
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

 

 

 

Um estudo informático-lexical e didáctico das Fábulas  

de Esopo, La Fontaine e Teófilo Braga 

 

 

 

TESE DE DOUTORAMENTO EM  

LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESAS 

 

 

CATARINA LOPES DE SOUSA 

 

Orientador: Professor Doutor Carlos da Costa Assunção 

 

 

Vila Real, 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, 

À toi Mansou, 

ATGMNBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 Findo este percurso e, apesar de todo este trabalho envolver palavras, quer no 

seu conteúdo, quer na sua forma, torna-se difícil, neste caso, encontrar as palavras 

certas, dentro do meu vocabulário próprio, para expressar e transmitir tudo aquilo que 

sinto com o término e cumprimento de mais uma etapa, mais um objectivo, mais um 

sonho. 

 Assim, não posso deixar de agradecer a todos os que, de alguma maneira, estão 

englobados neste estudo que, para além de ser um trabalho académico que requereu 

imensa força de vontade, empenho, interesse e motivação, pelas inúmeras horas 

dedicadas ao estudo, pesquisa, leitura, análise e redacção, também transporta um peso 

emocional marcante e é portador de uma significativa carga humana pois só se 

concretizou graças às relações pessoais geradas no meu dia-a-dia, ao longo da minha 

existência, através do apoio, afeição e amizade de vários entes. 

  Agradeço muito sinceramente, 

 Aos meus pais, pelos ensinamentos e princípios que nos incutiram, ao meu 

irmão e a mim, pela abnegação e educação transmitidas e sobretudo pela luta constante, 

força e ambição que nos demonstraram sempre ao longa da vida, pelo exemplo que 

dão/são; 

 Ao Pedro, por tudo aquilo que vivemos, somos, fazemos, sonhamos e criamos, 

pelo nosso mundo: ATGMNBP; 

 Ao meu irmão, Michel, pela amizade e cumplicidade que nos une desde sempre 

e  para sempre; 

 Ao Professor Doutor Carlos Assunção, pelo acompanhamento em todas as fases 

deste trabalho, a orientação científica, o empréstimo e disponibilização de materiais 

bibliográficos, o estímulo constante e a generosa disponibilidade pessoal; 

 Aos meus padrinhos, Jenny e Michel, pela ternura e palavras que constituem um 

incentivo ao meu crescimento e desenvolvimento; 

 Aos meus colegas, amigos e familiares, não querendo distinguir nem destacar 

ninguém porque todos sabem o quanto vos prezo e o quanto a vossa presença, o vosso 

auxílio, a vossa paciência, o vosso carinho são importantes para mim e para a minha 

felicidade. 

 

III 



 A todos, o meu muito Obrigada. Obrigada por estarem sempre presentes na 

minha vida, nos bons e maus momentos. 

 Obrigada por acreditarem em mim, nas minhas capacidades e competências. 

 Obrigada por acompanharem o meu desenvolvimento enquanto pessoa, 

profissional e ser social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 



RESUMO 

 

O nosso estudo baseia-se no facto do mundo onde nos inserimos estar em 

constante evolução nos mais variados quadrantes.  

Atendendo a essa evolução, aspiramos fundamentar como é primordial a escola 

actual integrar as novas tecnologias nos currículos e programas escolares, no caso 

particular da disciplina de Português, através, a título de exemplo, da inserção de 

programas de análise informático-lexical que permitem quantificar e avaliar a riqueza 

lexical de textos. 

A fim de demonstrar a importância da(s) língua(s) e mais peculiarmente do 

léxico que a(s) compõe(m), procedemos a uma análise da ciência que o estuda, a 

Lexicologia, abordando as relações que mantém com outros campos da Linguística, 

nomeadamente a Semântica e Morfologia lexicais, de modo a apresentar vários estudos 

possíveis relacionados com os significados e as formas das palavras, assim como o 

carácter mutável do léxico.    

Apresentamos ainda como as novas tecnologias, e mais especificamente a 

Lexicometria, vieram auxiliar e facilitar o trabalho do linguista ao tornar os dados mais 

objectivos, de modo a justificar o seu uso no contexto escolar. 

 Entre diversos programas informático-lexicais existentes, escolhemos o NooJ 

criado por Max Silberztein e exemplificamos a sua aplicação com o intuito de 

demonstrar algumas das suas diversas valências, utilizando um género literário estudado 

nos segundo e terceiro ciclos do ensino básico em Portugal, designadamente a fábula. 

Fundamentamos a escolha da fábula por ser um tipo de texto já contemplado nas salas 

de aula de Português, mas também pela transmissão de lições, morais e valores que lhe 

é inerente. Mostramos assim como o NooJ possibilita a aquisição de vocabulário e, 

sequencialmente, de valores essenciais na nossa sociedade.  

As demonstrações expostas revelam como os programas informático-lexicais 

podem ser um suporte inovador e motivador às didácticas da língua, mas também da 

literatura, tratando-se de uma base de trabalho para os professores e instrumento de 

trabalho para os alunos, fazendo evoluir o sistema educativo, as metodologias, bem 

como os próprios intervenientes no processo de ensino/aprendizagem. 
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ABSTRACT 

 
This thesis is based on the fact that the world is in constant evolution in its 

several quadrants.  

Considering that evolution, we hope to demonstrate the importance of the 

integration of the new technologies in the school curriculums and programs, particularly 

in the Portuguese course, through the insertion of lexical analysis computer programs 

that enables the quantification and evaluation of the texts’ lexical variety.   

In order to determine the significance of the languages, specifically their 

lexicon, we analyze the science that studies it, the Lexicology, studying its relation with 

the other extents of the Linguistics, particularly the lexicon Semantics and Morphology, 

illustrating several possible studies related to the words’ meanings and forms, and the 

changeable nature of the lexicon.                   

We also prove how the new technologies, specifically the Lexicometric, assist 

and facilitate the linguistic work by making the data more accurate, justifying its use in 

the school context.       

 Among the several lexical computer programs available, we choose the NooJ, 

developed by Max Silberztein, and we demonstrate some of its diverse applications, 

using a literary genre studied in the lower secondary stage of education in Portugal, the 

Fable. We elect the fable because it’s a literary genre already in use in the Portuguese 

classrooms, but also for the inherent moral lessons that characterizes this type of text. In 

fact, the NooJ enables the acquisition of vocabulary and, sequentially, essential moral 

values in our society.     

The  given examples reveal how the lexical computer programs can be an 

innovating and motivating support to the literature and language didactic, being a work-

base for teachers and a tool for students, developing the educational system, the 

methodologies, as well as the participants in the teaching/learning process.   
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RÉSUMÉ 

 

Cette étude a pour base le fait du monde dans lequel nous vivons être en 

évolution constante dans divers quadrants. 

Prenant en compte cette évolution, nous prétendons établir qu’il est également 

primordial que l’école actuelle intègre les nouvelles technologies dans ses programmes 

scolaires, en particulier en ce qui concerne la discipline de Portugais, au travers de, par 

exemple, l’insertion de programmes d’analyse informatico-lexicaux qui permettent de 

quantifier et évaluer la richesse lexicale de textes. 

Afin de démontrer l’importance des langues et plus spécifiquement du lexique 

qui les constituent, nous faisons une analyse de la science qui l’étudie, la Lexicologie,  

abordant les relations qu’elle maintient avec d’autres champs de la Linguistique comme 

la Sémantique et la Morphologie lexicales, en illustrant plusieurs études possibles qui se 

rapportent aux significats et aux formes des mots, ainsi qu’à la caractéristique mutable 

du lexique. 

Nous démontrons également comment les nouvelles technologies et, plus 

particulièrement, la Lexicométrie, assistent et facilitent le travail du linguiste en rendant  

les données plus objectives, afin de justifier son utilisation dans le contexte scolaire. 

 Entre divers programmes informatico-lexicaux existants, nous avons choisi le 

NooJ crée par Max Silberztein et avons exemplifié son application dans le but de 

démontrer quelques-unes de ses nombreuses valences, en utilisant un genre littéraire 

étudié au long des second et troisième cycle de l’enseignement basique au Portugal, 

notamment la fable. Ce choix est dû au fait d’être un type de texte qui est déjà 

contemplé dans les salles de classe de Portugais mais aussi de la transmission de 

morales et de valeurs qui lui est inhérent. Nous exposons ainsi que le NooJ permet 

l’acquisition de vocabulaire et, en conséquence, de valeurs essentielles dans notre 

société.  

Les démonstrations exposées révèlent comment les programmes informatico-

lexicaux peuvent être un support innovant et motivant aux didactiques de la langue, 

mais aussi de la littérature, étant une base de travail pour les professeurs et un 

instrument de travail pour les élèves, en faisant évoluer le système éducatif, les 

méthodologies, ainsi que les intervenants dans le procédé 

d’enseignement/apprentissage.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, temos vindo a assistir a grandes alterações e evoluções no 

âmbito da nossa sociedade em particular e do mundo em geral.  

O século XXI caracteriza-se essencialmente pela globalização e pelos 

processos de inovação.  

Num período muito restrito de tempo, operaram-se inúmeras mudanças a 

diferentes níveis (sociais, culturais, morais, tecnológicos, entre outros).  

Nas últimas décadas, tem acontecido, não por opção da sociedade, mas 

imposta pela própria evolução do mundo, um conjunto de transformações 

impulsionadas pelo comércio e investimento internacionais, com auxílio da tecnologia 

e informação, ao qual chamamos de globalização.  

A globalização caracteriza-se ainda pela inovação que é entendida como a 

renovação e alargamento de produtos, criação e produção de novos métodos de 

aprendizagem, de trabalho e desenvolvimento tecnológico.  

Acompanhando essa evolução mundial de diversas valências e quadrantes, e 

baseando-nos essencialmente no contexto escolar, o presente estudo propõe-se 

justificar, demonstrar e valorizar o uso das novas tecnologias, assim como da leitura e 

interpretação de Fábulas na sala de aulas da disciplina de Português, visando 

objectivos educativos e didácticos. 

Na aula de Português, existem diferentes momentos, diversos componentes e 

conteúdos a abordar.  

Sendo a língua de escolarização no nosso sistema educativo, o português 

assume um papel primordial de transversalidade.  

Iniciada de modo natural em ambiente familiar, a aprendizagem da língua 

desempenha esse papel crucial na aquisição e no desenvolvimento de saberes que 

acompanharão o aluno ao longo do percurso escolar e ao longo da vida. 

Em termos de competências inerentes na disciplina de Português, isto é, os 

conhecimentos e capacidades de todos os tipos, deparamo-nos, por um lado, com 

competências linguístico-comunicativas (utilização de instrumentos linguísticos para 

efeitos de relacionamento com os outros e com o mundo) e competências específicas 

(compreensão e expressão orais / leitura / escrita). Por outro lado, o conhecimento 

explícito da língua remete para o controlo das regras e a selecção dos procedimentos 

mais adequados à compreensão e expressão em cada situação comunicativa.  
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Esses conteúdos prendem-se com a didáctica da língua, mas também da 

literatura, considerando que os discentes, em qualquer ciclo de ensino, convivem 

frequentemente com textos literários adequados à sua faixa etária assumindo uma 

importância fundamental, tal como descobrem diversas modalidades de textos escritos 

e multimodais. As diferentes experiências de leitura, com fins e em contextos 

diversificados, possibilitam o desenvolvimento da velocidade e da fluência 

imprescindíveis à sua formação enquanto leitores, num trabalho diário com materiais 

de natureza e objectivos variados.   

Face ao exposto, procuraremos, em primeiro lugar, no capítulo que dá início a 

esta reflexão, evidenciar, no campo da didáctica da língua, a importância do léxico e 

do seu estudo, a Lexicologia, no âmbito das competências linguísticas e 

comunicativas a adquirir pelos alunos na aula de Português, uma vez que o léxico é a 

base de qualquer língua. Nesse ponto, definiremos os conceitos de Lexicologia, no 

âmbito da Linguística, de léxico, de palavra e de vocabulário (activo e passivo/oral e 

escrito); explicaremos o seu carácter mutável e diferentes formas de inovação lexical 

tais como os neologismos, os empréstimos/estrangeirismos, derivação/composição e 

as variações e subdivisões e as suas características; abordaremos os vários estudos 

possíveis a realizar com o léxico (hiperonímia e hiponímia, sinonímia e antonímia, 

polissemia, homonímia, paronímia e protótipo). Exporemos ainda o léxico do 

português no que concerne à sua origem e história e identificaremos, por fim, em que 

consistem os campos lexicais. 

Seguidamente, no segundo capítulo, será exemplificada, mais 

pormenorizadamente, uma forma de estudar o léxico com o uso das novas 

tecnologias, a Lexicometria, através da análise da sua origem, das suas diversas 

possibilidades de trabalho, do seu modo de funcionamento e dos seus conteúdos, de 

modo a demonstrar as vantagens que esse estudo possibilita, quer no âmbito da 

sociedade em geral, quer na própria sala de aula, assumindo um papel integrador e 

inovador, permitindo uma abordagem dos conteúdos programáticos de uma forma 

diferente e lúdica.  

Integrada quer no campo da didáctica da língua, quer da didáctica da 

literatura, será posta em prática, no terceiro capítulo, a aplicação de um programa de 

estudo informático-lexical, neste caso específico, o NooJ, com o intuito de comprovar 

a importância das novas tecnologias no estudo do léxico, baseando-nos na utilização 

de textos literários.  



 - 3 - 

No presente estudo, o género literário escolhido é a fábula. Essa escolha recai 

no facto da fábula ser de natureza educativa pelas mensagens didácticas que transmite 

mas também um género abordado no contexto da sala de aula da disciplina de 

Português dos segundo e terceiro ciclos de ensino. Enunciaremos e exemplificaremos 

o método de trabalho utilizado, explicando as vertentes do programa e o seu modo de 

aplicação. Graças às próprias características do NooJ, será possível proceder ao 

levantamento do vocabulário empregue nos corpora em análise, permitindo-nos 

realizar diversos estudos. Com o auxílio deste programa, identificaremos as 

frequências de cada vocábulo nos textos, com o intuito de apurar qual a riqueza 

lexical das obras escolhidas, nomeadamente as Fábulas de Esopo, de La Fontaine e de 

Teófilo Braga. Apresentaremos também um estudo comparativo das três narrativas 

quanto ao vocabulário presente em termos quantitativos (frequências mais altas e mais 

baixas), distinguindo dois tipos de palavras, as nocionais ou plenas e as gramaticais. 

Demonstraremos como o tratamento do vocabulário empregue nas fábulas 

proporcionado pelo NooJ permite proceder à delimitação de campos lexicais e, 

consequentemente, à demarcação de valores, noção de particular relevância no âmbito 

da sociedade e do mundo actuais. Com efeito, a sociedade onde nos inserimos é cada 

vez mais exigente, quer pela sua abrangência global, na medida em que actualmente o 

mundo é visto como um todo e não mais como algo individual, quer pela celeridade 

como vai evoluindo. Cada cidadão tem, portanto, a obrigação de evoluir também, de 

acompanhar as mudanças e alterações operadas, mas sem nunca esquecer os seus 

próprios valores. Focaremos no presente estudo o tema do animal (muito recorrente 

no género literário das Fábulas) e o seu carácter simbólico, bem como os valores 

politico-sociais, ecológicos, culturais-intelectuais, morais e religiosos.  

No quarto capítulo, explicitaremos como o papel da escola na sociedade 

também evoluiu, tendo em conta que já não é vista como uma mera instituição 

transmissora de aprendizagens, mas como um espaço de intercâmbio, abertura e 

diálogo onde, para além dos conhecimentos adquiridos, os alunos formam-se e 

informam-se, preparando-se para a vida em comunidade conciliando um conjunto de 

competências, capacidade reflexiva e espírito crítico. Justificando a escolha dos temas 

abordados no presente trabalho, explicaremos como o estudo do léxico, a informática 

e a leitura/interpretação de fábulas podem contribuir nesta nova concepção de escola 

no âmbito da didáctica da língua e da literatura na aula de Português. 
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Por fim, numa visão mais prática, e a partir dos novos currículos da disciplina 

de Português, procuraremos inferir como um programa de estudo informático-lexical 

como o NooJ pode ser aplicado no nosso sistema de ensino, auxiliando o trabalho do 

professor na preparação e realização de exercícios e actividades mais lúdicas na 

aquisição de saberes, mas também incentivando os docentes a facultar esse 

instrumento de trabalho aos próprios alunos no contexto de sala de aula, tornando a 

mesma um espaço de aprendizagem mais agradável e motivador, associando o estudo 

ao jogo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

CAPÍTULO I – A LEXICOLOGIA 

 

 

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos na área de Ciências Sociais e 

Humanas, e mais particularmente no que concerne à abordagem das Letras e 

Comunicação, estudar a Linguística de uma língua, a própria língua, a fala e o 

vocabulário em contexto torna-se preponderante na medida em que a língua é uma 

linguagem específica dos homens.  

A linguagem é, em sentido lato, todo o sistema de sinais que permite a 

comunicação entre as pessoas. A linguagem é, pois, o meio propriamente humano 

ligado a aptidões cognitivas biologicamente determinadas de aprender e utilizar os 

sistemas simbólicos que são as línguas. Encontra-se relacionada com o pensamento, 

envolvendo mecanismos cerebrais. 

A língua consiste, quanto a ela, num sistema gramatical de que dispõem todos 

os membros de uma comunidade, que lhes permite o exercício da faculdade da 

linguagem. Sendo criação de uma sociedade, a língua não é de maneira alguma 

imutável uma vez que vai acompanhando a evolução natural da sociedade que a criou.  

Constitui-se, deste modo, como um traço distintivo entre humanos e animais, 

assim como, segundo muitos mitos e religiões, «a fonte da vida humana e do poder.» 

(Fromkin e Rodman (1993): 03) Esta característica prende-se com o carácter social 

atribuído ao Homem que 

«[...] não vive isolado, porque nasceu com a tendência para a sociabilidade. Por 

isso, ele é um “animal social” e sente necessidade consequente de comunicação 

para transmitir ao seu semelhante o que pensa, sente e quer. Para tanto criou uma 

língua, isto é, um conjunto ou sistema de sinais. » (Alves (1978): 11) 

Trata-se, com efeito, de  

«[...] um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Expressão da 

consciência de uma colectividade, a LÍNGUA é o meio por que ela concebe o 

mundo que a cerca e sobre ele age. Utilização social da faculdade da linguagem, 

criação da sociedade, não pode ser imutável; ao contrário, tem de viver em 

perpétua evolução, paralela à do organismo social que a criou.» (Cunha e 

Cintra (1994): 01) 

 

 



 - 6 - 

Para além desse carácter, o sistema linguístico, independentemente da língua 

expressa, retém, até aos dias de hoje, um traço intrincado à ciência, designadamente a 

sua aquisição não consciente. «Aprendemos o sistema linguístico – os sons, 

estruturas, significados, palavras e regras para juntarmos tudo isto – sem ninguém nos 

ensinar e sem mesmo termos consciência de que estamos a aprender regras.» 

(Fromkin e Rodman (1993): 12) As “regras” de uma língua são, pois, interiorizadas, 

não conscientes e comuns aos falantes de uma mesma língua. São as constituintes 

essenciais da gramática.  

A língua e as suas variantes são, mais tarde, estudadas mais especificamente 

no seio escolar pois 

«[...] se, ao iniciar o seu percurso escolar, a criança já fala e compreende 

enunciados orais, de acordo com o meio sociocultural e a variante diastrática na 

qual cresceu, é na escola que irá ter contacto com outras variantes, eventualmente 

diferentes daquela que conhece, nomeadamente com o português padrão, a normal 

culta e escolarizada e com o português escrito, através da aprendizagem da leitura 

e da escrita. Aqui sim, estamos perante aprendizagem, dado que há uma 

intencionalidade de ensinar coisas novas às criança, num percurso que se desenha 

e se segue programadamente e, do outro lado, num esforço necessário para 

aprender novos fatos sobre a língua.» (Duarte (2008): 211) 

De acordo com os autores Fromkin e Rodman, a aprendizagem de uma língua 

envolve a aprendizagem dos respectivos sons, das palavras e regras de combinação a 

fim de constituir frases. São esses elementos e regras que formam a gramática de uma 

língua, a competência linguística. Cada locutor conhece intuitivamente a sua língua e 

pratica-a espontaneamente.  

É essa gramática da língua, essa interiorização que é comum a todos os 

falantes, que permite a fala e a compreensão entre locutores, ou seja 

«[t]odo o ser humano que fala uma língua sabe gramática. Ao pretenderem 

descrever uma língua, os linguistas tentam descrever a gramática da língua 

presente no espírito dos falantes. Podem, evidentemente, verificar-se algumas 

divergências entre o conhecimento que os vários falantes têm / da língua. Mas 

existe um conhecimento comum – a gramática – que permite aos falantes falarem 

e compreenderem-se. [...] / Utilizámos a palavra gramática em dois sentidos: o 

primeiro dizendo respeito à gramática que os falantes têm no cérebro; o segundo 

como modelo ou descrição dessa gramática interiorizada.» (Fromkin e 

Rodman (1993): 12-13)  
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Opomos e distinguimos essa gramática da língua da gramática para o Ensino  

«[...] que é utilizada com o intuito de ajudar os falantes a aprender outra língua ou 

outro dialecto. […] As gramáticas para o ensino enunciam explicitamente as 

regras da língua, apresentam listas de palavras e a sua pronúncia, constituindo, 

pois, auxílio para quem quer aprender uma nova língua ou dialecto.» (Ibidem: 

16) 

 Neste sentido, a acepção que fazemos da palavra gramática abrange todos os 

saberes que os falantes têm sobre a língua, designadamente  

«[...] o sistema, sonoro chamado fonologia, o sistema de significados, chamado 

semântica, o sistema de regras de formação de palavras, chamado morfologia e o 

sistema de regras de formação de frases, chamado sintaxe. Inclui também, como é 

lógico, o vocabulário de palavras – o dicionário ou léxico. [...] / [...] Essas leis 

que dizem respeito a todas as línguas humanas, representando as propriedades de 

linguagem, constituem o que se poderá chamar uma gramática universal.» 

(Ibidem) 

 As gramáticas foram sempre concebidas como uma actividade reflexiva sobre 

o funcionamento e sobre o uso das línguas. Trata-se de uma actividade reflexiva em 

dois aspectos: por um lado, o discurso gramatical caracteriza-se pela sua 

reflexibilidade porque a linguagem é o instrumento da sua própria descrição, por 

outro lado, as descrições gramaticais intervêm numa reflexão metódica sobre o 

funcionamento das línguas.  

 Resumidamente, consideramos que toda e qualquer língua apresenta um 

conjunto de regras que regulam a construção, o uso e a interpretação dos enunciados. 

Os locutores aprendem e aplicam os princípios de organização que constituem a 

gramática perdurável da língua. Trata-se do conjunto das propriedades intrínsecas de 

uma língua denominado de sistema.  

Todo o locutor dispõe de uma gramática interiorizada da sua língua da qual 

não tem consciência mas que lhe permite produzir e interpretar enunciados e sobre a 

qual julga intuitivamente se um enunciado está ou não bem formulado. A gramática 

interiorizada que condiciona a nossa prática linguística descreve-se claramente através 

de observações e análises que, sob forma acabada e sintética, constituem uma 

gramática descritiva.  

Face ao exposto, a gramática universal, comum a todas as línguas humanas, é 

composta por diferentes sistemas.  
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Os linguistas podem ser divididos entre os que estudam a linguagem num dado 

ponto do tempo (geralmente o presente, linguística sincrónica) e aqueles que estudam 

a sua evolução através do tempo (linguística diacrónica), séculos, por vezes. 

De entre os universais/saberes linguísticos supra mencionados, e de acordo 

com o propósito do presente estudo, concentraremos e depararemos mais 

especificamente o nosso trabalho, bem como os nossos reparos, sobre o léxico e a sua 

investigação científica através da Lexicologia, de forma diacrónica (ao longo do 

tempo) e sincrónica (estudos e relações estabelecidas entre partes do mesmo sistema).  

Historicamente, 

«[...], teremos de delinear dois eixos temporais: / o que estrutura processos 

sistemáticos que se desenrolam ao longo do tempo: eixo diacrónico. / o que 

articula elementos co-ocorrentes, formas de um sistema temporalmente 

circunscrito: eixo sincrónico.» (Marques (2001): 134) 

Tal se justifica dado que  

«[t]outes les langues naturelles ont une histoire dont on peut reconstituer les 

étapes et identifier les tendances et même les lois qui expliquent ses modifications 

successives. […] / Le mot « synchronie » signifie un état de langue considéré 

dans son fonctionnement à un moment donné du temps, le mot « diachronie » une 

phase d’évolution de la langue.» (Niklas-Salminem (1997) : 43) 

 Deste modo, o termo “sincronia” remete para o estado da língua, o seu 

funcionamento em determinado momento no tempo, enquanto a “diacronia” reenvia 

para uma fase de evolução da língua. 
1
  

Em sincronia, estudam-se as «[…] relations structurelles entre les mots, 

comme une partie de l’ensemble du système de la langue. Le fonctionnement 

synchronique de la langue est indépendant de son histoire.» (Lehman e Martin-

Berthet (1998) : 104) 

 

 

 

 

 

                                                        
1 No que concerne os termos «sincronia» e «diacronia» seguimos o explicitado em Niklas-Salminem 

(1997): 43. 
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A perspectiva sincrónica considera, então, apenas o momento da realização da 

escrita, sem ter em conta a evolução e transformações verificadas ao longo dos 

tempos, baseando-se no estudo das relações estruturais entre palavras como 

constituintes do conjunto do sistema da língua, enquanto que a perspectiva diacrónica 

considera a evolução do sistema linguístico através do tempo, nos seus diversos 

estádios, nomeadamente as modificações a nível do vocabulário, da morfologia e da 

estrutura da frase. 

Descrever uma língua em dado momento, actual ou passado, é, portanto, 

adoptar uma perspectiva sincrónica. A diacrónica, por sua vez, revela as mudanças 

sucessivas operadas em diversos domínios de uma língua ou de um conjunto de 

línguas. 

Ao estudar a língua, devemos, com efeito, ter em consideração os aspectos 

diacrónico e sincrónico, pois a língua está em constante mutação e varia de povo para 

povo e até mesmo de região para região. O autor Manuel dos Santos Alves explicita 

que a língua não é uma unidade estática, mas sim um ser vivo, considerando que 

«A palavra, como a frase e o texto, em cuja origem se encontra, são seres vivos 

que evoluem constantemente, se transformam e multiplicam e com frequência 

morrem, enquanto outros nascem e entram no mesmo ciclo evolutivo. / O uso que 

da língua se faz, na diversidade de condições, origina transformações.  

Daqui se conclui que não é possível dissociar o funcionamento, da evolução, 

embora esta se processe em ritmo diferente, facto que só impede a comunicação 

quando surgem os dialectos.» (Alves (1978): 33)  

Também a linguista Graça Maria Rio-Torto faz referência a esse carácter 

mutável referindo que 

«[c]onhecer o modo como a teoria da mudança se compagina com a efectiva 

mutação da realidade lexical e semântica que as línguas acusam no seu devir 

histórico leva-nos forçosamente a reflectir sobre os modelos de representação que, 

sobre esta matéria, têm sido disponibilizados pela ciência da linguagem. 

Incontornáveis são, neste âmbito, os modelos de gramaticalização e de 

lexicalização, tão recorrentemente invocados para enquadrar as mudanças no 

interior dos sistemas linguísticos.» (Rio-Torto (2008): 224-225) 

São esses aspectos da gramaticalização e lexicalização que procuraremos 

definir e estudar no presente trabalho. 

Todavia, importa ressalvar que o funcionamento de uma língua não se baseia 

exclusivamente nas partes lexical e gramatical. Sabemos que 
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«[u]m problema crucial para a descrição dos dados em análise consiste no facto 

de o funcionamento das línguas não se limitar a estes dois pólos de ancoragem – a 

gramática e o léxico – mas envolver outros níveis de organização, como o 

semântico e o pragmático, que importa incorporar na modelização da mudança.» 

(Ibidem: 226) 

Todas as línguas têm uma história que podemos reconstituir através de 

variadas etapas, identificando as tendências e as leis que estão na base das sucessivas 

modificações. Neste sentido, também 

«[…], a língua portuguesa é o resultado de uma longa história, e o léxico é o 

subsistema da língua mais dinâmico, porque é o elemento mais directamente 

chamado a configurar linguisticamente o que há de novo, e por isso é nele que se 

reflectem mais clara e imediatamente todas as mudanças ou inovações políticas, 

económicas, sociais, culturais ou científicas. E o léxico tem três possibilidades 

para se adaptar a situações novas: câmbios semânticos, empréstimos e formação 

de palavras (a partir de palavras ou elementos existentes na língua).» (Vilela 

(1994): 14) 

 Para além do carácter mutável e histórico da própria língua, o seu estudo  

«[...] passou por três grandes fases ou períodos, que poderemos designar, segundo 

os pontos de vista predominantes, pelos nomes de período apriorístico, período 

histórico-comparativo e período da linguística geral. / O primeiro estende-se por 

largos séculos, os dois seguintes são, por assim dizer, dos nossos dias. O sentido 

geral desta evolução é o de se considerarem os factos da linguagem cada vez mais 

de perto e mais concretamente, partindo da análise do pensamento e da sua 

expressão numa só língua para se chegar à integração em fórmulas gerais de toda 

a diversidade objectiva de processos, uma vez reconhecida finalmente essa 

diversidade através do número sempre crescente das línguas estudadas.» 

(Cardim (1929): 130) 

Observamos, então, que a língua é 

«[…] cada vez mais, objecto de estudo não só no âmbito estritamente linguístico 

mas também em áreas mais recentes que ligam, por exemplo, a língua às ciências 

ou a outros domínios de aplicação. A importância da língua portuguesa como 

língua de especialidade é, de facto, afirmada através de várias pesquisas, 

realizadas ou em curso, que têm como objectivo inscrever o português nas áreas 

mais inovadoras da sociedade actual.» (Pedrosa et alii (2005): 181) 

A linguagem e as línguas interessam aos historiadores, aos sociólogos, aos 

etnólogos, aos psicólogos e aos filósofos. Mas, para os linguistas, as línguas, enquanto 

instrumentos de comunicação, constituem um objecto de estudo.  
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Com base na observação dos seus usos e produções, propõem-se descrevê-las 

como sistemas simbólicos e comunicativos que podemos caracterizar pela natureza 

dos seus elementos e pelas regras que regem a combinação dos seus enunciados. 

O propósito da Linguística, enquanto ciência, é tentar 

«[…] connaître et de décrire la façon dont les langues transportent et inscrivent le 

sens dans les sons au moyen de la categorisation de la réalité en catégories 

discrètes; elle essaie de répondre à des questions très anciennes, telles que « les 

categories ont-elles une base dans le monde extralinguistique ou sont-elles une 

simple construction de / l’esprit ? » ; « la structure interne de la catégorisation 

linguistique, c’est laquelle ? » ; « comment sont acquises les parlants d’une 

communauté pour intégrer des êtres, des choses, des états de choses dans une 

catégorie ? » ; « quels rapports et quelles relations s’établissent entre les 

catégories ? ». » (Vilela (1993): 78-79) 

A Linguística estuda, portanto, toda a manifestação de linguagem humana, 

quer oral, quer escrita. Possui um vastíssimo campo, abarcando vários aspectos. No 

que diz respeito à constituição da língua, Celso Cunha e Lindley Cintra explicam que 

«[u]ma língua é constituída de um conjunto de frases. Cada uma delas possui uma 

face sonora, ou seja a cadeia falada, e uma face significativa, que corresponde ao 

seu conteúdo. Uma frase, por sua vez, pode ser dividida em unidades menores de 

som e significa – as PALAVRAS – e em unidades ainda menores, que apresentam 

apenas a face significante – os FONEMAS.» (Cunha e Cintra (1994) : 75) 

Os autores Carlos Reis e José Victor Adragão consideram também que 

«[a] língua não é apenas um conjunto de sons produzidos pelo aparelho fonador 

humano e emitidos pelo autor sem intenção – a adequação das formas aos 

conteúdos e aos objectivos a atingir é essencial na construção linguística. Por 

outro lado, a relação entre as referidas formas e conteúdos não é resultado de uma 

imposição intrínseca, «natural», mas definida por normas, convenções, 

estabelecidas entre os utentes. / Outras características isolam a língua e dão-lhe 

um lugar proeminente entre os vários tipos de comunicação. » (Reis e Adragão 

(1992) : 33) 

Esta acepção permite-nos concluir que a Linguística, ao longo do tempo, foi 

evoluindo na sua base e orientação tendo em conta a língua de um povo, estudando as 

faces sonora e significativa.  

Distingue as unidades que a compõem, designadamente: a frase, a palavra e o 

fonema, todas regidas por regras, normas e convenções estabelecidas.  

 

 



 - 12 - 

As unidades lexicais,  

«[…] can be subcategorized into different parts of speech: nouns, adjectives, etc. 

Compound entries are often more numerous than the simple-word entries for the 

same part of speech. Some can belong to the general language, and some can be 

more specific, regarding a given field of knowledge and belonging to that field’s 

terminology.» (Barreiro (2008): 59) 

Depreende-se que cada unidade lexical tem a sua categorização no discurso, 

podendo ter um carácter mais geral ou específico, para além da própria divisão 

gramatical em classes de palavras. 

No que concerne à sua função, destacamos que a Linguística procura, em 

primeiro lugar, analisar cada língua em particular, verificando as relações que as 

unidades linguísticas estabelecem entre si. Procura saber quais são essas unidades, 

como se articulam, ou seja, como os sujeitos falantes articulam, organizam, 

relacionam e constroem a comunicação. Sabe-se que a língua foi, é e continuará a ser 

«um fator de interação entre os indivíduos quer na sociedade, quer na poesia, quer 

na linguagem cotidiana, exercendo um papel fundamental nas relações humanas. 

Assim a cada momento é perfeitamente aceitável a adoção de formas para uma 

língua por causa dos contatos com outra(s) língua(s); a interpenetração lingüística 

é praticamente inevitável, porque nenhum povo, na era da globalização, vive 

isolado; de modo geral o empréstimo decorre exatamente das relações políticas, 

comerciais ou culturais que acontecem.» (Brito (2005): 180) 

A primeira tarefa da Linguística será, pois, voltar-se para cada língua em 

particular e analisar que elementos possui, como funcionam e como se ligam uns com 

os outros. Todavia, interessa também à Linguística perceber a língua enquanto 

fenómeno universal.  

Resumidamente, a Linguística, enquanto disciplina geral votada para a 

descrição das línguas, apresenta-se como um conjunto misto de observações, de 

processos de descobertas e de generalizações.  

No âmbito da Linguística, o campo que iremos destacar e analisar mais 

pormenorizada e profundamente neste trabalho é o léxico e a ciência que o estuda, 

nomeadamente a Lexicologia, na medida em que o trabalho prático a desenvolver 

incide directamente sobre a utilização de vocábulos em contexto, bem como o 

levantamento subsequente de campos temáticos comuns nas três obras em estudo, 

graças ao apoio das novas tecnologias, que nos permitiram interligar diversas ciências 

como a Linguística, a Lexicologia,  a Lexicometria e a Didáctica.  
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Enquanto ramo da Linguística, a Lexicologia visa o estudo científico do 

acervo de palavras de uma determinada língua sob vários aspectos. Para tal, procura 

determinar a origem, a forma e o significado das palavras que constituem esse acervo, 

bem como o seu uso na comunidade dos falantes.  

Assim, por meio da Lexicologia, torna-se possível observar e descrever 

cientificamente as unidades lexicais de uma comunidade linguística na medida em 

que estuda todos os aspectos relacionados com as unidades de primeira articulação, 

isto é, as unidades dotadas de duas faces: significante e significado. 

O nosso estudo justifica-se ainda porque, para além do carácter universal da 

língua, independentemente da utilizada (portuguesa, francesa, inglesa, espanhola, 

etc.), das suas “regras” próprias e saberes inerentes a cada (Fonologia, Morfologia,  

Semântica, Sintaxe), a língua só existe graças ao léxico, às palavras.  

A linguagem humana, a comunicação, só é possível perante a existência de 

palavras, de vocabulário, que remetem para a nossa realidade concreta, mas também 

abstracta. São esses signos linguísticos e respectivos referentes que nos permitem 

intervir no mundo porque a língua constitui-se, indubitavelmente, e, conforme supra 

mencionado, como um factor social.  

Sobre este aspecto, Ferdinand Saussure considera que 

«[p]ara certas pessoas, a língua, reduzida ao seu princípio essencial, é uma 

nomenclatura, isto é, uma lista de termos correspondentes a série de coisas. [...] / 

[...] / O signo linguístico une não uma coisa e um nome, mas um conceito e uma  

imagem acústica. [...] / O carácter psíquico das nossas imagens acústicas surge 

bem claro quando observamos a nossa própria linguagem. Sem mover os lábios 

nem a língua, podemos falar connosco ou recitar mentalmente um poema. É 

porque as palavras da língua são para nós imagens acústicas [...]. » (Saussure 

(1992): 121-122) 

Por conseguinte, o acima referido permite-nos interpretar que, enquanto factor 

social, a língua, e mais concretamente o acto de comunicação entre indivíduos, torna-

se possível graças à existência da linguagem verbal, da língua propriamente dita, 

composta por signos linguísticos que interligam um conceito a uma imagem acústica 

e que são conhecidos por todos os falantes de determinada comunidade, assim como 

as regras de ligação existentes, as regras gramaticais, que permitem entender quer 

fonemas, quer palavras, quer frases. 
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Sendo o léxico a base de qualquer língua, demonstraremos ainda as ligações 

que existem entre a ciência da Lexicologia e outras ciências da Linguística tais como 

a Morfologia (dita lexical) na formação de palavras e a Semântica (dita lexical) no 

âmbito do sentido das mesmas. 

O presente capítulo apresenta, de seguida, várias descrições, versões e 

definições delineadas sobre a ciência que o rege, nomeadamente a Lexicologia, de 

forma diacrónica, mas também sobre o próprio léxico e subsequentes unidades.  

Os estudos de Lexicologia começam a ganhar estatuto a partir dos anos 50, 

marcados por obras como a de Georges Matoré (La méthode en Lexicologie), pelo 

congresso de 1957 realizado em Estrasburgo (Lexicologie et lexicographie françaises 

et romanes, em 1960) e o início da publicação dos Cahiers de lexicologie dirigidos 

por B. Quemada.  

Em 1970, Alain Rey, na sua obra intitulada La Lexicologie. Lectures, explica 

que a Lexicologia, à semelhança do que aconteceu com toda e qualquer reflexão 

linguística, passa a ter uma nova interpretação a partir do início do século XIX.  

Para o linguista, 

«[l]a lexicologie, comme toute la réflexion linguistique, a changé de visage au 

début du XIXe siècle. On ne considère plus alors la “grammaire” des langues 

comme la réalisation plus ou moins parfaite d’un système universel de nature 

logique. Le mot cesse d’être étudié primordialement comme un signe; pour la 

première fois depuis l’antiquité indienne, il devient une forme qu’il faut observer 

dans sa nature phonétique et morphologique. De forme en forme, les 

comparaisons permettront de retracer inductivement l’histoire des langues, par 

celle de leurs éléments.» (Rey (1970): 51) 

Denotamos que a palavra, até àquela altura, estudada exclusivamente como 

um signo, passa a ser pela primeira vez uma forma que requer observação tanto a 

nível da sua natureza fonética como morfológica.  

Por um lado, o estudo das formas permite, aos poucos, traçar, indutivamente, a 

história das línguas através dos seus elementos. 

Por outro lado,  

«[…], pour mériter d’être reconnue, s’attaquer au statut du signe-mot en tant que 

mot, et à l’ensemble complexe des systèmes formés par ces signes, capable peut 

être d’informer la pensée […], en tout cas d’assurer la communication 

linguistique, à l’intérieur du système global de la / langue. Cet ensemble fait donc 

partie de la langue, du code, de la « compétence » partagée des locuteurs 

individuels.  
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Si l’on étudie son fonctionnement, on passe alors à l’étude du discours, des 

énoncés, grâce à quoi se manifestent les faits de langue.  » (Ibidem: 279-280) 

Classifica, por conseguinte, que a Lexicologia é uma disciplina particular que 

merece ser reconhecida na medida em que estuda o signo-palavra, a palavra, o 

conjunto complexo dos sistemas constituídos pelos signos e que permitem drenar 

informação do pensamento e assegurar a comunicação linguística entre os falantes no 

seio do sistema global de uma língua.  

O funcionamento deste sistema de comunicação, dos discursos, dos 

enunciados e das manifestações dos factores linguísticos fazem, então, parte 

integrante da língua, do seu código de competência partilhada pelos locutores 

individuais.  

Segundo este autor, a Lexicologia é uma disciplina linguística e o seu objecto 

de estudo é uma teoria compreensível do factor lexical, tanto ao nível das estruturas 

(léxico, vocabulário), como ao nível das unidades (palavra, idioma). Refere que  

«[l]’objet de la lexicologie est une théorie compréhensive du fait lexical, tant au 

niveau des structures (lexique, vocabulaires) que des unités (mot, idiome). 

S’agissant d’un ensemble de phénomènes socio-culturels réalisés dans la pratique 

du langage, productrice de discours, et par le fonctionnement d’un système 

partiellement décrit, la langue […]»  (Rey (1977): 159) 

Acrescenta que a Lexicologia começa quando o objecto lexical é considerado 

como um dado sobre o qual nos interessa estudar o funcionamento linguístico, social 

e cultural, ao afirmar que 

«[l]orsque l’objet lexical est pris en charge comme une donnée et que l’on 

cherche à en étudier le fonctionnement linguistique et social, et culturel, etc., alors 

commence la lexicologie. Mais elle ne demeure lexicologie linguistique que dans 

la mesure où elle tient compte des régularités morphosémantiques préalables 

(méthodologiquement), avant de et afin de leur assigner leurs limites.» (Ibidem: 

187) 

A nível histórico, a Lexicologia também estuda o aparecimento de novas 

unidades lexicais e a evolução do sentido das palavras.  

Já em 1977 Jacqueline Picoche defende que a Lexicologia estuda a totalidade 

do signo, a sua forma e sentido, ou seja, o significante e o significado.  

Para ela, tanto a Lexicologia como outras ciências da linguagem procuram 

atingir, através da língua em contexto, o sistema subjacente que permite a produção 

dos mesmos, ou seja, a língua, ao afirmar que 
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«[l]a lexicologie, [...], prend en considération la totalité du signe, forme et sens, 

autrement dit signifiant et signifié. Phonologie, morphologie, lexicologie, 

syntaxe, tentent d’atteindre au-delá des textes oraux ou écrits effectivement 

produits appelés discours, ou parole, le système sous-jacent, profond et abstrait 

qui en permet la production: la langue.» (Picoche (1977): 08) 

Maria Teresa Cabré, em 1998, define que o objectivo da Lexicologia baseia-se 

na  

«[...] construction d’un modèle de la composante lexicale de la grammaire qui 

recueille les connaissances implicites sur les mots et sur l’usage que les locuteurs 

en font, qui prévoit des mécanismes systématiques et adéquats de rapports entre la 

composante lexicale et les autres composantes grammaticales et qui prévoit la 

possibilité réelle qu’ont les locuteurs de former de nouvelles unités selon des 

modèles structuraux systématiques. » (Cabré (1998): 67) 

Assim, depreende-se que esse modelo do elemento lexical recolhe os 

conhecimentos implícitos sobre as palavras e o uso feito pelos locutores, prevendo 

mecanismos entre os elementos lexicais e gramaticais que permitem aos locutores a 

formação de novas unidades segundo modelos estruturais sistémicos. Para a autora, o 

método de trabalho dos lexicólogos baseia-se «[…] à partir d’hypothèses théoriques, 

qu’elle réfute ou qu’elle valide grâce à des analyses de cas qui ne sont pas 

nécessairement représentatifs de la production des locuteurs.» (Ibidem : 78) 

A Lexicologia trata, por conseguinte, da análise e descrição da competência 

lexical do falante.  

Baseia-se no facto do locutor saber uma série de palavras que lhe permite 

trocar informações com outrem que utiliza a mesma língua.  

Baseia-se no facto do locutor deter também um conjunto de regras de 

formação de palavras que possibilita a formação de novos vocábulos.  

Baseia-se, por último, no facto do locutor dominar um conjunto de dados 

linguísticos e enciclopédicos sobre cada palavra, o que faz com que saiba utilizar a 

palavra de forma clara e precisa, de acordo com a situação de comunicação.  

Em 2000, Roland Eluerd mostra em que consiste o trabalho do lexicólogo. 

Segundo o autor, o lexicólogo estuda  «[…] le vocabulaire d’un domaine d’usage. 

Cette perspective globale doit gouverner toutes ses recherches, même ponctuelles.» 

(Eluerd (2000) : 91) 
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Para este autor, a Lexicologia estuda os vocabulários considerando dois 

domínios: o dos lexemas e a presença de ocorrências, constituindo-se, assim, diversas 

tarefas mas um só objectivo que aparece como óbvio. Afirma que 

«[l]a lexicologie est l’étude des vocabulaires. Elle considère deux domaines : 

celui de la postulation des lexèmes et celui de la présence des occurrences. Mais 

c’est l’usage appris, entretenu et partagé, […] qui les gouverne et les lie. […] / 

Les tâches de la lexicologie sont donc diverses mais l’objectif est clair. […] / La 

lexicologie ne manque pas de besogne. […] La lexicologie est l’étude des 

vocabulaires : le travail ne fait que commencer. » (Ibidem : 123-124) 

Na sua dissertação, em 2003, Zaida Pereira retoma o anteriormente 

mencionado e relembra a especificidade desse campo de estudo reivindicado há 

relativamente poucos anos, ao explicar que 

«[a] lexicologia enquanto ciência do léxico é uma disciplina recente. Ela é, ainda 

assim, herdeira de uma longa tradição marcada pelas reflexões de filósofos e 

lógicos; pelas reflexões sobre as origens da linguagem, da sua relação com o 

pensamento; pelas reflexões sobre a natureza do signo linguístico ou sobre a 

maneira como as línguas representam o mundo. / Em todo o caso, se é inegável 

que a questão lexical está presente desde a Antiguidade, só no século XX ela será 

reivindicada como objecto específico de uma disciplina: a Lexicologia.» 

(Pereira (2003): 26-27) 

Segundo o lexicólogo Alain Rey, a descrição lexicológica reveste-se de 

diversos aspectos: 

«[…] la description  lexicologique […] peut revêtir plusieurs aspects: études de 

« champs » structurés tirés d’un corpus fermé (texte) ou d’un ensemble ouvert de 

discours; étude diachronique et socio-historique des signes lexicaux, considérés 

en relation avec une conceptualisation explicite (terminologie) ou avec des usages 

langagiers (niveaux socio-culturels, types de discours ou modèles de 

communication) ; étude synchronique de sous-systèmes structurés par la langue 

(morphosémantique) ou par le domaine référentiel […].» (Rey (1977) : 203) 

 Neste sentido, a descrição lexicológica prende-se com várias configurações 

entre as quais destacamos o estudo dos campos estruturais retirados de um corpus, 

como por exemplo um texto escrito. 

A fim de definirmos e caracterizar a Lexicologia, importa, antes de mais, 

distingui-la da Lexicografia. 
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1.1 Lexicografia Teórica e Lexicologia: relações e fronteiras 

  

 Sob o ponto de vista da prática científica actual e da história das disciplinas, 

no sentido restrito, a Lexicografia preocupa-se com a elaboração e compilação de 

dicionários no sentido mais amplo. Para Mortureux, 

«[...] la première étant cantonnée à la fabrication des dictionnaires, la seconde est 

vouée à explorer, de façon aussi approfondie que possible, les vocables et les 

lexèmes. / La description des vocables s’intègre à l’analyse des discours, sous 

toutes les formes qu’elle peut prendre (stylistique classique, linguistique textuelle 

ou autre...). La description scientifique des lexèmes aboutit à élaborer le lexique, 

considéré comme la partie de la description linguistique, de la grammaire, 

consacrée aux unités lexicales; [...].» (Mortureux (2004): 17) 

Aferimos, então, que, enquanto a Lexicografia remete para a fabricação de 

dicionários, a Lexicologia estuda e explora, de forma mais aprofundada, os vocábulos 

e lexemas. A descrição de vocábulos integra-se na análise de discursos sob diferentes 

formas, nomeadamente: a estilística clássica, linguística textual, entre outras. A 

descrição cientifica de lexemas abrange a elaboração do léxico vista como parte da 

descrição linguística e da sua gramática destinada às unidades lexicais. 

 A Lexicografia pode também referir-se aos princípios que sustentam o 

processo de compilação e editação de dicionários. Alguns desses princípios são 

claramente lexicais ou de natureza lexicológica, ao passo que outros brotam no 

domínio específico da produção e comercialização de livros.  

 A Lexicologia, por sua vez, pode ser definida como o estudo científico do 

léxico, entendido como o estoque de palavras de uma dada língua, ou seja, seu 

vocabulário ou léxico (do grego lexis, “palavra”, léxicos, “de/para palavras”). Esta 

ciência lida não apenas com palavras simples em todos os seus aspectos, mas também 

com palavras complexas e compostas, as unidades significativas da língua. 

 Nesse sentido, não devemos confundir a Lexicologia com a Lexicografia. Esta 

é uma das técnicas da ciência do léxico e não um campo de estudo da língua.  

 Procurando estabelecer um paralelo entre a Lexicografia e Lexicologia, pode-

se argumentar que, inicialmente, a Lexicografia desenvolveu os seus próprios 

princípios e tradição independentemente da Linguística em geral. Contudo, este não é 

mais o caso. 
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 De facto, uma vez que os actuais dicionários são compilados principalmente 

por lexicógrafos que são treinados em Linguística, poder-se-ia esperar um input mais 

directo e mais substancial da Lexicologia. Todavia, deve-se ressaltar que a 

Lexicologia não é apenas um ramo da Linguística que fornece um input para a 

Lexicografia. Claramente, a Morfologia, a Sintaxe e a Fonologia também o fazem e a 

Sociolinguística também contribui, não apenas com o estudo e selecção da variedade 

da língua a ser usada no dicionário, mas também na inclusão da informação sobre 

estilos e registros. Segundo Sanromán, 

«os limites entre uma e outra disciplina foram ficando cada vez mais diluídos, 

especialmente a partir do momento em que, por um lado, a  lexicologia tenta dar 

resposta a muitas questões da esfera da fala ou do discurso, ultrapassando 

portanto os limites da língua como sistema, e, por outro, a  partir do momento em 

que se entende a lexicografia não só como prática lexicográfica, mas também 

como teoria ou ciência lexicográfica (metalexicografia), que se ocupará, não só da 

história da lexicografia, da investigação sobre o uso que os utentes fazem dos 

dicionários ou da crítica aos dicionários, mas também da elaboração de uma teoria 

geral da lexicografia, que deverá  incluir para além dos necessários aspectos 

práticos, questões teórico - metodológicas de tipo linguístico.»  (Sanromán 

(2001): 90)  

Ainda, para o mesmo autor (Ibidem: 79), nas duas últimas décadas, o 

desenvolvimento dos estudos lexicográficos foi tal, nomeadamente nas línguas 

inglesa, francesa e alemã, que se passou a falar numa nova disciplina: a 

Metalexicografia ou Lexicografia Teórica, uma especialidade da Linguística aplicada 

que ultrapassa a mera extrapolação dos princípios teóricos das diferentes áreas da 

Linguística para o estudo dos dicionários. 

 Segundo este autor, a Lexicografia é concebida como técnica ou prática, não 

atingindo a categoria de ciência, porque não há investigação teórica no campo da 

Lexicografia e não há investigação metalexicográfica porque não se concebe a 

Lexicografia como ciência, mas só como mera prática. 

Entretanto, chama-nos a atenção para o facto de que, embora a 

Metalexicografia ou Lexicografia Teórica seja uma disciplina recente a acompanhar a 

elaboração dos dicionários, existiu sempre uma certa tradição teórica, mais em forma 

de análise ou apreciação crítica de um produto determinado do que propriamente em 

forma de princípios teórico-metodológicos sistematizados sobre a elaboração dos 

mesmos. 



 - 20 - 

Assim, o autor entende por Metalexicografia a disciplina que estuda, não só os 

princípios teóricos e metodológicos sobre a elaboração de dicionários, mas também as 

características que regulam a estrutura e o comportamento linguísticos na medida em 

que orientam e condicionam o trabalho do lexicógrafo. 

Neste sentido, entendemos que, dentro da competência de um estudo 

lexicológico, está a análise qualitativa e quantitativa dos dados lexicais, o 

estabelecimento de uma rede semântica e de uma rede léxica e a definição da 

estrutura vocabular. 

Ao estudo lexicográfico, caberia, mais especificamente, um trabalho de 

classificação manifestado através, por exemplo, de dicionários monolingues, 

dicionários bilingues, dicionários de antónimos e sinónimos, dicionários 

enciclopédicos, glossários, vocabulários específicos, etc., tendo todos como princípio 

comum a organização e compilação de unidades do léxico. 

O Professor Mário Vilela, em 1994, diferencia a Lexicologia da Lexicografia, 

nomeadamente a redacção de dicionários ou reflexões sobre os mesmos, a partir dos 

resultados dos estudos lexicológicos, distinguindo as interpretações da língua e das 

suas normas como “langue” e a utilização da língua em contexto pelos falantes, a 

“parole”.  

«A lexicologia não pode ser confundida também com a lexicografia, o estudo da 

descrição da língua feita pelos dicionários, a elaboração de dicionários como 

aplicação dos dados da lexicologia: redacção de dicionários ou reflexão sobre 

eles. / A lexicologia tem como objecto a semântica (lexical) e morfologia 

(lexical): o primeiro aspecto, o que aqui nos ocupa, compreende o estudo do 

conteúdo dos lexemas e grupos de palavras equivalentes de lexemas. Mas a 

semântica lexical pode situar-se no nível da “langue”, da “norma” e no da 

“parole”: mas é apenas ao nível da “langue” que se situa a sistematicidade das 

unidades lexicais, o nível em que as unidades se configuram como unidades 

funcionais; no nível da norma situa-se o que não é necessariamente funcional ou 

distintivo, mas o que é fixado socialmente e usado pela comunidade linguística 

respectiva; no nível da “parole” situa-se o que pertence ao discurso concreto, a 

designação ou a relação com o extralinguístico (ou a própria realidade 

extralinguística).» (Vilela (1994): 11) 

Também Igor A. Mel’cuk, André Clas e Alain Polguère, em 1995, distinguem 

Lexicologia de Lexicografia, em Introduction à la Lexicologie Explicative et 

Combinatoire.  
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Explicam que a Lexicologia é uma disciplina mais teórica que tem como 

objecto o estudo geral do léxico ao nível formal e abstracto e a sua descrição 

experimental, enquanto a Lexicografia é uma disciplina prática que trata da 

elaboração dos dicionários, retomando a alegação de Mário Vilela segundo a qual a 

Lexicografia trabalha com base nos resultados teóricos da Lexicologia. (Cfr. Mel’cuk 

et alii (1995): 26-27)  

 A Lexicologia baseia-se também em informações derivadas da Morfologia (o 

estudo das formas das palavras e dos seus componentes) e da Semântica (o estudo do 

seu significado).  

 Um outro campo de particular interesse nos estudos lexicológicos é a 

Etimologia, o estudo das origens das palavras.  

Assemelhamos a Lexicologia, enquanto ciência do léxico, a demais ciências 

do campo da Linguística, destacando uma relação estreita da Lexicologia com a 

Morfologia e Semântica lexicais, na medida em que todas estas ciências têm como 

objecto de estudo o léxico.  

«Entender a lexicologia como ciência do léxico implica, pois, ter em consideração 

a sua relação estreita com outras áreas da linguística em particular com a 

morfologia (lexical) e a semântica (lexical), disciplinas que com ela partilham o 

léxico como objecto de conhecimento. Esta é uma condição necessária para 

ultrapassar uma concepção restrita de lexicologia […].» (Pereira (2003): 33) 

 A semântica lexical «[a] pour objet l’étude du sens des unités lexicales. Elle se 

sert des concepts fondamentaux liés au signe linguistique et hérité, en tant que 

discipline du sens, d’une terminologie souvent foisonnante, parfois confuse.» 

(Lehman e Martin-Berthet (1998): 09)  

Jacqueline Picoche aborda também essa ligação entre as ciências supra citadas 

ao considerar, outrora, a semântica mais lexical e a Lexicologia mais semântica. 

Todavia, refere que hoje em dia identifica ainda a face morfológica do léxico e o 

sentido que é omnipresente na língua, ao dizer que  

«[l]a sémantique était jadis, à mes yeux, surtout lexicale et la lexicologie surtout 

sémantique. Aujourd’hui, je vois plus clairement d’une part que le lexique a aussi 

une face morphologique (marques du genre et du nombre, inventaire des affixes, 

règles de leur utilisation, règles de troncation et de siglaison, correspondances et 

faits de supplétisme entre bases populaires et bases savantes à l’intérieur d’une 

famille de mots, choses arbitraires qu’il faut mémoriser comme on apprend des 

conjugaisons) et d’autre part que rien dans la langue n’est dénué de sens.  
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Bâti de phonèmes et de morphèmes, porté par des structures de phrases, le lexique 

qui n’est, en langue, qu’une somme de virtualités contenues dans certaines 

limites, entre en discours dans une grande machinerie linguistique qui, par 

l’interaction de ces divers éléments, et selon les situations d’énonciation, fait 

évoluer le sens jusqu’à ce que soit atteint le point final ou l’intonation 

définitivement descendante d’une grande structure sémantique unitaire, le texte.» 

(Picoche (1989): 90) 

Aïno Niklas-Salminem define a Lexicologia, que estuda as unidades lexicais, 

como uma ciência relativamente recente. Considera  

«[l]a lexicologie, qui étudie les unités lexicales d’une langue, est une science 

relativement récente. Ses méthodes sont l’objet de constantes discussions et les 

résultats encore partiels. Dans un sens restreint, la lexicologie est considérée 

comme une branche de la sémantique qui a pour objet l’étude du sens des unités 

lexicales. Selon cette perspective, elle se confond en grande partie, avec la 

sémantique structurale. Dans un sens plus large et plus généralement accepté, la 

lexicologie s’intéresse également à la forme des unités lexicales et même aux 

relations qui existent entre le lexique et la syntaxe. Menée dans une perspective 

historique, la lexicologie étudie l’apparition de nouvelles unités lexicales et 

l’évolution du sens des mots. / Le lexique est situe au carrefour des autres secteurs 

de la linguistique, la phonologie et la morphologie pour la forme des mots, la 

sémantique pour leur signification et la syntaxe pour leurs propriétés 

combinatoires.» (Niklas-Salminem (1997) : 05) 

Segundo a acepção deste linguista, a Lexicologia é vista como uma ciência da 

Linguística que se inter-relaciona com as restantes áreas, nomeadamente a Semântica, 

no que se prende com a significação das unidades lexicais; a Sintaxe, no que respeita 

às  características combinatórias entre palavras; a Fonologia e Morfologia, no que 

concerne à formação de “lexies”.  

Ao nível do objecto de conhecimento, a Lexicologia 

 «[…], analisa o léxico tendo conta a sua dupla face: a formal e a semântica e 

integra na sua análise o plano da língua, ou da competência, e o plano do discurso 

ou da performance. O objecto da lexicologia situa-se, pois, entre o lexema e o 

vocabulário e engloba, por conseguinte, o estudo do léxico e do vocabulário, 

[…].» (Pereira (2003): 53)  

 A análise, tratamento e estudo da Lexicologia engloba, portanto, duas 

realidades: o léxico e o vocabulário.  

Será realizada, posteriormente, no presente trabalho, a diferenciação entre 

estes dois conceitos. 
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O aspecto a considerar, neste caso, é que a Lexicologia tem como objecto de 

estudo o relacionamento do léxico com os restantes subsistemas da língua, incidindo, 

sobretudo, na análise da estrutura interna do léxico, nas suas relações e inter-relações.  

Mas, como já foi referido, devemos entender que a Lexicologia é apenas um 

possível campo de análise da língua. Os outros são a Fonologia, a Morfologia, a 

Sintaxe e a Semântica.  

Embora uma tentativa possa ser feita ao tratar qualquer destes campos de 

forma isolada, deve-se dizer que nenhum deles pode ser estudado com sucesso sem 

referência aos outros. Todos estes diferentes campos de análise interagem um com o 

outro de várias formas. Quando usamos a língua, abordamos a todos simultânea e 

inconscientemente. 

À luz dessas reflexões, é preciso dizer que a Lexicologia estuda as palavras de 

uma língua em todos os seus aspectos: pode incluir a Etimologia (a formação de 

palavras/importação de palavras), a Morfologia, a Fonologia, a Sintaxe e tem uma 

ligação com a Semântica.  

 

1.2 Teoria Semântica: breve histórico 

 

O componente semântico da língua humana foi durante longo tempo excluído 

da investigação científica na Linguística. Tanto no paradigma estruturalista, quanto 

também no primeiro paradigma gerativista, ficaram em primeiro plano somente as 

estruturas formais da língua.  

Em Linguística, a Semântica é tradicionalmente entendida como aquela 

disciplina científica que se ocupa com os significados de unidades e estruturas da 

língua.  

Na Semântica é necessário levar em conta diferentes, mas interligadas, 

reflexões oriundas da Linguística, da Filosofia e da Psicologia. O estudo dos aspectos 

conteudistas das línguas naturais envolve questões e problemas teóricos antiquíssimos 

sobre o conhecimento que concernem à relação entre língua, pensamento e 

experiência de mundo. 

A história da Semântica começa na Antiguidade com os escritos de Platão e 

Aristóteles e está ligada à questão dos universais na Idade Média e à teoria do 

conhecimento na época moderna.  
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É importante ressaltar aqui que essa breve exposição do desenvolvimento 

histórico da pesquisa semântica limita-se a um esboço pontual e em nada completo 

dos procedimentos semânticos e seus resultados. Serve apenas para demonstrar os 

avanços das modernas teorias da Semântica. 

De acordo com Schwarz (Schwarz (2006): 15), no século XIX, estavam no 

centro da pesquisa sobre a língua as discussões histórico-comparatistas e de filosofia 

da linguagem.  

É retomada a questão da relação entre mundo, espírito e língua na obra de 

filosofia da linguagem de Humboldt (1830). A língua para Humboldt não é algo 

estático. Ela é mais actividade (Energeia) que obra (Ergon). Na língua de um povo 

(sobretudo nas estruturas de conteúdo), espelha-se a sua visão de mundo. As 

estruturas semânticas são consideradas, antes de mais e do ponto de vista da filosofia 

da linguagem, na sua função representativa.  

Na escola dos neogramáticos encontramos um forte historicismo. As análises 

semânticas apresentam unicamente pesquisas sobre mudanças de significado. Os 

aspectos de conteúdo da língua retrocedem; as formas linguísticas são analisadas pela 

Linguística Histórica, independentemente da sua relação funcional. 

Os argumentos da filosofia da linguagem de Frege (1892), citado por Schwarz 

(Schwarz (2006): 16) no final do século XIX são a base fundamental para todas as 

teorias semânticas. Ele distingue, em primeiro lugar, duas qualidades/modo de 

significado, isto é, Sinn e Bedeutung (hoje, dito “referente”). Frege explica a distinção 

com o nome estrela-da-tarde e estrela-da-manhã (Abendstern, Morgenstern). O seu 

significado (Sinn) é distinto, mas ambas referem-se ao mesmo objeto, Vênus. Em 

segundo lugar, ele introduz o princípio de composicionalidade, segundo o qual é 

possível reconstruir o significado (Bedeutung) de uma oração a partir do significado 

(Bedeutung) dos seus componentes e das suas relações recíprocas. 

Ferdinand Saussure (Saussure (2008): 79-84), considerado o fundador da 

Linguística moderna, enfatiza a importância da consideração sincrónica da língua e do 

seu aspecto sistémico próprio introduzindo um modelo bilateral de signo, o qual 

postula uma ligação indissolúvel (porém arbitrária, isto é, posta por convenção) entre 

forma e conteúdo. Ambas as faces do signo são vistas como fenómenos psíquicos. 

Para Ferdinand Saussure, os conteúdos são representações de conceitos. Porém, 

análises mais aprofundadas do conteúdo não foram realizadas por ele.  



 - 25 - 

A sua concepção bilateral do signo, a qual define o significado de uma 

expressão da língua permanecendo dentro da própria língua, vem ampliada por Ogden 

e Richards (1923, citado por Blikstein (2003): 22-26) para componentes da referência. 

É posto em relevo que os falantes, através dos signos linguísticos, podem-se 

relacionar com coisas da realidade extralinguística.  

No entanto, as análises linguísticas baseadas no estruturalismo e que marcaram 

a primeira metade do século XX tinham uma prática puramente descritivista, ou seja, 

visavam uma descrição da língua como conjunto estrutural de relações, excluindo, 

todavia, todo evento da consciência humana. Influenciado pela filosofia positivista e 

pela psicologia behaviorista, o estruturalismo linguístico só admite como objecto de 

pesquisa científica o que é observável e mensurável. A língua é entendida como uma 

forma de comportamento fundado sobre um esquema de estímulo-resposta e as 

unidades linguísticas são descritas de uma maneira puramente formal. 

Contemporânea ao florescimento do estruturalismo, surge na Alemanha com 

Weisgerber (1953), citado por Lobato (1977), a gramática referida ao conteúdo, a qual 

se refaz ao pensamento de Humboldt (1830) e considera a língua como “uma força da 

criação do espírito”. As estruturas semânticas da língua contêm, do ponto de vista do 

conteúdo, uma certa visão de mundo. A diferença das línguas espelha, portanto, uma 

multiplicidade de visão de mundo. As estruturas de conteúdo não são o reflexo de 

factos extralinguísticos mas  representam “entremundos da língua-mãe”.  

A língua tem, portanto, a função de um “falar” do mundo. Distinções na 

estruturação lexical das línguas (por exemplo: o francês fleur traduz tanto Blume 

quanto Blüte em alemão) são consideradas como indícios de diferentes entremundos. 

Estruturas da língua e do pensamento tornam-se, assim, equivalentes. 

Katz e Fodor (1963), citados por Lobato (Lobato (1977): 77) introduzem os 

componentes semânticos na gramática gerativa e oferecem a primeira concepção 

formal de uma teoria Linguística da Semântica.  

Com a ajuda de um aparato normal descritivo, deve-se descrever os 

componentes semânticos como a totalidade das relações semânticas. É possível 

reconstruir a condição do falante e obter o significado dos seus elementos. Dessa 

forma, não é pensado o processo psicológico da elaboração do significado, mas a 

reconstrução formal de regras semânticas. 
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Ainda segundo Katz e Fodor (1963), citados por Lobato (Ibidem), o 

componente semântico contém um léxico formado pelos registos lexicais e uma série 

de regras de projecção que permitem desvendar o significado de uma oração a partir 

dos seus elementos básicos. No léxico, os registos de significado são armazenados 

junto com as seguintes informações: as marcas sintáticas indicam a classe à qual 

pertencem, exemplarmente substantivo ou verbo; as marcas semânticas denominam 

os traços semânticos fundamentais de uma unidade lexical; os limitadores de seleção 

fixam o campo sintático-semântico no qual podem aparecer as unidades. 

Para esses autores, enquanto as marcas fazem parte de um saber linguístico 

específico, os “distintores” apresentam elementos do conhecimento conceitual de 

mundo em geral. Diante dessas premissas, o pressuposto da interpretação semântica 

de uma oração é a estrutura sintáctica profunda sobre a qual operam as regras de 

projecção combinando os significados a partir dos elementos específicos. As 

estruturas semânticas são aqui geradas pelas regras básicas e conduzidas à superfície 

sintática pelos processos transformacionais. Aqui é suspensa uma rigorosa separação 

entre Sintaxe e Semântica. 

Na década de 60 e no início dos anos 70, as análises semânticas consistem, 

sobretudo, na combinação da decomposição dos componentes de significado 

específicos com análise das relações de significado (ou relações de sentido) entre 

palavras (como sinonímia, antonímia etc.). Na análise de componentes, os 

significados linguísticos são descritos por meio de componentes semânticos (traços). 

A hipótese básica da teoria dos componentes ou dos traços é que o conteúdo dos 

signos linguísticos pode ser representado através de um número suficiente e 

necessário de traços. 

O significado da palavra homem, por exemplo, pode ser descrito da seguinte 

maneira: humano, macho, adulto. Assim, significados de palavras consistem em 

combinações de elementos semânticos primos. E, através dos traços semânticos, seria 

possível compreender também as distinções mínimas de significado entre unidades 

lexicais.  

Portanto, o objectivo da pesquisa semântica de traços consiste numa ampla 

descrição das unidades semânticas do léxico de uma comunidade linguística e das 

relações estabelecidas entre as unidades. 
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1.2.1 Semântica lexical 

 

A Semântica é de especial interesse nos estudos lexicológicos, uma vez que a 

Lexicologia se baseia em informações derivadas da Morfologia (estudo das formas 

das palavras e de seus componentes) e da Semântica (estudo do significado).  

A Semântica é geralmente abordada numa de duas perspectivas: filosófica ou 

linguística.  

A Semântica Filosófica diz respeito às propriedades lógicas da língua, à 

natureza das teorias formais e à língua da lógica.  

A Semântica Linguística envolve todos os aspectos do significado nas línguas 

naturais, desde o significado de enunciados complexos em contextos específicos aos 

dos sons individuais nas sílabas. 

Consequentemente, sendo que a Semântica recobre todos os aspectos da 

linguagem humana, deve ser considerada não apenas como uma divisão da 

Lexicologia, mas também como parte da Fonologia, da Sintaxe, da análise do 

discurso, da Linguística Textual e da Pragmática. Mas, para os nossos propósitos 

neste trabalho, é importante assumir que a Semântica Lexical é relevante para a 

Lexicologia. 

Para tal, adoptaremos as distinções teóricas sobre Semântica Linguística feitas 

por Lyons (1979), Câmara Jr. (1971), Vilela (1994) e Jackson e Amvela (2004) com o 

objectivo de montar um quadro que, servindo-se do que há de mais homogéneo neste 

vasto campo de informações, possibilite uma compreensão da Semântica Lexical em 

padrões razoavelmente aceites pela maioria dos estudiosos no assunto. 

Vilela (Vilela (1994): 9) afirma que a definição tradicional de Semântica como 

“ciência ou estudo do significado”, no plano puramente linguístico, tem sido  

reinterpretada, ou como o estudo da mudança do significado, ou como o estudo da 

significação (englobando o processo e o modo de significar), ou como o estudo do 

“conteúdo” dos signos linguísticos. Por um lado, é neste último sentido que 

entendemos aqui Semântica (ou Semântica Linguística). Por outro lado, se a 

Semântica é o estudo dos signos linguísticos de qualquer nível (morfemas, lexemas, 

lexias, sintagmas, frases, texto), fixar-nos-emos apenas no nível dos lexemas. Para 

Vilela (Ibidem: 10) os lexemas “são unidades léxicas portadoras de significado 

objectivo -, perspectivando as estruturas paradigmáticas e sintagmáticas, e as relações 

semânticas tradicionais (sinonímia, antonímia e hiponímia.)”. 
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O lexema, que teve sua origem na escola linguística norte-americana, designa 

um segmento de enunciação que é forma livre e se opõe a outros para constituir a 

frase.  

De acordo com Câmara Jr. (Câmara Jr. (1971): 34), lexema apresenta mais 

precisão e rigor tecnológico que palavra e indica, para os adeptos da escola 

americana, uma realidade linguística acima da realidade puramente física. 

A importância assumida pelo desempenho da palavra na estrutura da língua 

justificou a criação de um ramo da Linguística para se dedicar ao seu estudo. 

Referimo-nos à Lexicologia que tem por objectivo tratar das unidades significativas 

da língua ou do léxico.  

A propósito, antes de prosseguimos, é necessário reiterarmos que entendemos 

por léxico todo o conjunto das unidades lexicais ou dos itens lexicais, aqui incluídas 

as formas efectivas e virtuais. 

Importa restringirmo-nos ao princípio de que as palavras são unidades 

mínimas significativas da língua, ou seja, a palavra aqui passa a ser vista no sentido 

de lexema. Isso leva-nos a detectar, por uma questão de conveniência, dois sentidos 

para o termo significativo. Diremos, então, que uma palavra tem significado, enquanto 

que as frases ou sintagmas têm ou não significação, devendo ficar clara a conexão 

entre “ter significado” e “ter significação”, visto não podermos deixar de nos lembrar 

que a significação de um sintagma ou frase é produto do significado das palavras de 

que é composto.  

Diferente de algumas teorias que falam de significação em ambos os casos, 

diremos, como Lyons (Lyons (1979): 437), que “ter significado antecede ter 

significação: o que devemos decidir primeiro é se determinado elemento tem 

significado, antes de perguntar qual é o significado que ele tem.” 

 Pelo facto de entendermos o sentido de uma palavra como sendo o lugar que 

ocupa num sistema de relações que ele contrai com outras palavras do vocabulário ou 

o correspondente à significação que ela adquire no contexto e levando em conta a 

intenção dos participantes do discurso no acto da interlocução, torna-se mais clara a 

ideia do que seja significação. 

É a soma dos vários sentidos de uma palavra, evidenciando compatibilidade 

dentro das convenções linguísticas estabelecidas por uma determinada comunidade. 
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Ainda relativamente ao facto de que o sentido é dependente das relações da 

palavra com outras palavras, sendo tais relações determinadas pela estrutura do 

sistema linguístico, Lyons (Ibidem: 471-496) sugere que a teoria do significado 

contará com uma base mais sólida, se passarmos a definir o significado de uma 

unidade lexical como sendo não apenas dependente do conjunto de relações 

sintagmáticas ou paradigmáticas que essa unidade estabelece com outras unidades da 

língua, mas também o próprio conjunto dessas relações. Dentro, então, desse 

princípio, o linguista identifica como várias essas relações, citando a 

incompatibilidade, a antonímia, a hiponímia e a sinonímia. Para Lyons (Ibidem: 486-

488), a incompatibilidade está situada a um nível completamente diverso do nível da 

diferença de significado, ou seja, duas unidades lexicais que são incompatíveis, como 

“molhado” e “seco”, são consideradas como mais próximas no que tange ao 

significado das unidades “molhado’ e “frio” que são simplesmente diferentes no 

significado. Essa incompatibilidade não decorre do sentido que cada um dos termos 

possui independentemente dos outros, mas está implícita na aprendizagem e no 

conhecimento do sentido de cada um dos termos pertencentes ao conjunto, isto é, a 

incompatibilidade entre “vermelho” e “verde” deve ser considerada como parte de seu 

significado. 

Durante os últimos anos, chamaram mais à atenção os trabalhos linguísticos 

que consideram o envolvimento das capacidades linguísticas no sistema cognitivo 

humano. Trata-se de uma abordagem científica na Linguística que representa um 

novo rumo na pesquisa sobre a língua. 

Tendo em conta essa conjuntura, importa definirmos os conceitos de 

Linguística Cognitiva, em geral, e mais particularmente, de Semântica Cognitiva. 

 

1.2.2 Semântica Cognitiva e Linguística Cognitiva  

 

  Pelo paradigma cognitivo, a língua vem sendo considerada como expressão da 

capacidade cognitiva específica do homem. A Linguística Cognitiva é uma teoria da 

língua baseada sobre premissas mentalistas, a qual é estudada como aquela disciplina 

dentro da ciência cognitiva que se ocupa da língua encarada como uma determinada 

parte da cognição. 
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  A constituição formal da Linguística Cognitiva deu-se em 1989, com a 

realização da International Cognitive Linguistics Conference em Duisberg, na 

Alemanha, seguindo-se a realização bianual de congressos sob a responsabilidade da 

então criada International Cognitive Linguistics. Os fundamentos cognitivos das 

línguas naturais têm sido pesquisados por várias teorias, a saber: 

(1)  Teoria dos protótipos: Lakoff (1975; 1982); 

(2)   Teoria da metáfora: Lakoff/Jonhson (1980-2002); 

(3)  Teoria dos espaços mentais: Fauconnier (1984, 1985), 

Sweetser/Fauconnier (Eds.), (1996), Fauconnier/Turner (2000); 

(4)  Semântica cognitiva: Talmy (1988, 1996, 2000), Jonhson (1987), 

Putz/Dirven (Eds.), (1996); 

(5)  Gramática cognitiva: gramática das construções de Goldberg (1995); 

gramática cognitiva de Langacker (1987, 1990, 1991, 1999, 2008). 

Dentro da Linguística Cognitiva é possível distinguir duas orientações 

responsáveis por um dualismo que marca toda a pesquisa sobre a cognição. 

Modularismo e Holismo delimitam como duas amplas posições antagónicas a 

discussão da pesquisa. 

Os representantes da abordagem modular em Linguística Cognitiva entendem 

a língua como um subsistema específico da cognição, separado de outros subsistemas 

cognitivos. O objecto da pesquisa são as regras e princípios genuinamente linguísticos 

que constituem este sistema, ou seja, é  a descrição e explicação das características 

estruturais inerentes a uma língua específica, o léxico mental, considerado 

marginalmente pela Linguística Estruturalista e definido como armazém de 

idiossincrasia da língua pela teoria da gramática gerativa.  

Os representantes da concepção holística na Linguística Cognitiva, ao 

contrário dos da modular, consideram a língua não como um subsistema autónomo, 

mas mais como um epifenómeno da cognição. O sistema linguístico de saber vem 

explicado por princípios gerais da cognição; as estruturas linguísticas são o resultado 

de procedimentos mentais fundamentais. 

Na base das teorias holísticas de Semântica está um conceito subjectivista: 

significados coincidem com unidades conceituais nas quais são representados o saber 

geral e o saber específico do falante. As unidades semânticas são elementos dos 

domínios cognitivos, ou seja, elas são envolvidas em estruturas cognitivas complexas, 

as quais retratam o saber sobre o mundo em conjuntos ordenados. 
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A partir dessas duas orientações podemos descrever as mudanças e os avanços 

na pesquisa semântica da seguinte forma: 

(1) Durante os últimos anos a Semântica Linguística tem experienciado uma abertura 

cheia de consequências. Através da inclusão da memória como componente (e, 

através disso, a psicologização da Semântica) entraram, em primeiro plano da 

Semântica, os aspectos da Psicologia Semântica; 

(2) Os significados vêm sendo teóricos e empíricos experimentalmente e pesquisados 

como unidades cognitivas armazenadas no léxico mental do falante da língua. A 

moderna pesquisa em Semântica ocupa-se da relação entre o componente semântico 

de uma língua e o saber conceitual de mundo em geral; 

(3) A relação para com a realidade das unidades e estruturas linguísticas, não mais 

excluída da Semântica Linguística de referência e confinada no campo da Ontologia, 

vem expressamente inclusa na abordagem explicativa da Semântica de referências; 

(4) Não só a informação (como o conjunto dos componentes do saber) que é 

armazenada nas unidades do significado é objecto de interesse por parte da 

Semântica, mas também o modo e a maneira da armazenagem, isto é, o aspecto 

representacional dos significados.     

Para os autores, não se observa mais unicamente o significado lexical abstrato 

de uma palavra. O interesse vai concentrar-se sobre a relação entre significado lexical 

e actual, ou seja, a pesquisa moderna em Semântica dentro da Linguística Cognitiva 

ocupa-se não só com aspectos estruturais e representativos do significado, mas 

também com aspectos procedurais. Ela investiga ainda a elaboração dos significados 

em situações concretas.  

 Apoiando-nos no exposto, é lícito observar que a Semântica Cognitiva possui 

uma trajectória ligada ao surgimento da Linguística Cognitiva. Faremos agora uma 

breve incursão pelas teorias cognitivas. 

  

1.2.2.1  A Teoria  dos Modelos Cognitivos: a contribuição de Lakoff 

 

 A Teoria dos Modelos Cognitivos de George Lakoff está situada no seu 

projecto experiencialista para a Semântica do conceito desenvolvida em Women, Fire, 

and Dangerous Things – What Categories Reveal About the Mind de 1987. Lakoff 

como linguista cognitivista preocupa-se com o modo como são apreendidas as 

experiências humanas e com o seu sistema conceitual.  
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 Na sua Semântica, o teórico pretende explicar o modo como a razão actua 

sobre a realidade para dela extrair significado. Para a análise do quadro teórico 

defendido por Lakoff, parte-se da apresentação da teoria dos Modelos Cognitivos 

Idealizados (doravante MCIs) e, para explicar como a razão actua sobre a realidade 

extraindo dela significados, o autor baseia-se numa teoria da categorização humana 

que, empiricamente, mostra que as categorias são do tipo que se estruturam em torno 

de um membro prototípico ou representativo da categoria. Os MCIs dão forma e 

conteúdo à realidade a partir de formas de estruturas: as directamente significativas e 

as indirectamente significativas. As primeiras, compreendidas como os conceitos 

básicos e esquemas de imagens cinestésicas originadas na experiência física e social 

das pessoas numa dada cultura; as segundas são as estruturas directamente  

significativas mais projecções metafóricas e metonímicas e permitem a 

conceitualização de domínios abstractos da realidade. A teoria dos MCIs constitui o 

núcleo da Semântica Cognitiva de George Lakoff e está epistemologicamente 

sustentada no experiencialismo que explica as estruturas directamente significativas. 

Essa abordagem cognitiva da significação pretende mostrar que os significados nas 

diferentes línguas não são nem arbitrários nem previsíveis, mas sim motivados pela 

própria natureza da cognição humana. 

 Com base em Schwarz (2006), apresenta-se os quatros tipos de modelos 

cognitivos destacados por Lakoff na sua teoria, a saber: os modelos cognitivos de 

imagem, os modelos cognitivos proposicionais, os modelos cognitivos metafóricos e 

os modelos cognitivos simbólicos. 

 Quanto ao primeiro destacam-se as características: 

(i) natureza corporal-cinestésica; 

(ii) imposição de uma estrutura à experiência de espaço; 

(iii) projectados para domínios conceituais abstractos através de metáfora e 

metonímia; 

(iv) estruturação de modelos cognitivos complexos. 

 Conceitos de imagens estão a ser estudados com maior atenção pelos teóricos, 

tais como: Container - parte-todo, ligação, centro-periferia, origem – percurso - meta, 

para cima – para baixo. Estas estruturas são consideradas modelos cognitivos porque 

organizam e estruturam a experiência humana.  
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  Observe-se: 

(a) Container 

Conceito: Família 

Exemplos: “Estou satisfeito por entrares na nossa família”. 

                  “É uma família fechada – não são sociáveis”. 

                   “Era uma boa nora. Pena ter saído da família”. 

Entende-se que as expressões “entrares”, “fechada” e “saído” são estruturadas 

pelo esquema Container. Os verbos e adjectivos utilizados remetem para a ideia de 

“recipiente”, com um Interior e um Exterior. 

Os Modelos Cognitivos proposicionais são caracterizados por conterem 

entidades com propriedades e relações que se estabelecem entre eles e por não usarem 

mecanismos imaginativos tais como metáfora, metonímias e imagens mentais. 

Saliente-se, ainda, que esses modelos têm uma ontologia que é o conjunto de 

elementos usados no MCI, os quais podem ser ou conceitos de nível básico 

(entidades, acções, estados, propriedades) ou conceitos caracterizados por modelos 

cognitivos de outros tipos. Há, ainda, nesses modelos uma estrutura que consiste das 

propriedades dos elementos e das relações obtidas entre eles, definidas em termos de 

esquema de imagens. 

São cinco os tipos de MCIs proposicionais: 

(a) a proposição simples; 

(b) o cenário ou script; 

(c ) o feixe de traços; 

(d) a taxionomia; 

(e) a categorial radial. 

Exemplifica-se o primeiro tipo: 

(a ) proposições simples 

Caracterizam-se por 

(a 1) é do tipo argumento – predicado; 

(a 2) o esquema de imagens utilizado é basicamente Parte-Todo - argumentos e 

predicado são as Partes; a proposição é o Todo; 

(a 3) esquema da ligação semântica entre os argumentos, que actua sobre categorias 

de relações: Agente, Paciente, Instrumento, Local; 



 - 34 - 

(a 4) a formação de proposições complexas dá-se pela adição de mecanismos 

de modificação, quantificação, complementação, conjunção, negação. Exemplo: “As 

laranjas são frutas”. 

Temos as expressões de base da frase “laranja” e “frutas”; são duas entidades 

estruturadas por modelos cognitivos. Há o predicado fruta e o argumento laranja, 

porque essa estrutura proposicional não refere directamente um estado de coisas no 

mundo. 

A sustentação filosófica da Semântica de George Lakoff assenta no 

experimentalismo e procura respostas a questões de extrema importância teórica, tais 

como: (i) o que é a razão humana? (ii) como fazemos sentido de nossa experiência? 

(iii) o que é um sistema conceitual e como está organizado? 

Na obra Metáforas da vida cotidiana (2002), Lakoff e Johnson fazem uma 

reformulação profunda na maneira de conceber a objectividade, a compreensão, a 

verdade, o sentido e a metáfora. Na tradição retórica, a metáfora era (e é ainda) 

considerada um fenómeno de linguagem apenas, ou seja, um ornamento linguístico, 

sem nenhum valor cognitivo. Era considerada um desvio da linguagem usual e própria 

de linguagens especiais, como a poética e a persuasiva. A mudança paradigmática 

rejeita esse pressuposto objectivista e as suas implicações, recusando a possibilidade 

de qualquer acesso verdadeiro à realidade do ponto de vista epistemológico. 

A ideia central do novo paradigma é de que a cognição é o resultado de uma 

construção mental. Lakoff e Johnson (2002) partiram da análise de expressões 

linguísticas e inferiram um sistema conceptual metafórico, subjacente à linguagem, 

que influencia o nosso pensamento e a nossa acção. Demonstraram que grande parte 

dos enunciados da linguagem quotidiana é metafórica; o literal ficou limitado àqueles 

conceitos que não são compreendidos por meio da metáfora conceptual. 

Exemplificando: uma frase como “o balão subiu” não é metafórica e tão-

pouco “o gato está sobre o tapete”, a velha e favorita frase dos filósofos, é metafórica. 

Mas logo que nos distanciemos da experiência concreta e comecemos a falar de 

abstrações e emoções, a compreensão metafórica é a norma (Lakoff e Johnson (2002): 

21). 
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Lakoff (Ibidem: 34) afirma que as metáforas conceptuais têm uma forma 

proposicional e, de um modo geral, elas estão na nossa mente e normalmente não a 

enunciamos, com raras excepções; adoptamos como norma, na maioria das vezes, 

traduzir os conceitos metafóricos sem usar os artigos, ou seja, ao invés de traduzir a 

discussão é uma guerra, optamos por discussão é guerra.  

Nesse sentido, Metaphors we live by (1980) de Lakoff e Johnson provocou 

uma revolução nas pesquisas sobre a metáfora. Representa uma consolidação da 

ruptura paradigmática que vinha a ocorrer desde a década de 1970, pondo em crise o 

enfoque objectivista da metáfora e atribuindo-lhe um status epistemológico. 

 

1.2.2.2 A Contribuição de Ray Jackendoff 

                     

A obra de Ray Jackendoff (1975; 1985), citado por Schwarz (2006) consiste 

na tentativa de caracterizar o significado linguístico em relação à cognição humana. 

Preocupa-se em mostrar como a mente humana organiza as coisas do mundo em 

conceitos. Para ele, estudar a linguagem é estudar a estrutura do pensamento. Adopta 

a hipótese inatista de Noam Chomsky (1965) e procura demonstrar de que forma a 

estrutura conceptual, o significado da linguagem, é expressa dentro das estruturas 

sintáticas. A sua teoria do significado na linguagem está, portanto, centrada nas 

estruturas dos conceitos – estruturas inatas. Com isso, elimina a necessidade de 

demonstrar como os conceitos são aprendidos. Eles preenchem uma estrutura inata na 

mente/cérebro. 

No entanto, preocupa-se em mostrar como se dá o processo natural de adquiri-

los ao longo da vida. Apresenta a noção de mundo projectado para explicar de onde 

vem a informação que constitui os conceitos e que preenche as estruturas conceptuais. 

Assim, apesar de teórica, a visão proposta por Jackendoff sobre conceitos fornece 

uma base consistente para se explicar o significado das expressões das línguas 

humanas. 

Para Jackendoff (1985), não é possível explicar o conhecimento do ser 

humano que lhe permite codificar conceitos em estruturas linguísticas e produzir tais 

estruturas somente utilizando o nosso aparelho motor, isto é, sem recorrer ao 

funcionamento da nossa cognição. Para ele, é necessário que se compreenda todo esse 

processo dentro de uma arquitectura mental em que os diversos níveis estruturais 

interagem.  
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É preciso, pois, mostrar como se dá essa interacção. Está claro que o mundo 

fornece o conteúdo do nosso conhecimento e esse conteúdo tomará a forma prevista 

pela nossa cognição. 

Ainda para explicar a natureza e a aquisição do significado na linguagem em 

termos cognitivos, Jackendoff, além da hipótese inatista de Noam Chomsky, segue a 

orientação epistemológica da modalidade da mente, conforme Fodor (1963).  

Adopta a noção de que a mente é um espaço dividido em módulos 

responsáveis, cada um deles, por um tipo de capacidade cognitiva. Fodor (1963) 

explicita que a mente é composta por faculdades verticais – fornecem o input do 

ambiente externo, ou seja, percepção, linguagem – e de capacidades horizontais – 

sistemas centrais não modulares, lugar das crenças, lugar para onde a informação dos 

módulos converge. Daí somente a percepção ser modular. 

Muito mais poder-se-ia dizer da teoria de Ray Jackendoff, mas a intenção, 

aqui, é apenas de mostrar as diferentes possibilidades de trabalho semântico dentro da 

teoria cognitiva da linguagem. 

 No âmbito do estudo lexicológico, ressalvamos, seguidamente, as diferenças 

existentes entre o Léxico e a Gramática.  

                       

1.3 Léxico e Gramática 

 

Para tratarmos da relação entre léxico e gramática, utilizaremos como suporte 

teórico os seguintes autores: Vilela (1995), Jackson e Amvela (2004) e Carvalho 

(1984).  

Para Vilela (Vilela (1995): 14-15), uma das disciplinas linguísticas que mais 

confina com o léxico é a gramática. A delimitação tradicional entre estas duas 

disciplinas é que o léxico constitui um sistema aberto mais ou menos imprevisível e 

quase infinito e a gramática forma um sistema fechado.  

As estruturas fonológicas, morfológicas (morfemas, artigos, conjunções, 

preposições, pronomes, sufixos, desinências nominais e verbais) e estruturas 

sintácticas (como modelo de construção) fazem parte de um conjunto finito.   
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Segundo Vilela (Ibidem: 15), os limites léxico-gramática, mesmo a nível de 

inventariação de unidades, são desde logo postos em causa por fenómenos que 

podemos designar por “lexicalização” de elementos gramaticais e “gramaticalização” 

de elementos lexicais, o que acontece sobretudo no plano diacrónico. 

Assim, há lexicalização de elementos gramaticais em (estar) de permeio, 

atempadamente (= a tempo e horas), inconclusivo (= isto não é conclusivo) e a 

verbalização de nomes (normalmente, nomes deverbais) por meio de verbos de valor 

genérico, designados em linguística como verbos “suporte” como, por exemplo, fazer 

(fazer uso de = usar, fazer alarde de = alardear, fazer perguntas = perguntar, etc.), ter 

(ter em consideração = considerar, ter em mente, ter aplicação em, etc.), pôr (pôr a 

questão = questionar, pôs entraves a = entravar, etc.). 

Há também a gramaticalização de elementos lexicais como, por exemplo, em 

mediante (“que medeia”, antigo particípio de mediar: mediante o amigo), excepto 

(particípio do verbo latino excipere), durante (“que dura”), mente (duramente), e, 

como vimos, deslexicalização ou gramaticalização de plenos como ter, ser, fazer, pôr, 

dar (dar para a rua, dar no vinte), etc. 

No entanto, Vilela (Ibidem) observa que, por outro lado, há muitos factos 

linguísticos que se encontram entre as duas disciplinas. Por exemplo, onde tratar e 

colocar casos do género de: modo e moda, folho e folha, lenho e lenha, covo e cova, 

limo e lima, o rádio (elemento) e a rádio (aparelho), o capital (o metal sonante que 

nos dá o pão de cada dia) e a capital (que tanto capital custa ao país), o fruto e a 

fruta, o gesto e gesta, o dito e dita, ou ainda boi e vaca, rei e rainha, pai e mãe, etc. 

 Para Carvalho (Carvalho (1984): 505), a análise lexicológica exige, como 

condição preliminar, que se encontre realizada a identificação e delimitação dos seus 

objectos próprios, isto é, que se saiba quais são nessa língua os significantes que 

devem considerar-se como palavras, separando-os daqueles outros a que chamamos 

sintagmas.  

 Ora sucede que essa condição preliminar, de acordo com o autor, nem sempre 

é fácil de cumprir, constituindo um problema simultaneamente prático e teórico por 

vezes bastante complexo.  
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 Essa complexidade resulta essencialmente de que o limite entre sintagma e a 

palavra (por conseguinte - noutra perspectiva – entre significantes presos e 

dependentes) e mais precisamente entre sintagmas e palavra composta, é um limite 

impreciso, o que se traduz em que, se em certos casos concretos (e podem ser a 

maioria, como no português) não temos dúvida em classificar um dado significante 

quer numa quer noutra classe. Noutros casos não é possível uma afirmação categórica 

porque temos razões para hesitar sobre a inclusão dos significantes em causa na classe 

dos sintagmas ou no das palavras. 

 Nesse sentido, o autor exemplifica da seguinte forma: se casa é 

indubitavelmente uma palavra e vou para casa é indubitavelmente um sintagma, não 

podemos afirmar com igual certeza, sem uma mais demorada reflexão, a qual dessas 

classes pertencem significantes como mal-me-quer, amor-perfeito, aguardente (ou 

água-ardente), abaixo-assinado e muitos outros de estrutura análoga.   

 Para dar conta desse facto, Carvalho (Ibidem) observa que parece 

imprescindível admitir a existência de uma verdadeira gradação entre o sintagma e a 

palavra - gradação válida tanto diacrónica como sincronicamente, em que 

distinguimos desde logo três termos ou graus: sintagma livre, sintagma fixo e palavra 

(composta).   

 De acordo com Carvalho (Ibidem), diacronicamente entende-se essa gradação 

no sentido de que os termos do que era inicialmente um sintagma livre se 

imobilizaram, com o decorrer dos tempos, numa combinação cristalizada que 

constitui um sintagma fixo, do qual resultou, posteriormente, uma soldagem mais 

íntima desses termos, uma nova entidade já não analisável em entidades menores 

sucessivas, isto é, uma palavra.  

 Na perspectiva sincrónica (aquela que de momento nos importa), a referida 

distinção equivale, por sua vez, à afirmação da existência contemporânea num idioma 

dos mesmos três graus - do sintagma livre, em “ficar de boca aberta” ou do sintagma 

fixo, em (um ramo de) bocas-de-lobo e, por fim, da palavra (composta) em (ficar) 

boquiaberto e, por conseguinte, de uma nova categoria de significantes - a segunda - 

que participa das propriedades simultaneamente da palavra e do verdadeiro sintagma 

e que, por falta de termo talvez mais adequado, designamos pela expressão proposta.  

 Dessa forma, sintagma fixo e sintagma livre opõem-se, semanticamente, em 

que, se o segundo significa um conceito complexo, o primeiro, do mesmo modo que a 

palavra, significa um conceito simples.  
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  O sintagma fixo nas palavras de Carvalho (Ibidem: 514) apresenta-se como 

uma unidade morfo-sintáctica análoga à da palavra que se manifesta nas seguintes 

propriedades:  

(a) a ordem de sucessão dos termos do sintagma fixo é inteiramente rígido - 

não sendo suscetível de se inverter - e entre eles não pode introduzir-se 

qualquer outro termo. Se rapaz bom pode transformar-se em bom rapaz, 

(quase) sem alterar a significação, amor-perfeito não pode transformar-se 

em perfeito-amor.  

(b) Se em “sempre tenho dito”, entre os termos do sintagma tendo dito se pode 

intercalar o advérbio sempre (que ali precedia o sintagma), transformando-

o em “tenho sempre dito”, em “um formoso amor-perfeito”, o adjectivo 

formoso não pode colocar-se entre os dois termos do sintagma amor-

perfeito, transformando-o em “um amor formoso [e] perfeito”;  

(c) O sintagma fixo não é susceptível de derivação, quer por substituição, quer 

por supressão, quer por expansão. Ou seja, o sintagma fixo é uma 

associação de palavras em sequência fixa, que constitui uma unidade 

sintáctica perfeita e também muitas vezes semântica (significando um 

conceito simples) e morfológica. 

 No processo histórico em que se encontra aquela segunda classe de 

significantes – como cristalização da primeira - está a palavra composta, a qual pode 

porém sincronicamente coexistir  com ela. No número das palavras compostas 

contamos em português significantes tais como: pernalta, barbirruivo, boquiaberto, 

cabisbaixo, altifalante, agridoce, multicor, etc. 

 O autor chama de significação básica ou primária a essa significação mais 

simples e constante, comum a todos os termos de cada uma das séries examinadas e 

de outras análogas e dá o nome de núcleo ou monema nuclear ao significante mínimo 

que se apresenta mais ou menos invariável em cada um desses termos.  

 O núcleo ou monema nuclear será, por conseguinte, o monema comum a toda 

uma série de palavras que nelas manifesta uma mesma significação básica. Aos 

restantes monemas, acrescidos aos primeiros e portadores de outras significações 

secundárias que, agregadas à significação primária, a determinam modificando – o 

autor denomina-os de fixos ou monemas marginais. (Ibidem: 522) 
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 De acordo com Carvalho (Ibidem), os Sufixos resultam de uma propriedade 

universal ou quase universal das línguas conhecidas: o papel predominante que nelas 

desempenha, em qualquer das funções mencionadas, o morfema sufixal – 

exceptuando-se as línguas isolantes. Talvez não haja língua ou família linguística em 

que não existam sufixos, mesmo aquelas em que outra classe (a dos prefixos) 

prepondera; mas há muitas que não possuem prefixos e muitas mais as que não têm 

infixos. Há, porém, ainda outras circunstâncias em que se afirma o papel relevante 

desempenhado pela primeira classe de afixos. 

 Os infixos são dessas três classes a menos frequente, embora ocorram nos 

mais variados grupos linguísticos do Mundo: nas línguas semíticas, onde, por 

exemplo, no árabe, existe - t - como morfema infixado na 8ª forma verbal – 

“intasara”, “ser ajudado”, da 1ª forma nasara “ajudar”, ou “igitamaera” “reunir-se”, 

de gamaea “reunir”; no soque do Médico – onde temos, por exemplo, um infixo –y- 

(incluído no núcleo ken “olhar, ver”) em kynhaayu, ou nos ilocanos das Felipinas - 

onde a palavra kinita “thing seen”, comparada com KITA “a sight”, vemos o moferma 

- in - intercalado no núcleo. (cfr. Ibidem: 542) 

 Os prefixos, por sua vez, não só na nossa língua mas em todos os idiomas 

românicos e ainda no inglês e em muitíssimas outras línguas europeias e 

extraeuropeias, são muito menos numerosos que os sufixos (e menos frequentes que 

eles nos textos) além de desempenharem meramente função derivativa: 

exemplarmente como refazer, desfazer, perfazer, derivados de fazer. Já os prefixoides 

têm carácter sintagmático e, portanto, a independência relativa do derivativo revela-se 

não apenas no aspecto fónico, mas também significativamente, no ponto de vista 

lexicológico, morfológico e até sintático. (cfr. Ibidem: 547-551) 

 Lexicologicamente, os sufixos em questão aparecem aí anexos, não a um tema 

primário puro, mas ao tema acrescido de um actualizador que é de facto um dos 

actualizadores léxicos da palavra primitiva. O autor exemplifica da seguinte forma 

(Ibidem: 551): Súbit-o, súbit-a – subit-a-mente; Corp-o – corp-o-z-inho; Amig-o, 

amig-a – amig-o-z-inho, amig-a-z-inha. 

 Sintetizando acerca da constituição monemática das palavras, Carvalho 

(Ibidem: 570) apresenta as propriedades específicas das três classes léxicas a que 

habitualmente nos referimos como as das palavras simples, derivadas e compostas.  
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 A primeira classe opõe-se simultaneamente às duas restantes: ela constitui a 

mais “simples”, a fundamental das classes lexicológicas em qualquer língua e a que é 

comum a todas as línguas, onde as outras podem existir ou não existir. Por isso, as 

palavras que a integram chamam-se simples ou primitivas: aquelas cujo tema é 

constituído só pelo núcleo, isto é, por um único monema, semantema como em barco, 

grande, cantar, morfema como em todo este, determinado ou não por afixos 

gramaticais “strictu sensu”. (cfr. Ibidem) 

  As duas restantes classes têm entre si de comum precisamente o que as opõe à 

anterior: o factor de o seu tema não se identificar com o núcleo, de ser formado pela 

associação de dois ou mais monemas, diferindo entre si na natureza desta associação. 

 Dizem-se derivadas as palavras cujo tema resulta da combinação de um 

núcleo (semantema) com um ou mais fixos derivativos ou de uma alteração 

introduzida no tema primitivo, como barqueiro, embarcação, grandeza, seca.  

 São palavras compostas aquelas que têm como tema uma combinação 

monemática equivalente a um sintagma, de que pode pois fazer parte mais de um 

semantema. Assim sucede em pontiagudo - tema [pont + agud-], com dois 

semantemas, equivalente ao sintagma ponta aguda ou em sensabor - tema 

[sem+sabor] composto de um morfema e um semantema equivalente ao sintagma sem 

sabor. Por vezes, pode suceder que esse sintagma correspondente exista como 

sintagma fixo, a par da palavra composta: é o que se dá com perna-longa s.m e 

pernilongo adj. e  s.m. (cfr. Ibidem: 571) 

O único objecto da Lexicologia é a “lexie”, ou seja uma formalização e, 

simultaneamente, uma generalização da noção de palavra. «La lexie est l’unité de 

base de la lexicologie – en fait, son objet central et même, en schématisant un peu, 

son seul et unique objet. Le concept de lexie est une formalisation et, simultanément, 

une généralisation de la notion de MOT.» (Mel’cuk et alii (1995): 15)  

Concentraremo-nos, de seguida, no conceito de léxico enquanto objecto de 

estudo por parte da Lexicologia. 
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1.4 Objecto de estudo: o léxico 

 

Trata-se de uma entidade trilateral «[…]: elle a – un sens (le signifié 

saussurien), - une forme phonique/graphique (le signifiant saussurien), - et un 

ensemble de traits de combinatoire […].» (Ibidem : 16) A “lexie”, a palavra, possui, 

por conseguinte, e à semelhança do já explicitado, um conceito associado a uma 

imagem acústica (fónica e gráfica) assim como um conjunto de regras e normas 

gramaticais que permitem diversas ligações e formulações de frases que possibilitem 

a comunicação entre falantes. 

Por sentido referencial, entende-se 

«[l]e sens référentiel d’une unité lexicale est le signifié stable du signe qui 

correspond à la relation de désignation entre le signe et le référent. Le sens d’un 

mot détermine sa référence; ce sont les propriétés du signifié qui permettent 

d’identifier et d’isoler une catégorie d’objets extralinguistiques par rapport à 

d’autres objets, même si le signifié ne prend pas en compte toutes les 

caractéristiques du référent (structurations différentes de la langue et du monde). 

On peut donc dire que le sens référentiel rassemble les critères ou les informations 

que la langue a retenus pour référer à un objet extralinguistique […].» (Lehman 

e Martin-Berthet (1998) :11) 

Os autores Mel’cuk, Clas e Polguère dizem até que  

«[l]es lexies ainsi conçues forment la partie primordiale de la langue. En 

exagérant quelque peu, on pourrait même dire que l’ensemble des lexies EST la 

langue. En effet, une langue est constituée de lexies et de règles servant à la 

manipulation de ces dernières. Les règles qui réunissent les lexies en syntagmes, 

les syntagmes en phrases, et les phrases en discours sont donc nettement 

secondaires par rapport aux lexies – en ce sens que leur nature et leur forme sont 

déterminées par les lexies.» (Mel’cuk et alii (1995): 17) 

O léxico é entendido como o conjunto das palavras de uma língua. As “lexies” 

são unidades de características complexas cuja organização enunciativa é 

interdependente, ou seja, a sua textualização no tempo e no espaço obedece a certas 

combinações. O léxico de um idioma é composto de palavras que são agrupadas em 

classes, conforme prescreve a gramática da língua. Há classes de palavras que existem 

em praticamente todos os idiomas, tais como os verbos, adjectivos e substantivos.  

O léxico, ou melhor, uma parte do léxico de determinada língua pode ser 

encontrada em dicionários de diversos tamanhos. Quanto maior o tamanho, maior o 

conjunto de palavras e respectivas definições. 
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O léxico de uma língua inclui 

«unidades muito heterogêneas – desde monossílabos e vocábulos simples até 

seqüências complexas formadas de vários vocábulos e mesmo frases inteiras 

como é o caso de muitas expressões idiomáticas e provérbios. Por outro lado, não 

existem critérios teóricos abrangentes e bem estabelecidos para o reconhecimento 

das unidades complexas de um idioma. Aliás, o fenômeno da lexicalização de 

combinatórias lexicais (sintagmas discursivos) não se verifica de modo uniforme 

e reiterado e também logicamente estruturável. Acresce ainda que os falantes 

muitas vezes discordam sobre o grau de cristalização de tais seqüências. Assim, as 

fronteiras de demarcação do que já está estocado no tesouro lexical da língua e o 

que é combinatória discursiva são fluidas.» (Biderman (2005): 747) 

O léxico, esse conjunto de palavras de uma língua, é, pois, a língua e 

representa o objecto de estudo da Lexicologia. Uma das formas de estudar o léxico 

será através da sua representação escrita.  

Todavia, importa salientar, por um lado, que 

«[l]íngua e escrita são dois sistemas de sinais distintos; a única razão de ser do 

segundo é representar o primeiro; […] A escrita pode, em certas condições, 

atrasar as modificações de uma língua, mas a sua conservação não fica de modo 

nenhum comprometida pela ausência da escrita.» (Saussure (1992): 57) 

Por outro lado, e no caso específico deste trabalho, a representação gráfica das 

palavras torna-se imprescindível na medida em que 

«1.º A imagem gráfica das palavras surge-nos como um objecto permanente e 

sólido, […]. […]: será sempre mais fácil de apreender do que […] [através do] 

laço natural, o único verdadeiro, o som. / 2.º Para a maioria dos indivíduos as 

impressões visuais são mais nítidas e mais duradouras do que as impressões 

acústicas; […] A imagem gráfica acaba por se impor com prejuízo do som. / 3.º A 

língua literária aumenta ainda a imerecida importância da escrita. Ela tem os seus 

dicionários, as suas gramáticas; é a partir do livro e pelo livro que se ensina na 

escola; a língua aparece regulada por um código; ora este código é, ele mesmo, 

uma regra escrita, submetida a um uso rigoroso – a ortografia.» (Ibidem: 59) 

A escrita torna-se, consequentemente, o “ABC” da língua. Segundo Victoria 

Fromkin e Robert Rodman,  

«[o] desenvolvimento da escrita foi uma das grandes invenções do homem. Muita 

gente considera difícil imaginar uma língua sem escrita até porque a palavra oral 

parece estar intimamente ligada à palavra escrita.  
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No entanto, as crianças falam antes de aprenderem a escrever e no mundo há 

milhares de pessoas que falam línguas sem expressão escrita possuindo uma 

literatura oral abundante e cujo saber fundamental é memorizado e transmitido 

oralmente de geração para geração. Mas a memoria é curta e a capacidade de 

armazenagem do cérebro não é infinita. A escrita resolveu esse tipo de problemas 

e possibilitou a comunicação à distância através dos anos e dos séculos. A escrita 

permite que a uma sociedade conserve para sempre a sua poesia, a sua história e a 

sua tecnologia.» (Fromkin e Rodman (1993): 153) 

O investigador Luís Cardim apresenta na sua obra a origem e nascimento da 

escrita, expondo que 

«[e]sta forma de linguagem, que se desenvolveu de comêço mais lentamente do 

que a oral, originou-se talvez no uso de objectos emblemáticos, quando êle passou 

a traduzir-se pelo desenho. São sucessões de símbolos as escritas iedográficas; 

mas há já nelas um elemento paralelo ao da linguagem oral, a ordem das figuras. 

Depois os ideogramas passam a ter certas correspondências com os ideofonemas 

complexos da mesma significação, isto é, tornam-se em fonogramas; ao princípio 

bastante imperfeitos, depois cada vez melhor determinados. Assim nasceu a 

escrita silábica, sendo a divisão em sílabas a análise fónica primordial da frase; 

finalmente decomposeram-se também as sílabas em sons mais elementares, 

criando-se a escrita alfabética, ao passo que, por outro lado, se passava a fazer o 

agrupamento dos símbolos fónicos por palavras, um tanto arbitrário decerto, mas 

satisfatório para fins práticos.» (Cardim (1929): 127) 

Sobre a dicotomia oralidade/escrita da língua, os autores Carlos Reis e José 

Victor Adragão referem que 

« [a] língua é essencialmente um código de comunicação oral, [...]. A escrita é 

um código secundário que assenta numa segunda convenção, a que liga os 

elementos sonoros a grafismos (no nosso sistema de escrita, bem entendido). 

Articuladas convencionalmente uma à outra, detêm a oralidade e a escrita 

características que lhes são próprias e que é preciso não perder de vista. » (Reis 

e Adragão (1992): 36) 

Definem a oralidade como «uma forma de comunicação imediata, precária, 

objecto de adequação constante [...] » (Ibidem: 36) e a escrita «mais estável e rígida» 

(Ibidem: 37) 

No que concerne ao trabalho efectivo a desenvolver pelos lexicólogos, 

destaca-se que a primeira tarefa será  

«[…] de définir son objet propre ; pour cela, elle doit dégager de l’ensemble des 

mots observables dans les discours les unités qui constituent le matériel lexical de 

la langue.  
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Cela suppose d’abord de distinguer mot graphique et unité linguistique ; puis 

d’isoler, en fonction de la nature de leur sens, les mots « pleins ».» (Mortureux 

(2004): 09) 

No âmbito do trabalho de campo, o lexicólogo deverá, portanto, de antemão, 

definir o seu próprio objecto, destacando as unidades que constituem o material 

lexical da língua de entre o conjunto das palavras observáveis. Requer, pois, a 

distinção da palavra gráfica da unidade linguística e isolá-la em função da natureza do 

seu sentido.  

Relativamente aos resultados da Lexicologia, constata-se que 

«[à] l’heure actuelle, les multiples et fécondes recherches lexicales n’ont pas 

encore donné lieu à une synthèse descriptive des résultats qui soit largement 

accessible. Les études portant sur les vocables sont mieux connues que les études 

strictement lexicales et, pour certains, elles constituent à elles seules la 

lexicologie.» (Ibidem: 18) 

A Lexicologia é encarada, então, por alguns, como o registo de resultados dos 

estudos realizados sobre os vocábulos, em particular, mais conhecidos e divulgados 

do que os que incidem sobre o léxico. 

A Lexicologia define-se, portanto, como ciência do léxico. Estuda as relações 

deste com os outros sistemas da língua como a Fonologia, a Sintaxe e em particular 

com a Morfologia e a Semântica, mas sobretudo as relações internas do próprio 

léxico. Abrange domínios como a formação de palavras, a etimologia, a criação e 

importação de palavras e a estatística lexical. 

A existência e relevância da Lexicologia prendem-se com o facto do 

«[..] aspecto criativo da língua (língua em uso, ou uso da língua) [ser] 

comummente aceite pelas diferentes teorias linguísticas. Esse aspecto criativo tem 

sido colocado apenas na sintaxe ou na semântica (frásica). Contudo, exprimir 

situações novas exige muitas vezes designações linguísticas novas: objectos 

novos, factos novos, situações novas, são expressos lexicalmente por meio de 

expressões léxicas e não apenas por meio de combinações sintácticas. E isto é 

muito mais verdade se admitirmos (como muitos linguistas admitem) que a 

representação da realidade extralinguística se faz primeiramente no léxico de uma 

língua particular.» (Vilela (1986): 44) 

Tendo como base o objecto de estudo da Lexicologia, apresentamos, 

seguidamente, diversas definições e considerações feitas por linguistas nacionais e 

internacionais, ao longo das últimas décadas, sobre o léxico e o lugar que ocupa na 

sociedade e no campo linguístico gramatical. 
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Numa sociedade em que a globalização é um tema cada vez mais comum e 

consensual a nível mundial, a comunicação e os diferentes meios de comunicação 

adquirem mais valor e reconhecimento.  

Os quatro “skills” de comunicação : a compreensão oral e escrita, bem como a 

expressão oral e escrita revestem-se de particular interesse e valia. No seio de 

qualquer situação de comunicação está a linguagem e mais especificamente a língua, 

independentemente do país de origem e do país onde é falada. 

Um dos componentes fundamentais a nível linguístico, para além de outros 

campos igualmente importantes e essenciais tais como a Fonética, a Fonologia, a 

Morfologia, a Semântica e a Sintaxe, é, por conseguinte, o léxico.  

Como foi anteriormente referido, o léxico pode ser definido como o acervo de 

palavras de uma determinada língua, ou seja, é todo o conjunto de palavras que as 

pessoas de uma determinada língua têm à sua disposição para expressar-se, oralmente 

ou por escrito.  

O léxico é essencial e inerente ao acto de comunicação. Permite nomear os 

elementos do mundo, exprimir sensações e julgar seres e coisas.  

Como repertório de todas as palavras, o léxico assume um carácter 

indispensável. É o léxico, são as palavras que estão no centro da vida dos Humanos, 

que nos fazem apreender a existência, o universo, que nos permitem relacionar e 

comunicar com os outros. 

Assim, para o linguista português Mário Vilela,  

«[o] léxico, nas actuais (algumas) correntes linguísticas (teorias) tem sido 

apresentado como algo caótico. As razões dessa irregularidade essencial do léxico 

são várias: o léxico contacta directamente a experiência do mundo real, reflecte a 

multiplicidade do real e constitui o stock, o armazém donde os falantes extraem as 

palavras conforme as situações. Como o real é heterogéneo, complexo. Esta 

perspectivação do léxico revela uma confusão entre léxico e dicionário. O léxico 

(= dicionário) é realmente um suplemento da gramática, uma lista das 

irregularidades essenciais. / Por outro lado o léxico é dinâmico (sujeito a 

mudanças), é aberto. Será possível fazer do não finito, do não previsível, do 

irregular, do particular, do heterogéneo, uma ciência? Uma primeira base de 

sistematização será a consideração do léxico como algo estruturado e tendo-se 

como modelo o método fonológico. Contudo, o estudo ficará incompleto: as 

unidades lexicais não se definem apenas paradigmaticamente, definem-se também 

pelo seu lugar na frase e pelas suas relações com outras unidades (correlações 

sintagmáticas).» (Idem (1979): 33)  



 - 47 - 

Acrescenta que o léxico 

«[…] é a parte da língua que primeiramente configura a realidade extralinguística 

e arquiva o saber linguístico duma comunidade. Avanços e recuos civilizacionais, 

descobertas e inventos, encontros entre povos e culturas, mitos e crenças, afinal 

quase tudo antes de passar para a língua e para a cultura dos povos, tem um nome 

e esse nome faz parte do léxico. O léxico é o repositório do saber linguístico e é 

ainda a janela através da qual um povo vê o mundo. Um saber partilhado que 

apenas existe na consciência dos falantes duma comunidade.» (Idem (1994): 

06) 

Manuel dos Santos Alves também faz referência à multiplicidade do real e ao 

facto do léxico representar a realidade circundante, constituindo-se como um 

reservatório linguístico utilizado pelos falantes, de acordo com os contextos e 

situações de comunicação, explicando que 

«[a]s palavras aparecem sob a dupla função de traduzirem a realidade como tal, 

denotativamente [...] e como eu a sinto, conotação [...]. Em qualquer dos casos 

sempre a palavra, esse ente misterioso que se desdobra quase indefinidamente no 

enleio de vestir ideias. Por isso, o escritor carece tanto delas e as ama tanto, numa 

adoração, ora por esta, ora por aquela, sem desprezo por nenhuma, até quando 

parece esquecê-las indefinidamente. Ele sabe onde jazem aguardando a sua 

chamada. Daí a tarefa sempre inacabada de enriquecer o seu léxico. Este constitui, 

portanto, um primeiro dado que não deixa morrer a obra, quando esta se mostra 

bastante densa para resistir à morte. Não se trata evidentemente de a medir pelo 

número de palavras, mas elas formam elemento vital. É que a escolha da mais 

adequada à expressão da ideia, implica uma abundância que permita a operação. 

Então, sem ele querer, o vocabulário como que assalta o escritor e vai-se 

disseminando pela obra, aparentemente ao acaso, acabando por se fixar no lugar 

mais conveniente.» (Alves (1978): 186) 

À semelhança de Mário Vilela, fala ainda da mutabilidade, dinamismo, 

abertura e sistematização das unidades lexicais, considerando que 

«[l]ogicamente, nem o léxico geral, nem o de cada indivíduo se mostra como algo 

de fixo, na dependência constante das circunstâncias e das condições pessoais e 

sociais. Num e noutro caso, o vocabulário vai-se formando e constituindo pela 

morte de certas palavras (arcaísmos) e pela introdução doutras (neologismos). / A 

vida evolui constantemente e com ela o Léxico. Só que as palavras, nas suas 

mutações, não se assemelham totalmente aos homens, dado que nunca se conhece 

a sua duração e dependem sempre do espírito do homem. Elas são, afinal, a 

imagem do homem e como tal, essa imagem reflectida no espelho, não é viva. / 

Factores variados motivam o uso maior ou menor das palavras.  
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Enquanto as menos frequentes mantêm o sentido, as mais usadas, pelo contrário, 

correm o risco de se modificarem por influência do espírito, que na sua actividade 

permanente, age em novas direcções.» (Ibidem: 187) 

Também João Ferreira denota o carácter complexo, múltiplo, dinâmico, aberto 

e sempre renovado do depósito comum de palavras que é o léxico atendendo que 

«[o]s fenómenos linguísticos parecem, por natureza, algo de caótico. Por um lado, 

o léxico não só contacta directamente o mundo real como também reflecte toda a 

sua multiplicidade. Logo é complexo e heterogéneo como ele e funciona como 

um depósito comum aonde os utentes da língua vão buscar as palavras que 

pretendem utilizar. Por outro lado, o léxico é por natureza dinâmico, isto é, 

aberto: através da derivação, da composição e da criação de expressões 

idiomáticas, o léxico está sempre em renovação e vê continuamente aumentado o 

seu recheio.» (Ferreira (1985): 22) 

Como observam Carlos Reis e José Victor Adragão, o léxico é a primeira e 

mais importante manifestação linguística para todo e qualquer falante, reagrupa as 

palavras que permitem o acto de comunicação, quer oral, quer escrito, exprimindo que 

«[o] léxico foi, para todos nós, a primeira manifestação linguística de que nos 

demos conta e a primeira de que fomos capazes. Os sons, articulados ou não, que 

as crianças produzem nos primeiros tempos, ainda que os possamos encarar como 

preparação do aparelho fonador, só se tornam linguísticos / quando se lhes dá um 

significado, isto é, quando os relacionamos com conteúdos que nós próprios 

veiculamos através de palavras. / O léxico é, para a grande massa dos falantes, a 

mais importante manifestação linguística. Considerar a língua como um conjunto 

de palavras, uma espécie de arquivo organizado, é uma das formas primárias mais 

comuns de se abordar o fenómeno da comunicação. E, porque as palavras de que 

dispomos, se arquivam de forma mais evidente no dicionário do que na memória, 

a língua é, para muitos, um conjunto de formas escritas que se pronunciam 

quando necessário.» (Reis e Adragão (1992): 74-75) 

A esse propósito, Gérard Vigner manifesta que  

«[s]avoir nommer les éléments du monde, exprimer ses sensations, pouvoir juger 

des êtres et des choses sont des composantes essentielles de la compétence de 

communication. Et c’est au lexique qu’il revient de cristalliser et d’incarner dans 

le discours ce qui ne serait autrement qu’un amalgame confus d’impressions et de 

sentiments.» (Vigner (1989) : 134-135) 

Depreendemos que, graças ao léxico, podemos organizar mais rigorosa e 

claramente as nossas ideias, os nossos pensamentos e comunicá-los aos outros.  
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Podemos e sabemos identificar os elementos do mundo, exprimir as sensações, 

julgar os seres e as coisas, por existirem conceitos representados através de palavras 

que são cristalizadas no léxico e representadas no discurso.  

 Interessa realçar que «[…] o léxico não é uma amalgama de elementos 

desconexos e não-ordenados ou um ‘thesaurus’ ordenado apenas por ordem 

alfabética, mas antes uma estrutura bem cerzida de grupos e subgrupos que se 

integram e se unem num todo que é o léxico de uma língua.» (Ferreira (1985): 74) 

Nos finais do século XX, a linguista Jacqueline Picoche eleva o papel fulcral 

do léxico sendo ele o principal vector de ligação e de união entre os falantes de uma 

língua uma vez que 

«[l]es mots, véhicules nécessaires des concepts, sont les instruments qui 

permettent aux hommes de prendre une connaissance claire de l’univers (ce mot 

désignant tout ce qui existe et peut devenir objet de connaissance, y compris eux-

mêmes et leur propre pensée), et par conséquent d’y vivre et d’agir sur lui. Cet 

aspect des choses, moins souvent mis en lumière que la fonction de 

communication, est cependant plus fondamental, la communication supposant 

connaissance et pensée.» (Picoche (1977): 30)  

A palavra, enquanto veículo de conceitos, está, portanto, na base do acto de 

comunicação e permite aos homens terem plena noção de tudo o que existe à sua 

volta, mas também em si, o que torna possível o seu viver e a sua actuação no mundo. 

Acrescenta que, em sentido lato, o léxico representa o universo interligado 

com a cultura de cada povo, pois, para além da própria língua, também a cultura 

influencia a forma de apreender um conceito, ao afirmar que 

«[l]es lexiques représentent en somme l’univers tel que peuvent le connaître, de la 

planète Terre, des êtres humains intégrés dans des groupes culturels comparables 

sur certains points fondamentaux, non incapables d’intercompréhension et 

pourtant extrêmement divers à bien des égards. C’est pourquoi il faut, pour 

comprendre pleinement un mot, bien connaître la culture dans laquelle s’insère le 

concept auquel il sert de support.» (Ibidem : 41) 

Independentemente da língua falada, o vocabulário de um determinado falante 

prende-se essencialmente com «un répertoire d’étiquettes lexicales rattachées à des 

réseaux notionnels qui, selon l’univers culturel de la langue-cible, s’organisent en 

thèmes spécifiques. […] Il faut faire l’hypothèse que l’organisation de la 

représentation du monde du sujet varie d’une culture à l'autre […].» (Vigner (1989) : 

140) 
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O léxico permite a existência da própria língua, pois 

«[b]âti de phonèmes et de morphèmes, porté par des structures de phrases, le 

lexique qui n’est, en langue, qu’une somme de virtualités contenues dans 

certaines limites, entre en discours dans une grande machinerie linguistique qui, 

par l’interaction de ces divers éléments, et selon les situations d’énonciation, fait 

évoluer le sens jusqu’à ce que soit atteint le point final ou l’intonation 

définitivement descendante d’une grande structure sémantique unitaire, le texte.» 

(Picoche (1989): 90) 

A autora mostra, desta forma, que o léxico, constituído de fonemas e 

morfemas, possibilita a enunciação de frases através das ligações semânticas e 

sintácticas efectuadas entre as palavras de forma a transmitir mensagens, quer 

oralmente, quer por escrito. 

Também o investigador Mário Vilela decreta o léxico como elemento central 

da língua dado que 

«[o] léxico entendido como competência lexical representa um sistema de 

possibilidades, no locutor/ouvinte ideal, que abrange as palavras reais (dado o 

carácter aberto do léxico torna-se muito difícil um envolvimento exaustivo das 

palavras reais) pautadas pela norma (documentadas) e ainda as palavras possíveis 

(com base nas regras de formação).» (Vilela (1979): 10)  

«É o léxico e não a sintaxe o elemento central da língua. A língua é, atendendo à 

sua estrutura e localização (consciência individual e colectiva), intencional: o seu 

elemento constitutivo básico é a intencionalidade, a sua orientação para algo 

orienta-se para algo que não é ela mesma, o mundo. A língua é um instrumento 

para distinguir coisas e para comunicar sobre as coisas […]. A intencionalidade 

da língua encontra-se de antemão nas suas palavras. Através das palavras está o 

mundo presente na língua. A sintaxe é algo que advém depois.» (Ibidem: 17) 

Examinando o léxico, Niklas-Salminem, explica igualmente que 

 «[le] lexique est situé au carrefour des autres secteurs de la linguistique, la 

phonologie et la morphologie pour la forme des mots, la sémantique pour leur 

signification et la syntaxe pour leurs propriétés combinatoires. Le lexique, au lieu 

de constituer un système au sens strict, forme un ensemble ouvert et non 

autonome. C’est pour cela que l’on ne peut pas en donner une description 

systématique ou simple, mais seulement des descriptions complémentaires, selon 

le point de vue adopté.» (Niklas-Salminem (1997) : 05) 
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Assim, estes linguistas demonstram que o léxico está interligado com as 

demais áreas da Linguística, nomeadamente a Fonologia e a Morfologia, na formação 

das palavras, mas também a Semântica quanto à significação e a Sintaxe pelas suas 

propriedades combinatórias. Este facto permite depreender que o léxico não é um 

sistema fechado, representando um conjunto aberto e não autónomo.  

O autor apresenta, igualmente, uma acepção mais usual do léxico ao referir 

que  

 «[l]e lexique peut également être conçu comme l’ensemble des mots d’une 

langue. C’est la conception traditionnelle, qui sert notamment de base à 

l’établissement des nomenclatures des dictionnaires. Elle retient les unités qui 

manifestent le plus grand degré d’autonomie et que l’on a l’habitude d’identifier 

aux mots : elle inclut les morphèmes grammaticaux non liés ou mots 

grammaticaux […], les morphèmes lexicaux […], ainsi que les termes dérivés 

[…], mais aussi les mots composés (et locutions) […].» (Ibidem : 24-25) 

 A concepção acima mencionada é a mais usual e tradicional pois apresenta o 

léxico como o conjunto das palavras de uma língua, referindo as unidades mais 

autónomas que se confundem com as palavras e que enriquecem o léxico, 

designadamente: os morfemas/palavras gramaticais, os morfemas lexicais, os termos 

derivados, as palavras compostas e as locuções. 

O léxico é, pois, indistinto da gramática apesar de ter sido «[a]o longo de 

vários séculos […] encarado como um sector da língua dissociado da gramática.» 

(Rio-Torto (2006): 11)  

Há já várias centenas de anos que os estudos apresentados em linguística 

contemporânea têm revelado que léxico e gramática são faces da mesma realidade.  

A linguista portuguesa Graça Rio-Torto expõe que 

«[c]om efeito, a reflexão levada a cabo pelas diferentes áreas e vias de 

especialização da linguística contemporânea tem dado a conhecer que léxico e 

gramática são como que duas faces da mesma realidade, contribuindo de forma 

complementar para a chamada competência léxico-gramatical dos falantes.» 

(Ibidem) 

Sobre este aspecto de integração do léxico na gramática, da competência 

“léxico-gramatical” dos falantes, Mário Vilela explica também que  

«[u]m dos problemas na definição do léxico é o que se relaciona com a integração 

do léxico na gramática. Isto é, dever-se-á considerar o léxico como independente 

da gramática ou como elemento da gramática da língua particular em que se 

insere? /  
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[...] Na concepção do léxico como conjunto das palavras lexemáticas, apenas os 

lexemas pertencem ao léxico e a gramática (mais propriamente a 

gramaticalização) entra no léxico apenas como elemento na formação de palavras; 

contudo, tendo em conta que as palavras lexicais concretas do português (como da 

maior parte das línguas) contêm, alem do valor lexical (significação e 

designação), uma significação categorial, por este motivo e neste aspecto, o léxico 

pertence também à gramática.» (Vilela (1979):14) 

 Deste modo, entendemos que o léxico pertence efectivamente à gramática 

graças à significação categorial que adquire a palavra, para além do seu carácter 

lexical que se prende com a significação e designação.  

O autor descreve o facto do léxico ser ainda indissociável da gramática, de 

forma mais pormenorizada, ao explicar que 

«[u]ma das disciplinas linguísticas que mais confina com o léxico é a da 

gramática. A delimitação tradicional entre estas duas disciplinas é que o léxico 

constitui um sistema aberto, mais ou menos imprevisível e quase infinito e a 

gramática forma um sistema fechado: as estruturas fonológicas, 

morfológicas/morfemas, artigos, conjunções, preposições, pronomes, sufixos, 

desinências nominais e verbais), estruturas sintácticas (como modelo de 

construção) fazem parte de um conjunto finito. » (Idem (1995): 14-15)  

Em suma, «[…], o léxico apresenta-se como uma matéria não finita, não 

previsível, profundamente irregular, muito particular e marcadamente heterogénea.» 

(Ferreira (1985): 23) 

Marie-Françoise Mortureux estima que 

«[l]e lexique ne se confond pas avec un super-dictionnaire; il ne se présente pas 

comme une liste de mots assortis d’une description morphologique et sémantique.  

C’est un composant de la grammaire d’une langue, au même titre que la 

phonologie et la syntaxe, général et abstrait: dans une perspective lexicale, on 

s’attache d’abord à définir des méthodes d’analyse appropriées aux lexèmes; puis 

on cherche à dégager les éléments qui constituent ces lexèmes, du point de vue 

formel et sémantique; enfin on s’efforce de formuler les règles de fonctionnement 

des lexèmes.» (Mortureux (2004) : 17-18) 

 Depreende-se que, para a autora, o léxico não é apenas uma listagem de 

palavras que forma um dicionário que se caracteriza por uma descrição morfológica e 

outra semântica. É antes um composto da gramática de uma língua, tal como a 

Fonologia e a Sintaxe.  

 



 - 53 - 

Pode ser geral ou abstracto. No âmbito da perspectiva lexical, procuramos, em 

primeiro lugar, definir métodos de análise que se adeqúem aos lexemas e extrair os 

elementos que constituem esses lexemas, de um ponto de vista formal e semântico, 

para além de tentar formular regras de funcionamento dos lexemas.  

Por conseguinte, a delimitação existente entre os dois conceitos, léxico e 

gramática, remete para a caracterização do próprio sistema, sendo aberto no primeiro 

caso e fechado no segundo, à semelhança do que temos vindo a expor neste estudo ao 

considerar a língua um sistema aberto, mutável, em constante construção.  

São as palavras que veiculam conceitos e possibilitam a apreensão do universo 

por parte do homem. Esta definição de léxico requer a definição da unidade lexical, a 

palavra, que é o elemento de base deste conjunto. 

 

1.4.1 Conceito de palavra 

 

Segundo Niklas-Salminem, o léxico designa convencionalmente o conjunto de 

palavras a partir das quais os membros de uma comunidade linguística comunicam 

entre eles: 

«[l]e lexique désigne conventionnellement l’ensemble des mots au moyen 

desquels les membres d’une communauté linguistique communiquent entre eux. 

Cette définition du lexique oblige à donner une définition précise de l’unité 

lexicale, du mot en tant qu’élément de base de l’ensemble.» (Niklas-Salminem 

(1997): 13) 

O autor concebe que a experiência que os homens possuem acerca do universo 

é infinita e que existe uma grande variedade de linguistas que procuram saber como é 

esse infinito através do finito, expondo que 

«[l]’expérience que les hommes ont de leur univers est infinie. Un grand nombre 

de linguistes cherchent à savoir comment cet infini est décrit à l’aide du fini. Les 

mots, signes linguistiques, formés d’un signifiant et d’un signifié, sont là pour 

fournir à la fois des catégories de pensée intermédiaires entre l’unité globale et 

l’infinie diversité et le moyen phonique de les identifier.» (Ibidem: 39) 

Assim, as palavras, os signos linguísticos, formados de um significante e um 

significado, permitem fornecer concomitantemente categorias de pensamento 

intermédias entre a unidade global/infinita diversidade e o meio fónico de identificá-

las.  
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Para a linguista Maria Teresa Cabré, é «[u]ne unité décrite par un ensemble de 

caractéristiques linguistiques systématiques ayant la propriété de se référer à un 

élément de la réalité.» (Cabré (1998): 75)  

Em termos linguísticos, e associando os diversos campos ao do léxico, define 

a palavra como «[u]ne unité caractérisée par une forme phonétique et graphique, une 

structure morphologique simple ou complexe, une catégorisation grammaticale, et un 

signifié qui décrit la classe à laquelle appartient un objet particulier.» (Ibidem: 74-75)  

Portanto, a autora denota que a palavra, enquanto unidade composta por um 

conjunto de características linguísticas sistemáticas tendo como propriedade remeter 

para um elemento do real, não é uma unidade individual e independente, mas sim uma 

unidade que faz parte, se inclui e se relaciona com outras unidades no seio de um 

sistema, sistema esse que classifica de sistema lexical. 

Refere que 

«[i]l convient de souligner enfin qu’un mot n’est pas une unité isolée dans 

l’ensemble des unités lexicales d’un système, mais au contraire qu’il est 

extrêmement imbriqué avec le reste des unités du même niveau qui constituent le 

système lexical d’une langue. Chaque mot devient ainsi le centre d’un réseau de 

relation avec d’autres mots et l’ensemble du système lexical, un réseau encore 

plus complexe, constitué de groupes de mots interconnectés et polyvalents.» 

(Ibidem: 68) 

Alise Lehman e Françoise Martin-Berthet também definem a palavra como 

«[…] l’unité lexicale. L’identité d’un mot est constitué de trois éléments : une forme, 

un sens et une catégorie grammaticale. […] À ces trois aspects correspondent trois 

types de difficultés pour établir la liste des unités lexicales de la langue.» (Lehman e 

Martin-Berthet (1998): 01)  

Trata-se de uma unidade que «[…] se définit par sa relation d’intégration à 

l’unité de rang supérieur: le mot est l’intégrant de phrase. L’intégration du mot à la 

phrase passe par sa classification grammaticale.» (Ibidem : 02) De ressalvar ainda que 

«[à] certaines formes correspondent plusieurs sens.» (Ibidem)  

As lexicólogas descrevem, assim, a palavra como unidade lexical composta 

por três elementos (uma forma, um sentido e uma categoria gramatical) que se define 

pela sua integração e classificação gramatical, sendo a palavra um integrante da frase.  

A significação lexical e gramatical da palavra também é exposta pela linguista 

portuguesa Graça Rio-Torto que considera que as unidades lexicais 
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 «[...], no seu todo, e em cada um dos seus termos constituintes, são portadoras de 

significação lexical e/ou de significação gramatical. A gramática de uma unidade 

lexical não é dissociada da sua significação léxico-gramatical, da estrutura 

conceptual que a suporta, e do universo referencial para que remete.» (Rio-

Torto (2006): 13)  

No que respeita à composição da palavra,  

«[u]n mot est formé apparemment d’un seul morphème […] ou de plusieurs […]. 

On le définit comme une forme libre signifiante qui ne peut être décomposée en 

d’autres formes libres signifiantes plus petites et dont l’unité se manifeste par une 

cohésion interne (aussi par l’accent de mot dans de nombreuses langues.»  

(Arrivé et alii (1975) :179) 

 Um termo pode, então, ser formado por um ou vários morfemas. Define-se 

como forma livre significante que não poderá ser decomposta em outras formas livres 

significantes menores e cuja unidade se manifesta pela coesão interna, podendo ser 

pela acentuação de palavras em numerosas línguas.  

Os termos variáveis têm diversas flexões tendo, por conseguinte, várias 

formas. Esses termos são também palavras. Uma das formas desses termos é 

convencionalmente usada enquanto unidade lexical, como por exemplo o singular 

masculino dos substantivos, o infinito dos verbos e o caso sujeito das palavras que 

declinam, conforme explicam Alise Lehman e Françoise Martin-Berthet, 

«[l]es mots variables, qui ont une flexion (conjugaison, déclinaison, variation en 

genre et en nombre), ont plusieurs formes. […] Ces termes sont aussi des mots: 

[…]. (On utilise conventionnellement l’une des formes du mot pour le nommer en 

tant qu’unité lexicale. Le masculin singulier des noms, l’infinitif des verbes, le cas 

sujet des mots à déclinaison).» (Lehman e Martin-Berthet (1998): 01-02) 

Para além do seu carácter individual e de integração na frase conforme 

classificação gramatical, os signos linguísticos possibilitam ao locutor a faculdade de 

falar da realidade circundante: 

«[i]ls ont, en effet, la propriété de pouvoir renvoyer aux objets du monde, 

extérieurs à la langue; ces objets sont les référents […] / Les référents sont des 

entités matérielles ou conceptuelles (êtres, objets, lieux, processus, propriétés, 

évènements, etc.). Ils relèvent de l’univers extralinguistique réel ou fictif […].» 

(Ibidem: 10) 
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As mesmas autoras acrescentam ainda que «[l]’ensemble des mots d’une 

langue constitue son lexique. Cet ensemble se sépare en sous-ensembles, selon un 

certain nombre de variables; il n’est pas clos, et ses contours ne sont pas fixés de 

manière absolue.» (Ibidem : 03) 

Importa destacar, neste ponto, que, no que concerne ao estudo das palavras e 

seus significados ou sentidos em geral, 

«[…] bem como no estudo da variação lexical, em particular, podemos partir, ora 

da palavra para os seus sentidos e referentes (ou campo de aplicação semântica e 

referencial dessa palavra ou item lexical), ora de um significado ou conceito (ou 

ainda uma entidade referencial) para as diferentes palavras ou itens lexicais que o 

designam.» (Silva (2005): 122)  

Verificámos também que o léxico tem um carácter aberto e com limites pouco 

definidos, ao constatar que ele «[…] comporte à ses frontières une zone floue, 

constituée de mots candidats à l’intégration dont le statut est problématique.  

On peut citer les noms propres, les mots «virtuels» et les mots étrangers.» 

(Lehman e Martin-Berthet (1998): 04) 

No que diz respeito aos nomes denominados “comuns”  

«[…], hors discours, renvoie[nt] à une classe de référents et non à un objet 

singulier (en cela il se distingue du nom propre). Ce n’est que par le passage de la 

langue au discours, par le biais d’un acte d’énonciation, que le signe, nom ou 

expression nominale, permet au locuteur de désigner un objet unique.» (Ibidem : 

11) 

No caso dos nomes “próprios”, os mesmos não podem ser encarados como 

palavras da língua, na medida em que não têm sentido. Têm um referente único.  

«Les noms de personne entrent dans le lexique dans les cas suivants: des noms de 

personnages emblématiques peuvent devenir un nom commun et désigner une 

classe d’individus: […]. […] / Des produits fabriqués sont nommés par le nom de 

leur inventeur […], ou par le nom de marque: […].» (Ibidem : 05) 

Quanto às palavras “estrangeiras”, qualquer língua tem empréstimos advindos 

de outras no seu léxico. «Les mots étrangers sont «hors système» : ils ont leurs 

particularités phonétiques et morphologiques.» (Ibidem : 06) 
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De ressalvar ainda que todo e qualquer indivíduo, independentemente do sexo, 

da idade, da naturalidade, da profissão e do nível socioeconómico, tem uma 

experiência prática da palavra. Essa prática interliga-se ainda com o grau de cultura 

do locutor na medida em que 

« [l]es lexiques représentent en somme l’univers tel que peuvent le connaître, de 

la planète Terre, des êtres humains intégrés dans des groupes culturels 

comparables sur certains points fondamentaux, non incapables 

d’intercompréhension et pourtant extrêmement divers à bien des égards. C’est 

pourquoi il faut, pour comprendre pleinement un mot, bien connaître la culture 

dans laquelle s’insère le concept auquel il sert de support.» (Picoche (1977): 

41) 

Sobre este assunto, Roland Eluerd expõe que todo o locutor tem uma 

experiência da língua através do seu conhecimento e uso. A Lexicologia interliga-se 

com os conceitos de vocabulário e de palavra em uso, na medida em que trabalha 

essas palavras, esse vocabulário em contexto. O autor distingue, portanto, o lexema da 

ocorrência, isto é o léxico em contexto que se torna vocabulário, revelando que 

«[i]l y a donc un statut lexicologique du mot. Il ne peut être saisi ni du seul côté 

d’une unité postulée du lexique (le mot-lexème) puisque la lexicologie travaille 

«en situation» sur des vocabulaires, ni du seul côté d’une unité identifiée dans le 

discours (le mot-occurrence) puisque la lexicologie traite d’une pratique partagée 

par les locuteurs. Autrement dit, le statut lexicologique du mot ne peut être saisi à 

l’intérieur du dilemme stabilité (des lexèmes) / variété (des occurrences). La 

lexicologie doit adopter un point de vue extérieur à ce dilemme, celui de l’usage 

et de la validité de nos échanges langagiers. Tout locuteur a une expérience 

pratique du mot :  le connaître ou non, l’avoir «sur le bout de la langue», le 

chercher dans le dictionnaire ; avoir appris ses emplois, avoir appris à l’assembler 

avec d’autres mots pour dire quelque chose et savoir reconnaître et juger les 

assemblages produits par d’autres locuteurs ; savoir, d’expérience, que ces 

assemblages sont plus ou moins réussis, c’est-à-dire efficaces pour les résultats 

recherchés ; les accompagner de commentaires comme je voulais dire que, si 

j’ose dire, ou d’une mimique, ou de guillemets… ; avoir conscience que le mot 

est un niveau intermédiaire entre des unités plus petites (sons, lettres, fragments 

de mots plus ou moins facilement identifiables : re-, -isme, hypo-), et des unités 

plus grandes (syntagmes, phrases) ; savoir plus ou moins jouer avec les mots, les 

croiser, les décomposer, les recomposer, les associer de manière surprenante ; 

comprendre qu’il puisse y avoir incertitude quant au nombre de mots de pomme 

de terre : trois ou un ?, etc.» (Eluerd (2000): 34-35) 
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A linguista Marie-Françoise Mortureux define a palavra como um 

signo, 

 «[...]; c’est le signe lexical. Comme signe, il a un signifiant (sa prononciation à 

l’oral et son orthographe à l’écrit) et un signifié (sa signification). Comme signe 

lexical, il a la capacité de référer à des éléments distincts, des “segments” [...] de 

la réalité. Cette référence reste virtuelle tant qu’elle ne se trouve pas actualisée 

par l’emploi du mot en discours.» (Mortureux (2004): 21) 

Por conseguinte, o signo linguístico, enquanto sinal próprio da linguagem, não 

une uma coisa a um nome, mas sim um conceito e uma imagem acústica. Destaca-se o 

carácter psíquico das imagens acústicas, das palavras que são signos linguísticos de 

duas faces: o significado e o significante. Sem mover os lábios nem a língua, 

podemos falar connosco ou recitar mentalmente um poema.  

Como já referimos, o lexema, enquanto signo com valor denominativo, tem 

duas faces: o significante e o significado que são inseparáveis.  

Segundo a análise praticada a um ou a outro, abordamos áreas linguísticas 

distintas, designadamente a Morfologia lexical no primeiro caso e a Semântica lexical 

no segundo, como esclarece a professora Marie-Françoise Mortureux, «[l]a 

description du signifiant lexical est prise en charge par la morphologie lexicale, celle 

du signifié par la sémantique lexicale [...].» (Ibidem: 17) 

O significante, isto é, a forma de determinada palavra, pode ser examinado sob 

dois pontos de vista, 

«[...] un point de vue morphophonologique: en partant de la matière, sonore ou 

écrite, qui constitue le mot; on observe sa structure en termes de suites de 

phonèmes, ou de graphèmes, organisées en syllabes; l’unité du mot perçue par les 

locuteurs est liée à l’accentuation à l’oral, aux règles de l’orthographe à l’écrit. On 

s’aperçoit alors que certaines formes statistiquement dominantes dans chaque 

langue et l’on peut, à partir des traits qui caractérisent ces formes dominantes, 

dessiner une esquisse du mot, en termes de nombre de syllabes et de structure de 

la syllabe. Cette approche, en principe indifférente au sens des mots, relève de la 

phonologie, [...]; / [...] un point de vue morphosémantique: le signifiant des mots 

(des signes lexicaux) est appréhendé dans sa relation au signifié (au sens), le 

principe de découpage des unités lexicales reposant sur la liaison entre les deux 

faces du signe lexical.» (Ibidem: 20)  

Podemos, pois, analisar o significante fonologicamente a partir da sua matéria, 

sonora ou escrita, e a sua composição silábica ou de um ponto de vista morfo-

semântico relacionando o significante das palavras com o seu significado.  
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1.4.2 A palavra como unidade lexical 

 

Não é de hoje que a palavra desperta o interesse do ser humano. Ullmann 

(1977) cita Demócrito como tendo identificado duas espécies diferentes de palavras: 

aquelas que têm mais de um sentido e aquele sentido que é identificado por mais de 

uma palavra. Ressalta, também, o nome de Aristóteles que teria sido o primeiro a 

definir a palavra como a menor unidade significativa da língua. Além disso, o mesmo 

filósofo, já na sua época, inquieto com a questão do significado, teria chegado a 

estabelecer distinção entre as palavras que mantêm o seu significado, mesmo quando 

isoladas, e aquelas que funcionam como simples instrumentos gramaticais. Se tais 

abordagens sofreram ajustes ou simplesmente foram superadas, não se pode negar que 

serviram de referências para os modernos estudos no campo da Linguística. 

Apesar de o estudo científico da Semântica começar somente a partir da 

metade do século XIX, época em que as reflexões sobre a linguagem se firmam no 

campo das ciências, o significado já era assunto de controvérsias dos filósofos gregos 

antigos. Contudo, a busca pela compreensão acerca do significado era apenas um 

meio para se atingirem outras metas. Na Grécia Antiga, os filósofos estudavam, não 

apenas a origem e a natureza da linguagem, mas também a relação entre a linguagem 

e o mundo que os circundava. O seu objectivo era tentar compreender o conhecimento 

humano. O estudo da linguagem era um caminho para isso. Nessa busca pela 

compreensão da relação entre a linguagem e o conhecimento, os filósofos gregos 

acabaram por realizar importantes reflexões acerca da palavra e do significado. 

A especulação sobre a natureza da relação nome/coisa nomeada serve de ponto 

de partida da Linguística no Ocidente. O saber lógico-filosófico, do qual é tributária a 

gramática greco-latina, compreendia as línguas como reflexo da realidade, atribuindo 

importância crucial aos significados. Indaga-se, nesse processo, se os nomes eram 

associados às coisas de forma natural ou se a relação de sentidos de uma palavra era 

fruto de convenções sociais. 

Entretanto, a visão naturalista do significado, segundo a qual há uma relação 

natural e intrínseca entre significado e palavra, não se sustenta, apesar de ter seduzido 

muitas pessoas durante muito tempo. Já a reacção contrária que ela gerou, serviu de 

estímulo para a busca de uma explicação mais satisfatória sobre a relação entre a 

palavra e o significado.  
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O resultado dessa busca foi a visão convencionalista do significado, segundo a 

qual o significado de uma palavra é arbitrário, determinado socialmente, isto é, 

convencionado pela comunidade linguística. 

Ullmann (Ullmann (1977): 84) faz um importante alerta a respeito do termo 

“convencional” no sentido de que ele não seja entendido na sua conotação 

etimológica, o que implicaria um acordo explícito, ou até mesmo tácito, sobre um 

valor simbólico: “tudo que ele significa é a ausência de qualquer motivação ou 

justificativa intrínseca, de qualquer conexão “natural” entre o nome e o sentido”. 

Assim, do ponto de vista convencionalista, os significados das palavras são 

determinados pelas convenções da comunidade linguística e não pelos caprichos 

individuais de cada falante ou pelos caprichos da natureza. Se assim não fosse, a 

comunicação entre os membros de uma mesma comunidade linguística seria 

inconcebível. 

Uma das tentativas para se definir a palavra deve-se a Bloomfield (1933), 

citado por Lyons (Lyons (1979): 205). Baseando-se em critérios muito mais formais 

que semânticos, direcionou a sua atenção para a relação existente entre a palavra e a 

frase. Distinguiu, assim, as formas linguísticas que não podem ser usadas como frases 

daquelas que têm possibilidade de operar como tal. É o que ele denominou 

respectivamente de “formas presas” e “formas livres”. As palavras que se distinguem 

das outras, por não poderem ser divididas em formas menores, são formas livres, já 

que podem operar isoladamente, aparecendo em elocuções consideradas completas.  

Vejamos outras abordagens.  

Vários são os sentidos que encontramos para o termo palavra. Temos as 

palavras fonológicas ou ortográficas e as palavras gramaticais. No caso de /kwartu/ e 

“quarto”, podemos identificar respectivamente uma palavra fonológica e sua 

correspondente ortográfica que, por sua vez, representa uma palavra gramatical 

específica a que tradicionalmente nos referimos como uma das dependências de uma 

casa, onde seus moradores costumam dormir. Já a palavra fonológica /mãga/ e sua 

correspondente ortográfica “manga” representam diferentes palavras gramaticais: o 

fruto ou a parte de uma blusa. A maioria dos linguistas usa o termo palavra para 

indicar unidades fonológicas ou ortográficas e unidades gramaticais. 

Um outro uso encontrado para o termo palavra é aquele considerado em 

sentido mais “abstracto”, emprego que, por sinal, alguns linguistas desprezam ou 

condenam.  
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Trata-se do uso da palavra no sentido de lexema, que, segundo Lyons 

(Ibidem), reflete o verdadeiro sentido em que o termo é visto na gramática clássica, 

tendo sido mal interpretado pelos linguistas modernos: é o termo lexema indicando as 

unidades mais abstractas que aparecem em diferentes formas flexivas, de acordo com 

as regras da sintaxe implicadas na geração de frases. De acordo com esta designação, 

podemos dizer que a palavra ortográfica “manga” representa duas formas flexivas 

diferentes, ou seja, o lexema MANGA tem duas palavras gramaticais diferentes. 

A importância assumida pelo desempenho da palavra na estrutura da língua 

justificou a criação de um ramo da Linguística para se dedicar ao seu estudo. 

Referimo-nos à Lexicologia que tem por objectivo tratar das unidades significativas 

da língua ou do léxico. A propósito, antes de prosseguirmos, é necessário 

assinalarmos que entendemos por léxico todo o conjunto das unidades lexicais ou dos 

itens lexicais, aqui incluídas as formas efectivas e virtuais.  

A partir desta explicação técnica, é notável que a noção de “palavra” é central 

no estudo da Lexicologia, uma vez que estas unidades devem ser analisadas em 

relação tanto à sua forma, como ao seu significado.  

Se, no início, o estudo lexicológico se restringia à análise das unidades 

linguísticas na sua forma isolada, o que depois se configuraria numa visão inadequada 

da complexidade da língua, verificou-se, em seguida, que uma análise realizada 

estritamente dentro desses limites era insuficiente. Houve, então, a necessidade de se 

propor novos rumos à problemática lexicológica, ampliando-se esse raio de acção que 

passou a considerar o léxico e suas actualizações no contexto intra e extralinguístico, 

já que ele é produto de um todo social. Diferente não poderia ser, pois, à medida que 

se considerasse o estudo das unidades lexicais como algo isolado, estar-se-ia a deixar 

de levar em conta que a análise do vocabulário é apenas uma parte da análise do 

discurso e que, portanto, não poderia ser isolado do seu contexto. 

No que diz respeito ao significado próprio, inerente a cada palavra, importa 

ressalvar até que ponto se pode dizer que uma palavra, no que se refere ao seu 

significado, subsiste sem o suporte contextual e, em decorrência disso, os limites 

possíveis de significado das palavras quando dicionarizadas. 

Essa questão leva a uma distinção que vem de Aristóteles e que foi retomada 

por Ullmann (Ullmann (1977): 208-210).  
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Embora não traga respostas concretas para as indagações, a dicotomia entre as 

chamadas “palavras plenas” e “palavras formas” pode representar um interessante 

disparador de reflexão que dará abertura ao encaminhamento do assunto. Baseado em 

critérios estritamente semânticos, a distinção estabelece que palavras como “mesa”, 

“carro”, “trabalhador”, por terem algum significado mesmo quando isoladas de 

qualquer contexto, são “palavras plenas”, enquanto os artigos (o, a, um, uma), os 

pronomes demonstrativos (isso, essa), as preposições (de, para), as conjunções (e, 

todavia), por não terem significado próprio, quando distanciadas de um contexto, são 

“palavras formas”, isto é, são elementos que contribuem com o significado dos 

enunciados, se usados em conjunção com outras, tendo, portanto, função muito mais 

sintática que lexical. 

Definimos, anteriormente, a palavra no sentido de lexema como unidade 

mínima de significação da língua. Considerando-se, pois, a distinção feita acima, 

poder-se-ia então dizer que as “palavras formas’ são consideradas como palavras.  

Poderíamos aqui recorrer mais uma vez a Bloomfield (1933), citado por Lyons 

(Lyons (1979): 205), para quem a palavra é a forma livre mínima e verificar se as 

“palavras formas” se enquadram dentro desta definição, isto é, se elas representam 

formas livres, capazes de, semanticamente, subsistir por si só ou actuar como 

elocuções completas. 

Dentre as chamadas “palavras formas”, podemos salientar o caso dos 

pronomes e advérbios que, algumas vezes, aparecem isolados, sem comprometer, 

entretanto, o seu significado individual. Tal facto não é constatado com as 

preposições, artigos e conjunções, a não ser quando temos orações que apresentam 

casos extremos de elipse. Mesmo assim, evocam total auxílio de um contexto ou de 

uma situação prévia, o que anula a sua independência como palavra. Assim, 

acreditamos poder considerar, dentro do que vimos postulando, que as “palavras 

formas” têm, acima de tudo, função sintáctica, estando mais para instrumentos 

gramaticais do que para termos independentes, sendo, portanto, inadequada a sua 

identificação como palavra. Isso põe de lado o estudo desses elementos, posto que o 

nosso interesse aqui estará concentrado nas “palavras plenas” ou simplesmente 

palavras, aqui, recordamos mais uma vez, como unidades mínimas significativas da 

língua. 
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Essa posição por nós assumida deixa transparecer a crença de que, apesar de 

se considerar evidente, as palavras aparecerem sempre envolvidas em contextos 

específicos. Há casos em que elas subsistem por si só, sem o resguardo de qualquer 

contexto. Têm, por conseguinte, autonomia necessária para fazer sentido. A propósito, 

caso as palavras não subsistissem sem o suporte dos contextos, certamente não 

poderiam falar em prática lexicográfica, o que significaria ser impossível a 

compilação de um dicionário. 

Podemos aceitar que existe nas palavras uma constância de significado, uma 

espécie de núcleo convencional, ou mesmo um significado de base. Isso impede, 

inclusive, que as palavras sejam empregadas arbitrariamente, isto é, fugindo ao núcleo 

convencional cuja construção é resultante da práxis social, por sua vez consequência 

das mais diversas associações anteriores que, na realidade, constituem a experiência 

individual. Assim, o significado fundamental ou básico contém a noção genérica, 

formando um campo dentro do qual se pode empregar a palavra “alto”, por exemplo. 

É uma palavra que denota a ideia de grande extensão vertical, levantado, erguido. 

Tal ideia constitui a base do seu agrupamento semântico que, de uma certa 

forma, vai dirigir a partir dela o sentido de outras palavras derivadas ou mesmo dos 

seus significados colaterais. 

Os diversos matizes assumidos a partir do núcleo fundamental da palavra, 

mesmo aqueles diametralmente opostos, estarão, entretanto, indirectamente 

relacionados com o núcleo. Assim é que “alto”, numa extensão do seu núcleo, pode 

ser encontrado no sentido de “ilustre”, “superior” – O alto imperador – ou mesmo no 

sentido de “excelente”, insigne”,  “nobre” – homem de altas qualidades de espírito. O 

núcleo, como podemos observar, actua como verdadeiro guia da palavra, permitindo 

que ela cumpra uma função na expressão e constitua o elemento fundamental na 

criação de constelações semânticas cujos significados são perfeitamente captáveis, 

mesmo quando as palavras se encontram isoladas. 

Nessa direcção, é pertinente afirmarmos que qualquer palavra, por mais 

variada que seja a gama de matizes por ela assumida, pode ter sempre os seus 

significados reduzidos ao seu significado de base. A ausência do significado de base, 

como se pode supor, criaria na língua um verdadeiro caos, pois teríamos, a todo o 

instante, significados novos.  
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Assim, a base do significado, além de ser a linha mestra permanente das 

palavras, visto que se relaciona com as suas características essenciais que sofrem 

pouquíssimas alterações, actua, igualmente, como importante factor que impõe um 

limite de tolerância necessária ao processo de interacção. 

É bom registrarmos que, apesar das diversas modificações de uma palavra 

estarem circunscritas aos limites do seu significado de base, o ambiente em que a 

palavra se encontra também lhe pode impor uma total transformação em relação ao 

significado primário, resultando num sentido completamente novo. O significado de 

uma palavra, sendo uma categoria histórica, acompanha todo o evoluir do 

comportamento e dos modos de vida de uma sociedade, embora esse evoluir seja 

lento, mas ininterrupto e constante, mas paradoxalmente estável. 

Finalmente, para o que vimos postulando acerca do problema do significado, é 

essencial esclarecermos que, ao nos referirmos à palavra como tendo um significado 

de base, cujas variações gravitam em redor, comprovamos a compreensão de que a 

palavra é, acima de tudo, a experiência cristalizada dos conhecimentos que uma 

pessoa pode associar a uma palavra. 

Tambem é o resultado da sua experiência adquirida como membro participante 

de uma comunidade que lhe solicita toda uma prática social, determinante maior da 

microestrutura e da sua gama de variações periféricas.   

É importante salientar que a questão do conceito de significado é um tema 

central para toda a teoria semântica. Uma teoria linguística da Semântica deve, antes 

de tudo, explicitar o que são propriamente os significados linguísticos. O conceito de 

significado constitui, portanto, sempre o ponto de partida e, ao mesmo tempo, o 

objectivo a ser analisado numa pesquisa sobre teoria semântica. 

As dificuldades inerentes a uma definição de significado são patentes ao 

considerarmos as numerosas e contraditórias propostas já apresentadas no esforço de 

delimitar o conceito. Apesar de todo o avanço nas pesquisas sobre Semântica, 

estamos ainda muito longe de uma definição de significado que seja exacta e 

abrangente. 

No entanto, será útil para o desenvolvimento deste trabalho introduzirmos o 

termo “significado”. A maioria dos linguistas concorda que o significado permeia-se 

na língua toda. Todavia, no conjunto de concepções e divergências, eles não são 

sempre unânimes em termos usados na discussão sobre a Semântica.  
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Tal gama de concepções acentua-se em virtude do significado ser também de 

interesse de outras áreas do conhecimento humano, como a Filosofia, a Lógica, a 

Psicologia, a Antropologia, etc. Para esclarecer a natureza do significado, ao falarmos 

sobre Semântica, torna-se necessário identificarmos os vários tipos de Semântica: a 

Semântica Pragmática que estuda o significado de enunciados no contexto; a 

Semântica da sentença que lida com o significado de sentenças bem como a relação 

dos significados entre as sentenças; a Semântica Lexical que lida com o significado de 

palavras e as relações do significado que estão internas no vocabulário de uma língua. 

A língua é um sistema organizável segundo a vontade dos falantes, 

dependendo unicamente de um princípio racional. Não é livre porque o tempo 

permitirá o desenvolvimento dos efeitos das forças sociais que se exercem sobre ela e, 

assim, chegamos ao princípio da continuidade que anula a liberdade.  

As alterações incidem sobre um ou outro elemento e nunca sobre o sistema em 

bloco. Cada alteração deixa a sua marca no sistema.  

Face ao exposto, concluímos que a mudança é uma das características 

universais da linguagem humana.  

Ao longo da sua existência, a língua caracteriza-se pela mudança e inovação. 

Todas sofrem uma evolução. As que carecem dessa evolução tendem a desaparecer.  

Como organismos vivos, as línguas alteram-se porque são faladas. Não há vida 

sem alteração. As línguas vivas contêm em si próprias a ideia de mudança. Faz parte a 

ideia de mobilidade e mudança. 

 

1.4.3 Mutabilidade do léxico 

 

Uma das características básicas do léxico é a sua mutabilidade, já que ele está 

em constante movimento.  

Embora possa parecer um conjunto finito, o léxico de cada uma das línguas é 

muito rico e dinâmico. Isto ocorre porque é constituído pela totalidade das palavras e 

pelo facto das mesmas se tornarem arcaicas; outras serem incorporadas; outras 

mudarem o seu sentido e de tudo ocorrer de forma gradual e quase imperceptível. 

A língua transforma-se sem que os falantes a possam transformar. Podemos 

dizer que ela é inatingível mas não inalterável.  

Difundida numa comunidade e manejada por ela, a língua é um sistema do 

qual todos os indivíduos se servem durante o dia.  



 - 66 - 

Recebe constantemente a participação de cada um e, por isso, a cada momento 

sofre influências de todos. A língua é, de todas as instituições sociais, a que oferece 

menor margem às iniciativas. 

A designação portuguesa “formação de palavras” 

«[…] (como aliás as suas correspondências em diferentes línguas : fr. formation 

des mots, ingl. word formation, ai. Wortbildung) é ambígua, uma vez que indica 

tanto o processo (ou o sistema de processos) formativo como o resultado desse 

processo (isto é, o conjunto de lexemas morfologicamente complexos resultantes 

desse processo) e ainda como o ramo da linguística que estuda as estruturas em 

que a língua forma novas unidade léxicas […]. / A formação de palavras, quer 

como possibilidade sistemática de formação numa língua particular, quer como 

produto dessa possibilidade, terá de ser enquadrada numa descrição global.» 

(Vilela (1986): 31) 

A função da formação léxica será «a de enriquecer o vocabulário pela 

mudança categorial e/ou semântica das palavras existentes.»  (Ibidem: 45) 

A mudança na língua torna-se preponderante no presente estudo na medida em 

que «[s]e é verdade que a mudança afecta todas as componentes do conhecimento 

linguístico (fonológica, morfológica, sintáctica, semântica e pragmática), é também 

verdade que essa mudança é fundamentalmente visível ao nível do léxico. » (Correia e 

Lemos (2005): 10) 

«Tal facto acontece por duas razões fundamentais: / - por um lado, porque, não 

sendo a componente lexical uma componente tão estruturada como, por exemplo, 

as componentes fonológica ou sintáctica, e sendo o conhecimento lexical mais 

consciente, porque constituído não só por regras, mas, sobretudo, por itens, a 

mudança pode ocorrer de modo mais ‘livre’ e rápido, afectando unidades e não 

tanto a estrutura do léxico; / - por outro lado, sendo através das unidades lexicais 

que designamos os itens da realidade envolvente e que traduzimos o 

conhecimento que temos dessa realidade, é natural que a componente lexical 

reflicta de forma mais directa todas as alterações, toda a evolução que o meio vai 

sofrendo.» (Ibidem) 

Como já foi acima mencionado, a nível linguístico, o léxico é a componente 

que sofre mais mudança e alteração ao longo do tempo. «Essa mudança traduz-se 

basicamente a dois níveis: / i. por um lado, por razões extralinguísticas, algumas 

unidades caem em desuso, tornando-se ‘arcaismos’; / ii. por outro, novas unidades 

lexicais vão entrando no léxico, os ‘neologismos’.» (Ibidem) 
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Mário Vilela refere-se também a esse propósito afirmando que 

«[c]omo é evidente, o léxico de uma língua, sem ser uma manta de retalhos, não é 

um todo homogéneo, constitui o que costumamos designar por diassistema: as 

palavras de todos os dias convivem com as palavras dos especialistas, as palavras 

da língua falada (ou estilo coloquial) vivem lado a lado com as palavras da língua 

escrita (ou estilo reflectido), as palavras “velhas”, ainda de uso corrente, coabitam 

com arcaísmos e neologismos.» (Vilela (1995): 16) 

Considera, desta forma, que o léxico não é um todo homogéneo e poderá ser 

designado de diassistema, existindo vários tipos de palavras no âmbito da sua 

constituição, nomeadamente: as palavras do dia-a-dia, as palavras dos especialistas, as 

palavras do estilo coloquial (oral) e do estilo reflectido (escrita), os arcaísmos e os 

neologismos. 

Existem outros tipos de formação de palavras como os estrangeirismos, a 

derivação e composição. A Morfologia lexical, em termos diacrónicos e sincrónicos, 

estuda os elementos constituintes das palavras, assim como as regras combinatórias, 

de acordo com a acepção de Marie-Françoise Morteureux, uma vez que 

«[l]a morphologie lexicale dégage les éléments qui constituent les mots et les 

règles qui déterminent leut combinaison. Sa démarche se fonde sur la motivation 

relative des mots entre eux. Les mécanismes qu’elle met au jour conduisent à 

articuler approches synchronique et diachronique. » (Mortureux (2004): 19) 

De seguida, apresentamos uma definição de cada conceito enquanto modelos 

de formação de palavras que descrevem a mutabilidade da língua e, mais 

particularmente, do léxico. 

 

1.4.3.1 Os arcaísmos 

 

Por arcaísmo designamos as palavras que, existindo ainda no léxico da língua, 

deixam de ser usadas por desaparecerem os objectos ou conceitos que representam ou 

por serem substituídas por outras.   

As autoras Margarita Correia e Lúcia San Payo Lemos definem os arcaísmos e 

também os neologismos como ocorrências de mudança no léxico devido ao semi-

desaparecimento de algumas palavras e aquisição de novas.  
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Segundo as linguistas, 

«[s]e considerarmos o léxico como o repositório de todas as unidades lexicais de 

uma língua (possíveis e atestadas, arcaicas e novíssimas, correntes e pertencentes 

a linguagens especializadas), não poderemos, com propriedade, dizer que os 

arcaísmos saem da língua, desaparecem. De facto, o que acontece é que, embora 

continuando a pertencer ao sistema linguístico, eles deixam de estar disponíveis e 

presentes à consciência dos falantes, passando a fazer parte de uma espécie de 

património lexical, reutilizado quando necessário, mas que carece de ser 

preservado em dicionários gerais de língua ou em dicionários históricos. / De 

todos os neologismos que se criam numa língua, nem todos virão a ser registados 

nos dicionários gerais da língua. Muitos deles, como veremos, resultam de meras 

necessidades comunicativas pontuais e, como tal, têm tendência a desaparecer tão 

depressa quando aparecem. Em princípio, apenas os neologismos que surgem por 

uma necessidade denominativa estável têm alguma probabilidade de se fixarem 

no acervo lexical disponível aos falantes, ao passo que os restantes tipos de 

neologismos têm tendência a desaparecer.» (Correia e Lemos (2005): 10-

11) 

Estando omnipresentes no repositório, na bagagem linguística que é o léxico, 

os arcaísmos deixam, pois, de ser usados mas não desaparecem. Fazem, portanto, 

parte integrante da riqueza lexical, assim como os neologismos. 

 

1.4.3.2 Os neologismos 

 

A neologia é o processo de criação de novas palavras ou a adaptação de 

algumas que já existem para a designação de novas realidades.  

Por “neologismos” entendemos  

«[…] des mots nouveaux. Cela semble simple, mais, en fait, il s’agit d’une notion 

qui définit un statut éminemment instable, à la limite de la contradiction. En effet, 

un néologisme est un mot reconnu à la fois comme nouveau et susceptible de se 

lexicaliser. Car on l’applique essentiellement à des mots en cours de diffusion, 

avant que leur diffusion n’ait abouti à les faire enregistrer dans les dictionnaires 

généraux. Quant aux créations lexicales littéraires, qui n’ont pas, sauf exception, 

vocation à se lexicaliser, on les appelle plutôt des hapax (emploi unique), pour 

signaler leur appartenance exclusive au vocabulaire, voire au style d’une œuvre 

ou d’un auteur.» (Mortureux (2004): 105) 
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Neologismos são, nesse caso, palavras novas que surgem em determinada 

língua e que difusas podem vir a ser, ou não, lexicalizadas, isto é, registadas no 

dicionário (repositório do léxico de uma língua).  

Ao nível do enriquecimento e mutabilidade do léxico e, para além da presença 

de arcaísmos e neologismos, também os empréstimos aparecem como uma fonte 

importante no que concerne à mudança na língua e aparecimento de novas palavras 

provenientes de outras línguas.  

 

1.4.3.3 Os empréstimos/estrangeirismos 

 

Os empréstimos/estrangeirismos são, como o nome indica, palavras que 

provêm de línguas estrangeiras. Na actualidade, com a rápida evolução da ciência e da 

tecnologia, é constante o aparecimento de novas palavras.  

Sobre a noção de empréstimo, encontramos diversas definições e 

considerações. 

Passamos a apresentar, de seguida, algumas dessas definições do conceito de 

empréstimo que figuram em estudos linguísticos e que salientam o enriquecimento da 

língua, mais particularmente do seu léxico, ao adquirir palavras novas existentes 

noutras línguas. 

Deste modo, os linguistas Victoria Fromkin e Robert Rodman referem que 

«[a] maior parte das línguas importa palavras de outras línguas e todo o léxico 

pode dividir-se em palavras nativas e não nativas (normalmente denominadas 

empréstimos). Uma palavra nativa é uma palavra cuja história (ou etimologia) 

pode ser reconstituída até à fase mais remota que conhecemos da língua. / O 

empréstimo pode ser directo ou indirecto. Há empréstimo directo quando a 

palavra importada é nativa da língua de que foi trazida.» (Fromkin e Rodman 

(1993): 316-317) 

Por conseguinte, e de acordo com a definição supra mencionada, segundo a 

origem da palavra, a mesma pode ser “nativa” ou “não nativa”, com uma etimologia, 

uma história ou até mesmo um “empréstimo” de outra língua, respectivamente.  

No âmbito dos estudos ligados à Lexicologia, o linguista Mário Vilela define o 

empréstimo como 

«[…] o domínio do adstrato, mas substratos e superstratos foram, a dado 

momento, empréstimos, pois participaram no desenvolvimento histórico da língua 

formal e conteudisticamente, não se distinguindo do tesouro comum da língua.  
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O empréstimo, ao ser bloqueado, adapta-se, com o tempo, gráfica e fonicamente, 

à língua importadora.» (Vilela (1994): 17) 

Com o decorrer do tempo, muitos dos estrangeirismos acabam por se integrar 

completamente na língua portuguesa. Costumam ser designados segundo a língua de 

origem, citando a título de exemplo, do francês: galicismos ou francesismos, do 

inglês: anglicismos, do alemão: germanismos, do espanhol: espanholismos e do 

italiano: italianismos. 

Na actualidade, cada vez mais se constata que 

«[…] o uso de palavras estrangeiras representa, principalmente na era da 

globalização, nada mais do que a interpenetração de culturas, em conseqüência da 

alta velocidade das comunicações, da massificação de algumas culturas em 

relação a outras, fazendo com que os termos mais facilmente façam parte da 

comumicação dos indivíduos para que se sintam em sintonia com o mundo.» 

(Brito (2005): 177) 

 Pode-se verificar, ainda, que a língua portuguesa conta com empréstimos 

necessários – os que configuram conceitos a que não corresponde qualquer palavra 

existente na língua -, como aconteceu com soneto, sesta, blue-jeans que designam 

objectos desconhecidos na língua e empréstimos de luxo – os que recobrem conteúdos 

para os quais a língua importadora possui determinados termos, como em palace: 

palácio; timing: calendarização; pattern: padrão; marketing: comercialização; 

speech: alocução; speaker: locutor.  

 Contudo, mesmo para falantes atentos à defesa do património linguístico, há 

sempre a preferência por termos importados mesmo quando já há um termo proposto 

como tradução oficial e correcta, por causa de determinadas matizes e do prestígio da 

palavra importada, como acontece em hardcore e núcleo duro; software e programa. 

Levando-se em conta, ainda, as informações de Vilela (Vilela (1994): 17), 

além dos empréstimos formais e conteudísticos, que designamos por estrangeirismos, 

temos também empréstimos semânticos em que o conteúdo importado é expresso por 

meios próprios da língua importada ou traduz o conteúdo, sendo que a forma 

tradutora não apresenta qualquer afinidade com a forma da língua que forneceu a 

designação, como, por exemplo, em (ingl.) sky-scraper > arranha-céus; iron curtain 

(ingl.) > cortina-de-ferro; weekend (ingl.) > fim-de-semana, ou existe alguma 

afinidade sequencial e informal entre as duas formas: birth control (ingl.) > controle 

de nascimento, ou ainda, e de modo mais próximo em (ingl.) paper Money > papel 

moeda; free-thinker > livre pensador; (fr.) haute couture > alta costura.  
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Para Vilela (Ibidem: 18), o empréstimo semântico propriamente dito surge 

quando a uma palavra existente se acrescenta um novo sentido, embora conserve o 

antigo, como podemos ver exemplarmente com as palavras a seguir: a) investir que 

significava inicialmente apenas “dar investidura”, “empossar” recebe, por influência 

do francês, depois do séc. XVI, o sentido de “atacar” e modernamente inclui, por 

influência do inglês to invest, o valor de “aplicar capitais em”; b) computador, 

existente já na língua como “agente humano que fazia cálculos” e passa, por 

influência do inglês computer, a designar “agente mecânico ou electrónico que 

efectua cálculos”. Outro problema é o de se saber – e isso constitui um problema da 

história da língua - se se trata de um empréstimo directo ou indirecto. Assim, e apenas 

a título de exemplo, o francês exerceu até há bem pouco tempo o papel de mediação 

no domínio dos empréstimos do inglês para o português.  

Situando-nos já no domínio histórico do português, Vilela (Ibidem) afirma que 

os empréstimos se enquadram em processos que envolvem todas as línguas europeias: 

foi o chamado latim bárbaro na Idade Média, o latim clássico na Renascença, dando 

corpo e espírito ao humanismo; foi o italiano na revolução cultural dos séculos XI-

XIV; foram o francês e  o inglês na revolução industrial dos séculos XVII e XIX.  

Mas, mais concretamente, as influências marcantes do português são os 

chamados: (a) occitanismos na época da poesia trovadoresca (trovar, pastorela, etc.); 

(b) os italianismos, tanto na época do português arcaico (como piloto, sentinela, etc.), 

e, sobretudo no século XVI, abrangendo áreas da vida cultural (humanista, novela, 

comediante, fachada), da vida militar e marítima (atacar, infantaria, tropa, bússola, 

etc.), da vida económica (crédito, factura, etc.), e posteriormente, em diferentes 

épocas, ferrovia, ferroviário, diletante, maestro, piano, balcão, pérola, ribalta, 

violoncelo, etc.; Relativamente aos italianismos existentes no português, Vilela 

(Ibidem) observa que ocorrem em quase todas as línguas consideradas cultas, como 

adágio, alegro, aguarela, ária, arlequim, burlesco, camarim, cantata, concerto, 

contralto, dueto, fiasco, ópera, polichinelo, prima-dona, quinteto, serenata, solfejo, 

sonata, soprano, violino, tenor, ou salame, mortadela, macarrão, caricatura, etc., 

embora denunciem de forma clara a língua fornecedora, patenteiam uma adaptação 

completa (gráfica e fónica) ao corpo léxico do português. (c) os castelhanismos, 

como seria de esperar, representam uma influência considerável, relativamente ao 

português. Contudo, no século XVII, teve especial importância essa influência, por 

razões históricas e culturais.  
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Eis alguns exemplos entre os mais representativos da presença dos 

castelhanismos no português: airoso, ampulheta, bolero, botija, cedilha, charla, 

duende, fandango, granizo, hombridade, mandriar, neblina, novilho, pirueta, 

pundonor, sarabanda, tejadilho, zarzuela, aficionado, ganadeira, salero, etc.; (d) os 

chamados latinismos são particularmente importantes através de traduções nos 

séculos XII e XIII, através do Latim Eclesiástico nos séculos XIV e XV, e, sobretudo 

no século XVI – na época do humanismo - em que se deu a relatinização do 

português, provocando a formação de formas duplas com conteúdos mais ou menos 

específicos, tais como: delgado/delicado, corgo/córrego, rezar/recitar, adro/átrio, 

caule/couve, mascar/mastigar, coalhar/coagular, alhear/ alienar, pesar/pensar, 

alvedrio/arbítrio, mácula/manchar, cadeira/cátedra, caldo/cálido, cheio/pleno, 

chorão/florão, catar/captar, ensosso/ insulso, meigo/mágico, solteiro/solitário, 

traição/tradição, etc.; (e) os internacionalismos como, por exemplo, materialismo, 

racionalismo, ou fornecendo modelos de formação (em que entram também 

elementos do grego), cuja presença se verifica, sobretudo nos séculos XIX e XX, 

como se exemplifica por barómetro, termómetro, agrimensor, autódromo, velódromo, 

hipódromo, bioquímica, biomassa, telecomando, etc. (Neto (1977): 19) (f) os 

francesismos têm sido, sobretudo a partir de dado momento, uma presença constante 

no português. Mesmo vocábulos de outras origens (sobretudo inglesa) chagavam-nos, 

até há cerca de uma dezena de anos, e em regra, por via francesa. Fazendo uma 

perspectivação sincrónica do léxico do português, não distinguindo as diferentes 

épocas de entrada, vemos que a maior parte dos francesismos se integram totalmente 

no corpo da língua, como se pode verificar em burel, chaminé, chapéu, folia, franco, 

granja, assembleia, aviação, barricada, boletim, cabaré, cabine, chantagem, 

comboio, confecção, cupão, envelope, embalagem, etiqueta, gravata, passaporte, 

solidariedade, altruísmo, abordar, caracterizar, centralizar, emoção, entidade, 

gestão, bilhete, funcionário, hotel, etc. Outros vocábulos conservam ligeiras marcas 

grafémicas ou fonéticas da língua de origem, tais como puré, greve, matiné, omelete, 

bom-tom, bombom, buqué, clichê, creche, flan, suite, esqui, etc. Muitos conservam, 

contudo, todas as marcas gráficas e fonéticas da língua de origem: toilette, soireé, 

matineé, chauffeur, chauffage, boudoir, robe-de-chambre, bidon, atelier, beige, 

soufflé, etc.  
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Segundo Vilela (Vilela (1994): 20), os francesismos são de tal maneira 

abundantes que documentam todas as variedades possíveis de empréstimos, as 

diferentes formas de empréstimos semânticos, como se pode ver por abordar, licor, 

arranha-céus, etc. Acontece mesmo que palavras do português importadas pelo 

francês são-nos devolvidas com um valor próprio, como acontece com fétiche: a 

palavra portuguesa feitiço introduziu-se no francês sob a forma de fétiche e assim 

modificada voltou ao português, sem fazer desaparecer a forma anterior, e como valor 

original do termo português feitiço (“o nome dado ao ídolo pelo próprio adorador”), 

enquanto a palavra portuguesa feitiço tem o valor de “malefício de feiticeiros” ou 

“bruxaria”. (g) os anglicismos, sobretudo a partir do século XVIII e, a dado 

momento, os americanismos, directa ou indirectamente, inundaram o léxico 

português e em quase todos os domínios, os que vão desde os novos conceitos de 

lazer até às designações da (mais) alta tecnologia. Não podemos dizer que haja um 

processo preferido pelo português na recepção dos anglicismos (em que incluímos os 

americanismos): (g1) ou há uma adaptação plena como em tosta, computador, 

entrevista, legislatura, ultimato, absolutismo, boicotar, radical, plataforma, 

anglicano, puritano; (g2) ou há uma meia adaptação como em futebol, golo, iate, 

joquei, júri, líder, lanche, lorde, rosbife, teste, sanduíche, uísque, clube, recorde, 

cheque; (g3) ou se trata de decalque, como em alta fidelidade, ar condicionado, 

supermercado, escada rolante (= escalator), contentor (= container); (g4) ou se 

trata de empréstimos semânticos, como em parlamento (que significava 

anteriormente apenas “discurso” numa assembleia), investir (no sentido de “aplicar 

capitais”), agressivo (com valor positivo), sofisticado (que antes significava 

“alambicado”, “afectado” e agora significa “altamente  aperfeiçoado”), audiência 

(no seu novo valor de “audience”: auditório), abordagem (no sentido de “approach”), 

significativo (que por força de significative passa a ter o valor de “importante”), 

sensível (que passou a ter o valor de difícil/delicado), oportunidade (que por 

contaminação com opportunity passa a ter o valor de “ocasião” ou “possibilidade”), 

expectativa (que recebe o conteúdo de expectation), convencional (que através de 

conventional passa a opor-se a “clássico/tradicional/habitual: “armas 

convencionais/agriculturas convencionais), analistas (no sentido de comentadores), 

absolutamente (como o valor de absolutely), núcleo duro (para traduzir hardcore), 

etc.  
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(g5) ou conservam a sua forma  fonética e grafémica como derby, tennis, 

baby-sitter, bit, call-girl, snob, flirt, bridge, music-hall, copyriht, vatt, pipeline, 

trolley, average, ferry-boat, rally, score, trust, iceberg, spot (publicitário), etc. em 

que há mesmo uma aproximação fonética do inglês na realização oral destas palavras. 

(Ibidem: 21) 

Outras influências, embora menos importantes, deixam, contudo algumas 

marcas, como: 

(a) o alemão, visível em termos como Nazi, Ostpolitik, Putsch, Lied, Leitmotiv, 

Realpolitik, zinco, cobalto, feldspato, ou em empréstimos semânticos como 

visão do mundo, cosmovisão, jardim de infância, etc.; 

(b) os indianismos, como caipira, colibri, tapioca, piroga, pitanga, batata, 

cacique, milho, tabaco, canoa, condor, pampa, ananás, jaguar, piranha, etc.;  

(c) os orientalismos como bambú, bonzo, pagode, leque, andor, bazar, bengala, 

nanquim, chá, chávena, pires, corja, jangada, brâmane, mandarim, monção, 

pária, raja, tufão, biombo, soja, gueixa,  quimono, samurai; 

(d)  o hebraico, em termos como hissope, hossana, aleluia, balsamo, sábado, 

satanás, etc., ou nomes de pessoas como Raquel, Rute, José, Isaías, Daniel, 

etc.; 

(e)  o russo, como em soviete, cossaco, estepe,  balalaica, vodka, glasnost, 

perestroika;  

(f) as línguas africanas, como em batuque, missanga, berimbau, búzio, cachaça, 

macaco, moleque, tanga, banana, banjo, zebra, banzé, cachimbo, cacimba, 

cubata, candonga, carimbo, embondeiro, quitanda, etc.    

Aliás, muitos destes termos, segundo Vilela (Ibidem: 22), foram introduzidos 

nas línguas europeias através do português. Foi precisamente no vocabulário que se 

deu a maior influência dos descobrimentos na língua portuguesa. Vocábulos 

africanos, malaios, indianos, etc., entraram no português e nas línguas europeias pelo 

porto de Lisboa.  

Em conclusão, por um lado, podemos considerar que as fontes do vocabulário 

português são o latim (latim coloquial tardio); o árabe, o provençal e o francês; o 

latim eclesiástico (por meio das traduções); o latim erudito que influenciou (sintática 

e vocabularmente), de um modo muito profundo, o português na língua escrita do 

século XVI; o castelhano, na época de quinhentos como língua da corte e língua de 

cultura, e, a partir do século XVIII, o francês, nos dois últimos séculos, o inglês.  
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Por outro lado, a estrutura lexical das línguas europeias está interligada no seu 

desenvolvimento e o modelo latino de formação facilita a interdependência e 

interligação. A comunicação internacional possibilita um intercâmbio constante e 

profundo, como se pode ver, a título de exemplo, pelos seguintes termos:  

(a) autênticos internacionalismos: know-how, videotex ou videotexto, aquaparque, 

ecossistema, movida, lambada, (são bento) gate, must, perestroika, windsurf, 

hooligans, yuppies, fax, marketing, barman, diskette (ou disquete)  

 (b) ou processos comuns de formação como electrocução (= electro (exe) cução), 

petroquímica (= petro (1-)+ quimica), automação (= automa (tic) +ção), transistor 

(= trans (fer)+(res) istor), fortram (= for (mula)+tran (slation), hi-fi (= high fidelity 

ou alta velocidade), fan (= fan(ático)), biónica (= bio (logia)+ (electr ) ónica), 

telemática (= tele (transmissão)+ (in-for) ática), robótica (= robot + (informát) ica), 

modem (= modelador+ desmodelador) etc.                                                                                                                                                    

 Esta tendência de generalização de processos e elementos verifica-se, de 

acordo com Vilela (Ibidem: 23): 

(a) na aceitação aberta à siglação articulada, como becegê (= BCC ou Bacilos 

Caamette Guérin), Ovni  (= Objecto Voador Não Identificado), laser, radar, VIP, etc.; 

(b) no uso dos afixos comuns a todas as línguas tais como - izar, afixo dotado de 

grande rendimento e capacidade de adaptação a todas as línguas e lexemas, operando 

com adjectivos. Em - al (banalizar, nacionalizar, etc.), com nomes em – ico 

(burocratizar, informatizar, etc.); 

(c) com nomes geográficos (balcanizar, africanizar, finlandizar, etc.); 

(d) com nomes de diferentes feituras e formas (desratizar, consciencializar, 

pressurizar, miniaturizar, majorar, optimizar), a que correspondem nomes em – ção 

(banalização, nacionalização, burocratização, balcanização, pressurização), e muitos 

destes verbos e nomes podem ser determinados pelo prefixo -des (desnacionalizar, 

desburocratizar, despressurizar, desalfandegar), ou o afixo – (i) dade (africanidade, 

ocidentalidade, instrumentalidade, etc.).  

Enquanto processos utilizados para a formação de palavras e, 

consequentemente responsáveis pela mutabilidade do léxico através do alargamento 

do seu repositório, também destacamos a derivação e a composição estudadas pela 

Morfologia lexical. 
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1.4.3.4 A derivação e a composição 

 

O enriquecimento do léxico de uma língua pode fazer-se através de dois 

processos de formação de palavras: a derivação, em que existe um radical e um ou 

mais afixos (prefixo ou sufixo) e a composição, em que existe mais de um radical ou 

palavra (por justaposição ou aglutinação). 

Alise Lehman e Françoise Martin-Berthet explicitam que  

«[l]a typologie courante repose sur une série de dichotomies, ou oppositions 

binaires, hiérarchisées. / . Dérivation et composition sont les deux grandes voies 

de la formation de mots : la première forme un mot à partir d’un autre, en y 

ajoutant éventuellement un ou plusieurs affixes […] ; la seconde forme un mot en 

assemblant plusieurs mots […].» (Lehman e Martin-Berthet (1998) : 113) 

Inferimos, assim, que a derivação e a composição constituem as principais vias 

de formação de palavras.  

A primeira forma uma palavra a partir de outra existente com a inclusão de um 

ou vários afixos, enquanto que a segunda forma uma palavra juntando várias. 

Os linguistas Celso Cunha e Luís F. Lindley Cintra distinguem os dois 

processos explanando que 

«[o]s PREFIXOS [que] são mais independentes que os SUFIXOS, pois se originam, 

em geral, de advérbios ou de preposições que têm ou tiveram vida autó/noma na 

língua. A rigor, poderíamos até discernir as formações em que entram prefixos 

que são meras partículas, sem existência própria no idioma [...], daquelas de que 

participam elementos prefixais que costumam funcionar também como palavras 

independentes [...]. No primeiro caso haveria DERIVAÇÃO; no segundo, seria justo 

falar-se em COMPOSIÇÃO. / Mas nem sempre é fácil estabelecer tal diferença, 

razão por que preferimos considerar a formação de palavras mediante o emprego 

de prefixos um tipo de derivação – A DERIVAÇÃO PREFIXAL. Tanto os sufixos 

como os prefixos formam novas palavras que conservam de regra uma relação de 

sentido com o radical derivante; processo distinto da composição, que forma 

palavras não raro dissociadas pelo sentido dos radicais componentes.» (Cunha e 

Cintra (1994): 85-86) 

Em termos científicos, torna-se preponderante, neste estudo, basear-nos no 

estudo do léxico, e mais especifica e particularmente no vocabulário usado em 

contexto, pois as palavras estão no seio das nossas vidas e são elas que compõem o 

sistema do léxico, objecto de estudo da Lexicologia.  
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Ao examinar o léxico em contexto, e conforme o supra-referido, 

demonstrámos que é relevante considerar que o mesmo tem um carácter mutável e 

não tem limites definidos, já que se trata de um campo aberto. De acordo com três 

factores principais, o léxico varia. Varia no tempo, no espaço e no registo.  

 

1.4.3.5 Variações e subdivisões do léxico 

  

A língua portuguesa cuja difusão se foi operando ao longo dos séculos nas 

mais diversas partes do mundo, apresenta, necessariamente, variações verificadas a 

todos os níveis: fonético, morfológico, sintáctico, semântico e também lexical. 

De acordo com a variação ocorrida no tempo, no espaço ou no registo, 

denominamo-la de variação diacrónica, diatópica ou diastrática, respectivamente.  

Sobre estas variações, as autoras Alise Lehman e Françoise Martin-Berthet 

expõem que  

«[l]a variation diachronique est la variation dans le temps. […], certains mots 

anciens ne sont plus utilisés ni compris […] ; des mots nouveaux, ou néologismes, 

apparaissent […]. / La variation diatopique est la variation dans l’espace. /  

La variation diastratique est liée aux registres, qui découpent dans le lexique des 

«strates» horizontales : familier, littéraire, argotique, etc.» (Lehman e Martin-

Berthet (1998): 04) 

Desta forma, reencontramos os conceitos anteriormente explanados, no que 

concerne à variação diacrónica, ao considerar os arcaísmos e neologismos recorrentes 

no léxico que contribuem para o seu enriquecimento e mutabilidade.  

A variação diatópica tem a ver com o espaço, quer no âmbito das línguas que 

são diferentes conforme o país, quer também dos regionalismos, dialectos e, em 

alguns casos, crioulos existentes no mesmo espaço. Os dialectos são as subdivisões da 

língua que apresentam características próprias consoante a região do país onde é 

falada. São essas características, verificadas tanto a nível da pronúncia como de 

vocabulário, que nos permitem identificar a região de origem de um falante.  

A variação diastrática prende-se, quanto a ela, com a variação de registo de 

acordo com o contexto do acto de comunicação (língua padrão, coloquial, popular, 

literária, gíria, etc.), mas também com o nível social e cultural do falante, a idade e o 

sexo, que implicam variações linguísticas. 
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Sobre a variação linguística, Celso Cunha e Lindley Cintra resguardam que 

«[…] uma língua apresenta, pelo menos, três tipos de diferenças internas, que 

podem ser mais ou menos profundas: / 1.º) diferenças no espaço geográfico, ou 

VARIAÇÕES DIATÓPICAS (falares locais, variantes regionais e, até, 

intercontinentais); / 2.º) diferenças entre as camadas socioculturais, ou 

VARIAÇÕES DIASTRÁTICAS (nível culto, língua padrão, nível popular, etc.); / 

3.º) diferenças entre os tipos de modalidade expressiva, ou VARIAÇÕES 

DIAFÁSICAS (língua falada, língua escrita, língua literária, linguagens especiais, 

linguagem dos homens, linguagem das mulheres, etc.)» (Cunha e Cintra 

(1994): 03) 

O léxico geral é comum a todos os locutores, mas também existem léxicos de 

especialidade ligados a um domínio específico, como indicam as supra citadas 

autoras: «[…] les lexiques de spécialité sont liés à un domaine: science […], science 

et technique […], métier […], activité […]. L’étude des lexiques de spécialité est la 

terminologie.» (Lehman e Martin-Berthet (1998): 03) 

 A esse propósito, Inger Rosengren explica que 

«[a]o usar-se uma língua de intercâmbio numa determinada classe de situações 

apela-se para o léxico específico que contenha os lexemas necessários à expressão 

adequada dum determinado assunto nesta classe situacional. É evidente que não 

existe um falante ideal que disponha de todos os léxicos específicos duma língua. 

Há, no entanto, falantes que dominam partes de diversos léxicos específicos. Há 

ainda falantes que dominam pelo menos um léxico especial. Estes léxicos 

específicos são frequentemente designados por léxicos técnicos. Mas pensa-se 

então sobretudo nos léxicos específicos da ciência, da técnica, da economia, etc. 

Existem também léxicos específicos da vida corrente, embora se evite ligar a 

palavra específica com o conceito da vida corrente.» (Rosengren (1979): 

295) 

De salientar que a noção de registos de língua é fundamental e remete para o 

contacto do locutor com a diversidade dos vocabulários. Existem várias formas de 

expressão, desde a mais grosseira à mais distinta.  

«Le contact le plus précoce et le plus répandu de tout locuteur avec la diversité 

des vocabulaires concerne l’apprentissage des registres de langue. / Cette notion 

correspond à l’expérience commune qu’il y a différentes façons de s’exprimer, de 

la plus grossière à la plus «distinguée». Les différentes composantes de la langue 

concourent à définir les registres: qualité de la prononciation, de la syntaxe et 

choix du vocabulaire.» (Mortureux (2004): 110) 
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Os enunciados, orais ou escritos, dependem, pois, das situações de 

comunicação. Para transmitir a mesma informação, o mesmo indivíduo poderá utilizar 

registos de língua diferentes em função do seu interlocutor, do local e das 

circunstâncias em que se encontra e da natureza da mensagem.  

André Martinet explana que 

«[c]onforme o sexo, o grau de cultura, a variedade dos interesses, a profissão, o 

sujeito empregará este ou aquele termo, distinguindo-o de forma precisa de um 

outro, ou então poderá usá-lo de uma forma relaxada, ou ainda conhecê-lo de 

forma passiva e poderá identificá-lo como pertencendo a este ou àquele domínio, 

ou, por fim, poderá desconhecê-lo totalmente.» (Martinet (1995): 267) 

Da necessidade desta adequação decorrem registos de língua que se 

distinguem tanto a nível da gramática como do vocabulário. 

 Embora não havendo uma demarcação rígida entre eles, os registos de língua 

podem ser reunidos em três grandes grupos: o registo corrente, o registo cuidado e o 

registo familiar. 

 Por registo corrente, identifica-se a língua padrão, a norma, utilizada pela 

maioria dos falantes de uma língua e que se caracteriza pela utilização de palavras, 

expressões e construções gramaticais simples. 

 O registo cuidado é pouco utilizado na oralidade, excepto em ocasiões solenes 

como discursos políticos, conferências, sermões. Caracteriza-se por um vocabulário   

rebuscado, por uma construção gramatical complexa. 

 O registo familiar, quanto a ele, é utilizado em situações caracterizadas pela 

informalidade, em família, entre amigos. Emprega um vocabulário muito simples e 

pouco variado. A frase também é muito simplificada gramaticalmente.  

 Existem, ainda, outros registos mais específicos como o registo de língua 

popular, a gíria, o calão e a linguagem técnico-científica.  

As camadas menos alfabetizadas da população utilizam o registo de língua 

popular que é caracterizado pelo emprego de uma linguagem mais simples, tanto a 

nível do vocabulário como da sintaxe. O vocabulário inclui muitas vezes expressões 

pitorescas, variáveis de região para região.  

A gíria é um conjunto de vocábulos e expressões adoptadas em certas 

profissões ou actividades. Existe, por exemplo, a gíria dos jornalistas, dos tipógrafos, 

dos pescadores, dos estudantes, dos automobilistas. 
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O calão é um registo de língua que abrange dois tipos de palavras: as palavras 

que são usadas por quase todos os falantes e as que são usadas por um número restrito 

de falantes, os marginais. 

A cada um dos domínios do conhecimento, quer das ciências humanas, quer 

das ciências exactas, quer dos vários ramos técnicos, corresponde uma terminologia 

especializada, exacta e rigorosa que não é do conhecimento da maior parte dos 

falantes. Os dicionários, glossários e enciclopédias especializados, assim como os 

livros técnicos, utilizam esta linguagem.  

Para além dos registos de língua existentes e das situações enunciativas, 

importa realçar, nesse caso, que cada falante possui o seu próprio léxico, o léxico dito 

“específico” de acordo com a aquisição do mesmo, da classe social onde está inserido, 

da sua cultura, da(s) profissão(ões) exercida(s) na fase adulta, etc.  

Por “léxico específico” entendemos o léxico 

«[...] que contenha os lexemas necessários à expressão adequada dum 

determinado assunto nesta classe situacional. É evidente que não existe um falante 

ideal que disponha de todos os léxicos específicos duma língua. Há, no entanto, 

falantes que dominam partes de diversos léxicos específicos. Há ainda falantes 

que dominam pelo menos um léxico especial. Estes léxicos específicos são 

frequentemente designados por léxicos técnicos. Mas pensa-se então sobretudo 

nos léxicos específicos da ciência, da técnica, da economia, etc. existem também 

léxicos específicos da vida corrente, embora se evite ligar a palavra específico 

com o conceito da vida corrente.» (Rosengren (1979): 295)  

Niklas-Salminem, no seu livro sobre Lexicologia, apresenta uma definição dos 

quatro tipos de sub-léxicos referindo que «[c]ertains linguistes ont coutume 

d’envisager à l’intérieur du lexique total quatre types de sous-lexiques : / 1) ceux des 

langues régionales ; / 2) ceux des langues sociales ; / 3) ceux des langues 

thématiques ; / 4) ceux des langues de générations.» (Niklas-Salminem (1997): 30) 

No que diz respeito ao sub-léxico regional, «[i]l faut veiller à ne pas confondre 

les parlers régionaux avec les dialectes et les patois, dont l’étude fait l’objet de la 

dialectologie, ainsi que les langues indépendantes parlées sur le territoire d’un pays.» 

(Ibidem) 

O léxico social determina-se de acordo com a própria estruturação social e 

acaba por romper a sociedade em função das classes sociais. Com efeito, o léxico de 

um falante também advém da sua classe e variação social.  
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A título de exemplo,  

«[…]: on peut remarquer qu’un ouvrier ne s’exprime pas comme un agriculteur, 

qui lui-même ne parle pas comme un professeur d’université. Cette variation 

sociale, qui se manifeste dans la langue, découpe la société en fonction des classes 

sociales. / En général, les langues sociales ont tendance à refléter, dans nos 

civilisations surtout, l’opposition de la classe dirigeante, qui est, le plus souvent, 

la classe cultivée, aux autres classes.» (Ibidem : 30-31) 

O léxico temático remete para os sectores de interesse do falante, quer a nível 

dos seus desempenhos profissionais, quer das suas ocupações, quer dos seus lazeres. 

Distingue-se dos restantes sub-grupos dado que  

«le thème qui le définit est extérieur à la fois au système de la langue et à la 

situation de ses usagers. C’est le domaine de la connaissance, quasiment 

inépuisable, qui rassemble toutes sortes de terminologies aux limites incertaines 

ou un nombre considérable de noms propres qui s’y trouvent liés. Les langues 

thématiques, en rapport direct avec le monde, fournissent les éléments du lexique 

les plus nombreux et les plus instables, généralement consignés dans les 

encyclopédies et les dictionnaires spéciaux.» (Ibidem : 31-32) 

No léxico geracional, e como é do conhecimento geral, todas as línguas são 

mutáveis e alteram-se de forma permanente, de acordo com os períodos.  

Essas mudanças ocorrem na língua e mais particularmente no léxico. Algumas 

palavras nascem, outras morrem: sendo menos usadas pelos falantes, acabam por 

desaparecer com eles. A língua está em constante evolução e desenvolvimento, ao 

longo dos séculos, existindo, portanto, uma língua de geração. Tem a ver com a 

geração em que nasceu, cresceu e viveu. Este tipo de variação no léxico prende-se 

com o seu carácter mutável. Como já foi acima mencionado,  

«[t]outes les langues naturelles changent de façon permanente, selon les périodes, 

soit brutalement, soit imperceptiblement. Ces changements dans le temps 

touchent tous les domaines de la langue, mais ils sont particulièrement sensibles 

en ce qui concerne le lexique. Certains mots naissent et d’autres meurent «faute 

de combattants» : un mot à la mode à un moment donné est de moins en moins 

employé au fur et à mesure que ses usagers vieillissent et disparaissent. […] / Si 

la langue se développe au cours des siècles, c’est qu’elle se développe d’une 

génération à l’autre et pour un même sujet parlant de sa naissance à sa mort. Par 

les langues de générations, on entend les langues lexicalement différentes qui sont 

parlées à un moment donné par les individus d’âges divers vivant ensemble dans 

une société.» (Ibidem : 31) 
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O sistema léxico de uma língua traduz ainda a experiência cultural acumulada 

por uma sociedade através do tempo, ou seja, pode ser considerado como o 

património vocabular de uma comunidade linguística através de sua história, um 

acervo que é transmitido de geração em geração.  

A existência desta multiplicidade de variações da língua portuguesa não é 

suficiente, no entanto, para impedir a sua unidade. Na realidade, a unidade é garantida 

por uma das suas realizações: a língua padrão. A mesma, actuando como modelo, 

como norma, desempenha uma função unificadora. Por língua padrão, entende-se o 

registo corrente que é utilizado pela maioria dos membros da comunidade linguística. 

Caracteriza-se pelo emprego de palavras, expressões e construções gramaticais 

simples. 

Para além do carácter mutável do léxico que se prende essencialmente com a 

Morfologia lexical, na medida em que abordamos a criação/formação de palavras, 

procuramos ressalvar, de seguida, que a análise do sentido lexical das unidades 

lexicais, isto é a relação com a Semântica, permite ainda a extracção de relações entre 

acervos mais importantes de palavras.  

Consideramos que nas línguas onde «[...] le mot constitue incontestablement le 

signe de base [...], la morphologie lexicale se double d’une branche proprement 

sémantique qui définit et classe les mots en vertu de leur sens.» (Riegel et alii (1996): 

558) 

Essas relações entre palavras são vistas como estruturais uma vez que 

contribuem para a organização do léxico, como explana Marie-Françoise Mortureux. 

Para a linguista, 

 «[l]’analyse du sens lexical en unités plus petites permet de dégager des relations 

qui s’observent entre des ensembles importants de mots. Ces relations, régulières 

du fait de leur application très large, sont dites structurelles parce qu’elles 

contribuent à organiser le lexique.»  (Mortureux (2004): 80) 

 De entre estas relações que se prendem com o sentido das palavras, 

destacamos como estudos possíveis a realizar com o léxico, as relações de hierarquia 

(hiperonímia/hiponímia), de semelhança (sinonímia/antonímia), a polissemia, a 

paronímia, a homonímia e o protótipo. 
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1.5 Estudos do léxico 

 

Como supra mencionado, o sentido intrínseco das palavras permite estabelecer 

relações estruturais no âmbito do léxico, como por exemplo a hiperonímia/hiponímia, 

que passamos a definir. 

 A hiperonímia abrange as palavras de sentido mais geral, relativamente a 

outras de sentido mais específico denominadas hipónimos.  

Trata-se de uma relação de hierarquia pois Marie-Françoise Mortureux define 

essa ligação de subordinação entre classes de palavras como uma  

«[...] organisation superordonnée du lexique / Au terme de cette organisation, très 

générale, le lexique apparaît comme un ensemble hiérarchisé de classes d’objets, 

chaque classe inférieure héritant des propriétés de la classe immédiatement 

supérieure et se spécifiant à son tour par des caractéristiques propres. Cet 

emboîtement s’appelle la superordination. [...] / [...] / [...] / Quand on parcourt 

cette hiérarchie en montant, on passe de mots dont le sens est précis à des mots 

dont le sens est plus vague: les premiers ont des spécifications plus nombreuses 

que les seconds; en revanche, le nombre des objets que l’on peut designer est 

d’autant plus grand que le mot est lui-même élevé dans la hiérarchie.» (Ibidem : 

83) 

 Esta definição permite aferir, portanto, uma relação de subordinação entre 

termos mais precisos e outros mais abstractos, para além de uma organização super 

ordenada do léxico. 

A acepção apresentada pelos linguistas Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat 

e René Rioul demarca também que «[...] l’hyponymie est la relation hiérarchique 

entre un terme sous-ordonné (l’hyponyme) et un terme qui lui est superordonné 

(l’hyperonyme).» (Riegel et alii (1996): 561) 

 Acrescentam ainda que «[l]e sens du premier [...] incluant celui du second [...], 

la relation est de type implicatif et paraphrasables [...].» (Ibidem) 

 Essa ideia de inclusão é tida em conta pelas lexicólogas Alise Lehman e 

Françoise Martin-Berthet, acrescentando a ideia de que ambas as palavras 

(hiperónima e hipónima) podem ser anafóricas, ao denotarem que «[l]’hyponymie 

établit un rapport d’implication unilatérale entre deux entités […]. Cela explique que 

la relation s’établisse, dans le discours, de l’hyponyme à l’hypéronyme.  
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L’hypéronyme, parce qu’il désigne ce que désigne l’hyponyme, peut reprendre 

– c’est-à-dire servir d’anaphorique à – l’hyponyme.» (Lehman e Martin-Berthet 

(1998): 51) 

 A relação entre uma e outra é hierárquica; subentende a união de uma palavra 

específica a outra mais geral. A primeira, a hipónima, pressupõe uma extensão mais 

reduzida mas a sua intenção é maior porque comporta um número mais elevado de 

semas, sendo que 

«[l]a relation d’hyponymie est une relation hiérarchique qui unit un mot 

spécifique (sous-ordonné), l’hyponyme, à un mot plus général (superordonné) 

nommé l’hypéronyme. […] les co-hyponymes ont le même hypéronyme. […] / Le 

rapport qui lie un hyponyme […] à un hypéronyme […] est un rapport 

d’inclusion. Mais cette formulation est équivoque et il faut distinguer deux points 

de vue. / En conformité avec le principe selon lequel l’extension et l’intension (la 

compréhension) d’un terme sont en rapport inverse, l’inclusion extensionnelle est 

l’inverse de l’inclusion intensionnelle. L’hyponyme a une extension plus réduite 

que celle de son hypéronyme […] mais son intension est plus grande: il comporte 

un nombre plus élevé de sèmes.» (Ibidem: 49-50) 

 Mediante o acima mencionado, é relevante ressalvar também que a relação 

hierárquica entre termos pode originar uma série de inclusões sucessivas no léxico. 

Determinada palavra pode até ser, conforme o contexto e as relações assumidas, 

hipónima e hiperónima.  

Essas séries lexicais não excedem três a quatro graus, dado que a 

hierarquização bloqueia acima pela presença de palavras muito gerais e abaixo por 

perífrases pouco desenvolvidas. As estruturas lexicais hierárquicas diferem de uma 

língua para outra e podem apresentar os ditos “buracos” lexicais. Esse reparo é 

elucidado pela lexicólogas na medida em que 

«[u]n mot donné peut entrer dans une série d’inclusions successives qui dessinent 

des relations hiérarchiques dans le lexique. […] / Certains mots sont tour à tour 

hyponymes et hypéronymes […]. Les séries lexicales, contrairement aux 

inventaires taxinomiques, n’excèdent guère 3 à 4 degrés. La hiérarchisation est 

bloquée vers le haut par la présence de noms très généraux […] et vers le bas par 

des périphrases développées […]. Les structures lexicales hiérarchiques diffèrent 

d’une langue à l’autre et peuvent présenter ce qu’il est convenu d’appeler des 

trous lexicaux.» (Ibidem : 51) 

Demonstram, por conseguinte, a implicação existente entre os sentidos das 

palavras que podem classificarem-se hierarquicamente de forma ordenada. 
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 De acordo com Lyons (Lyons (1979): 430-431) e Vilela (Vilela (1994): 26), as 

possibilidades de relações lexicais são, considerando as relações nos pontos de partida 

e nos seus resultados, os seguintes: a) dois significantes são idênticos fonológica ou 

graficamente, mas os significados divergem e não tem qualquer relação especial: os 

dois signos são homónimos e a relação entre eles é designada homonímia. Trata-se de 

diferentes lexemas. Mas, se os significados forem parcialmente idênticos, cujos 

respectivos suportes léxicos, na sua evolução histórica, coincidiram, temos a relação 

chamada polissemia ou o significado múltiplo. Há aqui distintos conteúdos que 

apresentam um único apoio léxico, ou, dito de outro modo, são as diferentes acepções 

para uma só entrada. b) O significante é diferente, mas os significados são (quase) 

idênticos, temos a sinonímia. c) as restantes possibilidades como ponto de partida o 

facto de significante e significado de dois signos serem diferentes, mas, neste caso, 

devemos distinguir c1) a antonímia, em que o conteúdo desses signos é o oposto mais 

relacionado, da c2) hiponímia, em que a relação de subordinação entre o termo 

subordinado (= hipónimo) e o termo superordenado (=o hiperónimo ou arquilexema). 

É um tipo de campo lexical. Os tipos b), c1) e c2) – sinonímia, antonímia e hiponímia 

- são construídos com base em relações semânticas paradigmáticas entre unidades 

lexicais. A homonímia não é uma relação semântica e a polissemia não é uma relação 

paradigmática. 

Para além da relação de hierarquia, existe ainda a possibilidade de 

encontrarmos relações de semelhança entre as palavras que compõem o léxico de uma 

língua que denominamos sinonímia e antonímia.  

 No que concerne à semelhança entre palavras, encontramos os sinónimos que 

são palavras que têm idêntico significado e os antónimos que têm significado 

contrário. 

 Na eventualidade de se procurar um sinónimo, devemos analisar 

cuidadosamente o contexto em que a palavra se encontra a fim de escolher a palavra 

que melhor corresponda ao significado adequado. 

O uso de sinónimos  

«[...] n’entraîne pas de modification importante du sens de l’énoncé; non 

seulement ils peuvent référer aux mêmes objets, mais, surtout, cette co-référence 

ne s’accompagne pas d’informations bien différentes sur l’objet en question, le 

point de vue ne semble pas beaucoup varier [...]. Les définitions de ces mots sont 

très proches, parfois identiques, parfois circulaires.  
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Cette relation entre lexèmes de signifiants différents, mais de sémèmes 

pratiquement identiques, est bien connue sous le nom de synonymie.» 

(Mortureux (2004): 80)  

 Sendo as definições entre sinónimos muito próximas, a informação 

transmitida é quase idêntica, apesar de apresentarem significantes diferentes.  

 Podemos atender ainda que, para além da sinonímia consistir na relação de 

equivalência semântica entre duas ou mais unidades lexicais cuja forma difere, a 

sinonímia lexical manifesta-se entre palavras da mesma categoria gramatical, como 

atestam as lexicólogas, ao enunciar que 

«[l]a synonymie est la relation d’équivalence sémantique entre 2 ou plusieurs 

unités lexicales dont la forme diffère. Les synonymes ont un même signifié et des 

signifiants différents […]. […] la synonymie lexicale se manifeste entre mots 

et/ou syntagmes de même catégorie grammaticale […].» (Lehman e Martin-

Berthet (1998) : 54) 

 Ao contrário, no que respeita aos antónimos, 

«[...], certains mots s’opposent par leur sens; ils peuvent, selon les cas, n’avoir 

aucun rapport de signifiant [...] ou être apparentés par la dérivation [...]. Tous ces 

couples d’antonymes s’opposent sémantiquement, mais toujours en relation avec 

un domaine qui leur est commun [...].» (Mortureux (2004): 81-82) 

As palavras antónimas opõem-se, assim, semanticamente, podendo ou não 

terem uma similitude de significante, conforme o caso.   

Implicam uma relação de semelhança entre palavras dado que os antónimos 

comportam sempre semas comuns. À semelhança do que acontece com os sinónimos, 

também os antónimos pertencem à mesma categoria gramatical, como registamos na 

definição que se segue:  

«[…] l’antonymie implique une dimension de ressemblance entre les termes; plus 

précisément, les sémèmes antonymiques comportent toujours des sèmes communs 

[…]. La relation d’antonymie unit donc deux mots de même catégorie 

grammaticale ayant une partie de leur sémème en commun.» (Lehman e 

Martin-Berthet (1998) : 59) 

É possível distinguir três tipos de antónimos: 

«[...] les antonymes complémentaires ou contradictoires, lorsque deux termes 

sont en relation de disjonction exclusive: l’un équivaut à la négation de l’autre [...] 

et les deux ne peuvent être niés simultanément [...]; / les antonymes graduables 

ou contraires, lorsque plusieurs termes s’ordonnent sur une dimension 

sémantique admettant des degrés intermédiaires [...].  
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Les différents termes sont alors mutuellement exclusifs [...]. En revanche, la 

négation de l’un des termes n’implique pas l’affirmation de tous les autres [...]. 

[...]; / les antonymes converses ou couples de termes qui expriment la même 

relation, mais qui se distinguent à l’inversion de l’ordre de leurs arguments [...].» 

(Riegel et alii (1996): 562) 

 Das relações de significado, a que tem merecido maior atenção dos estudiosos 

da Semântica é a sinonímia. Para Lyons (Lyons (1979): 480), “mais do que qualquer 

relação de sentido, é a sinonímia dependente do contexto, apesar de não ser, em si, 

uma relação estrutural.” Ou seja, a sinonímia não é, segundo Lyons, uma relação 

semântica estrutural, pois, se comparada com outras relações, por exemplo, com a 

hiponímia, não tem a mesma relevância: se eliminarmos a hiponímia, a língua seria 

afectada no seu próprio núcleo, ao passo que, se eliminarmos a sinonímia, a língua 

ficaria indubitavelmente mais pobre, mas não ficaria afectado o regular 

funcionamento dos outros lexemas.  

 Para Vilela (Vilela (1994): 28), à sinonímia pode ser dada uma definição 

referencial: os lexemas a e b são sinónimos se denotam o mesmo objeto, o que se 

verifica apenas em coisas muito concretas: livro/tratado, estrela do pastor/Vênus, 

etc.), uma definição em termos de abrangência das ocorrências e da correspondência 

significativa entre os lexemas, a saber:  

(a) sinonímia relativa: em que os lexemas a e b têm os mesmo valor denotativo, mas 

não o mesmo valor conotativo, como por exemplo, chateado/aborrecido, 

rico/nababo, etc.; (b) sinonímia total: em que os lexemas a e b são comutáveis em 

todos os contextos: consoante surda / áfona, palavra aguda / oxítona, etc.; (c) 

sinonímia parcial: em que a e b apenas são comutáveis em alguns contextos: chefe 

/patrão / boss / manda - chuva, etc.  Pode-se verificar na afirmação de Vilela (Ibidem: 

29) que, quanto ao problema da existência de sinonímia na língua portuguesa, como, 

aliás, em todas as línguas europeias (e não só) segundo o autor, há domínios onde a 

sinonímia se apresenta mais representada. A título de exemplo, vejamos: as 

designações de porco (porco, reco, suíno, bácoro, leitão, etc.), de boi  (bezerro, boi, 

touro, vitelo, etc.), pertencentes a domínios importantes, a dado momento, para a vida 

dos cidadãos, ou paço/palácio, vivenda/moradia/casa etc. ou em áreas onde o “tabu” 

pode funcionar como retrete / privada / toilete / quarto de banho/… mulher da vida 

/meretriz/p…/menina, etc. Ou seja, segundo Vilela (Ibidem), na sinonímia há a 

denotação e a conotação:  
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 (a) diferenças de “registo” (como mãe/mamã, adiar/protelar, fazer amor/f…, 

gancho [hobby, etc.]); (b) diferenças provindas das áreas dialetais ou popular em 

relação à língua comum (roubar / pilhar/desviar / passar ao esquerdo / chamar-lhe 

se, fugir / escapar-se/ escapulir-se/ dar às de vila Diogo / escafeder-se, ouro / oiro, 

touro / toiro, louro/ loiro, etc.); (c) diferenças diafásicas (e não só) (usufruir de 

/usar, efectuar / fazer, presidente/presidência, etc.). Isto é, os sinónimos estão 

sujeitos a restrições de natureza “estilística”, sintática (fugir / afugentar, encher / 

preencher: encher uma pipa / preencher um formulário, pesar as razões/ponderar as 

razões vs. Pesar o arroz/*ponderar o arroz), preferências mais ou menos 

idiossincráticas, contextuais e textuais, etc. Ainda, segundo o autor, há sinónimos que 

surgem como programas / software, marketing / comercialização, timing/ 

temporalização ou calendarização. Há outros que desaparecem (ou desapareceram) 

como regressar / regredir, vendável / vendível, inapto / inepto, ameaço / ameaça, 

copo/copa, lavor/labor, etc.  

 A relação semântica antonímia tem merecido a atenção dos linguistas que, no 

geral, estão de acordo em partir de uma concepção muito genérica de antonímia, isto 

é, como “relação de oposição”, que Vilela (Ibidem: 30) designa como relação de 

“contraste”. A relação de “contraste” implica um determinado número de elementos 

opositivos, que apontam tanto para “as relações opositivas binárias como para as não 

binárias.  

 As relações opositivas binárias compreendem a antonímia (em sentido 

estrito), a complementaridade, a reciprocidade, e a oposição direcional), as não 

binárias abrangem os conjuntos seriais, e conjuntos cíclicos.” Nesse sentido, a 

antonímia em sentido estrito (ou antonímia contrária) é aquela em que a afirmação de 

um elemento do par antonímico implica a negação do outro, mas não vice-versa: em 

uma estrada é larga, está implicado que “esta estrada” não é “estreita” e em uma 

estrada é estreita, está implicado que “esta estrada” não é “larga”. Contudo, de esta 

estrada não é larga, não se segue que esta estrada é estreita, pois pode acontecer a 

seguinte realização: esta estrada não é larga nem estreita, é assim assim. Segundo 

Vilela (Ibidem), esta relação baseia-se no princípio lógico do tertium datur, ou 

correspondente aos termos contrários da lógica. Entre dois pólos há uma zona neutra, 

implicando, portanto, um valor escalar. Nesta relação, desempenha, por vezes, um 

lugar importante o extralinguístico: claro/límpido vs. turvo, duro vs. 

mole/flácido/carinhoso.  
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 Os opostos por relação contrária apresentam um termo marcado e outro não 

marcado (este que serve para designar toda a dimensão na nominalização: alto / baixo 

> altura, comprido / curto > comprimento, etc.). Para o autor, esta relação antonímica 

é a mais marcante de entre as relações de oposição e é verificável em toda a sua 

plenitude nos adjetivos primários feio/lindo, rápido/lento, etc., onde as lacunas são 

excepções, isto é, apenas ocorrem em áreas muito delimitadas, como: (a) nos 

adjetivos de cor (apenas em branco: preto/negro); (b) nos adjetivos designativos de 

defeitos físicos (cego:?, Surdo:?, maneta:?, mirolho:?, vesgo?,); (c) ou de estados de 

seres humanos menos normais (prenhe/grávida: enxuta/livre (apenas se diz de 

animais), embriagado/ébrio.?, louco.?)). 

 Ainda segundo Vilela (Ibidem), há também uma certa especificidade nos 

adjectivos substantivos, relativamente à antonímia. Os antónimos de um adjectivo 

substantivado – na categoria dos nomes abstratos – funcionam e são aceitáveis: o 

previsível – o imprevisível, o real - o irreal, o verdadeiro – o falso. Contudo, nos 

adjetivos substantiváveis na categoria dos nomes de seres animados, não acontece o 

mesmo: ou temos os antónimos lexicalizados e não ligados derivativamente (como um 

extremista - um moderado, um doido - um escorreito, um ignorante – um sábio, um 

ingénuo – um sabidão, um podre – um rico, etc.), ou apenas temos o adjectivo 

negativo do par antonímico (como em: um anormal - um normal, um imprudente - um 

prudente, um indiscreto - um discreto, um insensato - um sensato, um indisciplinado - 

um disciplinado, etc.)  

 É importante registrar que o autor chama a atenção para o facto de que nos 

substantivos e nos verbos a antonímia ocorre também, embora não com a regularidade 

observada nos adjectivos: comprar/vender, dar/receber, ganhar/perder, pedir 

emprestado/emprestar, adquirir/dar, vestir/despir, etc. base/cume, apogéu, superfície/ 

fundo, princípio/fim, etc. (Ibidem: 31) Sob essa perspectiva, Vilela (Ibidem) define a 

antonímia complementar (ou complementaridade) pelo facto da afirmação de um 

dos dois termos se seguir à negação do outro e vice-versa, da negação de um dos 

termos se seguir à afirmação do outro: O João  é solteiro implica O João não é 

casado e O João é casado implica O João não é solteiro. O mesmo se passa com 

ausente/presente, morto/vivo, etc. A expressão estou mais morto do que vivo não 

afecta esta dicotomia complementar. As proposições formadas com estes termos não 

podem ser ambas verdadeiras, nem ambas falsas.  
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 Para o autor, esta relação constrói-se com base no princípio do tertim datur e 

corresponde à contradição lógica. A complementaridade não existe, por exemplo, de 

modo regular, nos adjectivos, ocorrendo em determinados contextos verde: vermelho 

[luz], tinto: branco [vinho], relvado: pelado [campo de futebol], ou em domínios 

bem determinados, como abstrato/concreto, animado/inanimado, hereditário / 

adquirido, privado / público, casado / solteiro, espontâneo/provocado; nos verbos é 

muito pouco frequente. Ocorre apenas em casos esporádicos, como saber/ignorar, ou 

em casos onde entram factores contextuais (como passar/chumbar [no exame]) e o 

mesmo acontece com os substantivos. 

 A reciprocidade ou relação conversa é a relação de conteúdo existente entre 

pares de lexemas que designam a mesma relação significativa (ou o mesmo conteúdo) 

e é construída a partir de dois pontos de vistas diferentes: marido / mulher, pai / filho, 

médico / paciente, cliente / fornecedor, empregado / patrão, convidado / hóspede, 

professor / aluno, etc. De acordo com Vilela (Ibidem: 32), estas relações situam-se, 

em geral, nas áreas das relações sociais, incluindo as de parentesco. Os casos fora 

destes domínios (que ocorrem como em direito / dever, modelo / cópia) são excepção. 

 A relação chamada oposição direccional implica um movimento 

relativamente a uma de duas direções possíveis, a partir de um dado ponto: ir/vir, 

chegar/partir, subir/descer, norte/sul, oeste/este, etc. Um movimento abstrato 

permitirá também ver relações como aprender/saber, saber/esquecer, etc. (Ibidem) 

 As relações de oposição não binárias permitem a construção de conjuntos 

seriados (em que cada membro tem o seu lugar bem marcado na série, com um 

membro final e outro inicial), exemplificados em escalas de “apreciação escolar” 

(óptimo, muito bom, bom, suficiente, medíocre, mau) ou a escala de “apreciação da 

temperatura” (frio, morno/tépido, quente), as “designações das refeições” (pequeno-

almoço, almoço, lanche, jantar, ceia) e os conjuntos cíclicos (como as estações do 

ano, os nomes dos meses, os dias da semana, etc.). (cfr. Ibidem) 

 Há ainda as relações como “parte: todo” (tecto/casa, motor/carro, unha/dedo/ 

braço/corpo, etc.), ou “patente/grau” (marechal/general, etc.), “séries 

proporcionais”, etc., que poderiam, segundo o autor, ser considerados neste conjunto 

de oposições não binárias.  
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Baseando-nos no sentido das palavras, podemos também aferir que a mesma 

palavra pode apresentar diferentes significados, de acordo com o contexto em que é 

utilizada. Constata-se, pois, que a maioria das palavras é polissémica, isto é, contêm 

varias acepções. 

A polissemia do léxico refere-se à significação que cada palavra adquire em 

contexto, em discurso oral ou escrito. Só o contexto em que cada uma ocorre nos 

permite determinar com exactidão qual o seu significado e resolver, assim, casos de 

ambiguidade na interpretação dessa palavra. É a organização expressiva do contexto 

que põe em evidência as possibilidades polissémicas de uma palavra. 

Em sentido lato, uma unidade lexical é polissémica se «elle a plus d’une 

signification (donc, si à un même signifiant correspondent plusieurs signifiés).»  

(Lehman e Martin-Berthet (1998) : 558) 

 As lexicólogas Alise Lehman e Françoise Martin-Berthet demonstram que o  

«[…] mot polysémique (ou polysème) s’oppose, par définition, au mot 

monosémique. Il présente une pluralité d’acceptions (ou sémèmes) correspondant 

à des emplois différents (un même signe pour plusieurs signifiés). […] Le mot 

monosémique a une seule acception (un signifié pour un signifiant) […]. Deux 

caractéristiques distinguent le polysème du mot monosémique. / Il fait partie du 

vocabulaire commun tandis que l’unité monosémique relève des vocabulaires de 

spécialité […]. […] / Il a une fréquence élevée contrairement aux mots 

monosémiques.» (Ibidem: 65-66) 

Inferimos, então, que o termo polissémico opõe-se ao monossémico, por 

definição. Inferimos que ambos os termos se opõem pela pluralidade de acepções 

encontradas no primeiro caso, existindo o mesmo signo para diversos significados, ao 

contrário do monossémico que apresenta apenas uma acepção, isto é, um significado 

por significante. Existem duas características que distinguem a palavra polissémica da 

monossémica. Por um lado, faz parte do vocabulário dito comum, enquanto que a 

unidade monossémica se insere em vocabulários de especialidade. Por outro lado, tem 

uma frequência elevada ao contrário das palavras monossémicas. 

Vilela (Vilela (1994): 26) afirma que os linguistas divergem na caracterização 

de homonímia e polissemia – por vezes, o mesmo autor assume atitudes não 

convergentes em diferentes publicações.  
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  Ainda, para Vilela (Ibidem), os critérios mais frequentemente usados para 

distinguir homonímia e polissemia são: (a) a etimologia (como seria no caso de 

sanum: são, sunt: são); (b) a identidade formal: b1) homofonia (sem: sine e cem: 

centum), b2) homografia (renda: do verbo “render” e renda: “tecido”, manga: “peça 

de vestuário” e manga: “fruto”, lustro “cinco anos” e lustro: “brilho”); (c) o 

conteúdo: teremos polissemia se houver hiponímia ou inclusão semântica (como em 

jogo: jogo de cartas e jogo de lençóis), ou se tiver havido transferência semântica 

(metáfora ou metonímia), como poderia ser o caso de planta: ”vegetal”, e planta: 

“plano de cidade”, investir: “aplicar capital” e investir: fazer imposição de …”, gato: 

“animal” e gato: “peça de ferro usada pelos serralheiros”, serra: “cordilheira” e 

serra: “ferramenta”, colo: “parte do corpo” e colo: “ vestido”, café: “planta/semente” 

e café: “estabelecimento”.  

  Há outros critérios, segundo o autor, como por exemplo, a pertença ao mesmo 

ou a vários campos lexicais e a integração na mesma ou em várias famílias de 

formação derivativa: assim, é homonímia se os termos pertencerem a diferentes 

campos lexicais (banco: “assento” e banco: “instituição de crédito”, onda e Honda), 

ou se pertencerem a diferentes famílias de formação derivativa (coser > cosedura 

>costura vs. cozer > cozedura > cozinha; banco > banqueta e banco > bancário > 

banqueiro). 

No caso abordado, a mesma palavra adquire, pois, vários sentidos, de acordo 

com o contexto em que é produzida. Existe outra relação fonética e gráfica entre as 

palavras que faz com que unidades que se escrevem de igual forma e que se 

pronunciam da mesma maneira sejam na verdade diferentes, tendo um significado e 

origem diferente. São as palavras homónimas. 

A homonímia opõe-se, portanto, à polissemia, na medida em que as palavras 

têm sentidos completamente distintos e o traço comum é que se escrevem e 

pronunciam exactamente da mesma maneira.  

 Duas palavras são consideradas homónimas quando «[...] leurs paraphrases 

définitoires ne manifestent aucun trait sémantique commun [...]. Corollairement, des 

formes homonymiques ont des synonymes et antonymes différents et surtout ne 

partagent pas les mêmes environnements linguistiques [...]» (Lehman e Martin-

Berthet (1998): 559) 

O uso de sinónimos e/ou antónimos permite, assim, distinguir as duas 

palavras, de acordo com o seu sentido diferente. 
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Podemos ainda diferenciar os conceitos de polissemia e homonímia pelo facto 

de  

«[...]; dans les dictionnaires, les mots considérés comme polysémiques ont droit à 

une seule entrée, c’est-à-dire un seul article, l’entrée étant le mot qui ouvre 

l’article, qui en est l’objet; au sein d’un article consacré à une entrée polysémique, 

les différentes valeurs de l’entrée sont successivement décrites selon un plan qui 

peut en suggérer la filiation; les mots considérés comme homonymes ont droit à 

plusieurs entrées, ils font l’objet de plusieurs articles.» (Mortureux (2004): 

15) 

Deste modo, concluímos que as palavras polissémicas adquirem acepções 

diferentes conforme o contexto e têm uma “entrada” no dicionário, enquanto que as 

homónimas, apesar de terem uma grafia e uma pronúncia idêntica, têm significados 

diferentes e adquirem várias “entradas” distintas no dicionário. 

Outro fenómeno prende-se com a semelhança entre unidades distintas, que 

denominamos palavras parónimas.  

As palavras parónimas são as que têm significado diferente, mas que são 

quase iguais tanto na escrita como na pronúncia, apresentando um significante 

bastante próximo. Distinguem-se das homónimas uma vez que  

«[l]es paronymes sont des mots de signifiant très proche, mais de sens différent. 

[...] / Aucun de ces usages n’apparaît aujourd’hui lexicalisé. Leur apparition et 

l’effet qu’ils produisent restent très liés à la situation d’énonciation précise qui 

caractérise le discours dans lequel on les rencontre.» (Ibidem: 104) 

Depreendemos que, à semelhança da polissemia, o uso das palavras parónimas 

prende-se com o contexto das palavras, isto é, a palavra em uso no discurso. 

A nível semântico, encontramos outra relação entre palavras, nomeadamente o 

conceito de protótipo. 

Por protótipo entendemos um conceito ligado à semântica cognitiva que está, 

por conseguinte, relacionado com o funcionamento e organização do espírito humano. 

A teoria do protótipo prende-se com as propriedades típicas que permitem a 

concepção de um modelo de categorização. Apresenta ainda uma visão positiva do 

sentido lexical porque enumera atributos positivos da categoria, em vez de indicar 

apenas traços distintivos entre categorias, como explanam Alise Lehman e Françoise 

Martin-Berthet ao definir o protótipo como  
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«[…] un concept de sémantique cognitive (autrement dit décrivant le 

fonctionnement et l’organisation de l’esprit humain). En mettant au premier plan 

les propriétés qui ne sont pas nécessaires mais qui sont typiques, la théorie du 

prototype offre ainsi un modèle de la catégorisation […]. De plus elle présente 

une vision positive du sens lexical; car il ne s’agit plus d’indiquer les traits qui 

séparent une catégorie des autres […] mais d’énumérer les attributs positifs de la 

catégorie.» (Lehman e Martin-Berthet (1998): 104) 

Graças às considerações explanadas anteriormente sobre o léxico, as suas 

várias acepções e modos de estudo, entendemos que na descrição de uma língua 

«[…] quer se tome como base a sintaxe ou o léxico, a morfologia ou a semântica, 

encontrar-se-ão sempre fenómenos que têm a ver com a formação de palavras e 

que, além disso, não podem ser convenientemente explicitados apenas com os 

indumentários sintácticos, lexicais, morfológicos ou semânticos.» (Vilela 

(1986): 32) 

De forma a evidenciar a riqueza e poder do léxico, quer pela sua 

caracterização, formação e complexidade, quer por tudo o que representa na 

sociedade a nível de repositório e impulsionador da linguagem verbal, da 

possibilidade de comunicação entre seres humanos, bem como a subsequente 

importância do seu estudo, abordamos, seguidamente, o nascimento, crescimento e 

desenvolvimento do léxico que nos incumbe presentemente, nomeadamente o léxico 

da língua portuguesa, ao longo do tempo de uma forma diacrónica, destacando que 

«[l]a morphologie lexicale a d’abord été historique : elle a étudié la formation des 

mots dans l’histoire de la langue.» (Lehman e Martin-Berthet (1998): 101). 

 

1.6 O léxico do português 

 

1.6.1 Origem e história do português 

 

O estudo do passado é importante porque faz com que se conheça a nossa 

origem, revelando-se uma parte considerável da nossa existência no tempo, uma vez 

que o homem quer sempre saber quem é, quem foi, de onde vem e para onde vai.  

Nesse sentido, sabendo que o homem não pode ser a-histórico, tencionamos, 

no presente trabalho, entender a sócio-história de formação do léxico português. 
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Parte-se aqui do pressuposto de que é communis opinio entre os estudiosos 

que a língua portuguesa é o resultado de uma longa história e o léxico é o subsistema 

da língua mais dinâmico porque é o elemento mais directamente chamado a 

configurar linguisticamente o que há de novo e, por isso, é nele que se refletem mais 

clara e imediatamente todas as mudanças ou inovações políticas, económicas, sociais, 

culturais ou científicas.  

Para Vilela (Vilela (1994): 14-15), o léxico tem três possibilidades para se 

adaptar a situações novas: câmbios semânticos, empréstimos e formação de palavras 

(a partir de palavras ou elementos existentes na língua).  

A urgência em serem satisfeitas as necessidades de comunicação e expressão 

dos falantes, a exigência em configurar o que de novo surge na comunidade e a 

necessidade em manter a sistematicidade da língua são as maiores forças que se 

manifestam no léxico. 

Para uma compreensão efectiva e globalizante da constituição do léxico 

português, utilizaremos como escopo teórico os trabalhos de Vilela (1994/1995), 

Carvalho (1983), Silva Neto (1977), Coutinho (1976) e Nascentes (1964). 

Segundo Vilela (1994), o léxico do português actual é constituído por 

elementos de origem latina e de vários elementos onde há empréstimos múltiplos e 

variados condicionamentos socioculturais, ou seja, é um corpo formado por elementos 

de diferentes idades e origens, em que o latim (mais propriamente o chamado “latim 

vulgar” ou “latim coloquial tardio”) desempenha a função de estrato e em que os 

idiomas já existentes antes da romanização (como a língua celta) – os substratos – 

deixam marcas de variada ordem e em que outros idiomas como o árabe, línguas 

europeias e não europeias – os superstratos ou adstratos – intervêm de forma mais ou 

menos marcada. 

No curso desta pesquisa, entendemos léxico da seguinte forma: o léxico numa 

perspectiva cognitivo-representativa que é a codificação da realidade extralinguística 

interiorizada no saber de cada comunidade linguística, e numa perspectiva 

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

comunidade linguística comunicam entre si. Tanto na perspectiva da cognição-

representação como na perspectiva comunicativa, trata-se sempre da codificação de 

um saber partilhado (= shared knowledge). (Idem (1995): 13). Não cabe aqui uma 

retrospectiva histórica a respeito da concepção de léxico, mas é necessário tecer 

algumas considerações sobre ele. 



 - 96 - 

Mário Vilela (Ibidem) observa que é importante não confundir vocabulário e 

léxico: o vocabulário é uma subdivisão do léxico, como, por exemplo, o léxico de um 

autor, o léxico de um texto, o léxico de uma escola, de uma área do saber, etc. Não se 

trata tanto de uma diferenciação entre “parte” e “todo”, pois o léxico é o conjunto das 

palavras fundamentais, das palavras ideais duma língua, de unidades virtuais, os 

lexemas, enquanto o vocabulário é o conjunto dos vocábulos realmente existentes 

num determinado lugar e num determinado tempo, tempo e lugar ocupados por uma 

comunidade linguística. Portanto, o léxico é o geral, o social e o essencial; o 

vocabulário é o particular, o individual, o acessório. 

Para os linguitas Vilela (1994/1995), Coutinho (1976) e Nascentes (1964), é 

notória a marca românica do léxico do português, em relação ao latim clássico, em 

que se perdem ou ganham distinções, como acontece nos adjectivos de cor, onde a 

distinção “cor brilhante” vs. “cor não-brilhante” se perdeu (latim clássico (lt.cl).:-

niger –ater, candibus-albus). 

Mas, surgem outras distinções como preto-negro, vermelho-encarnado, ou a 

reconstrução e reformulação de determinados conteúdos como a distinção que subjaz 

a pássaro-ave-pardal, ou as designações dos dias da semana (segunda-feira, terça-

feira, etc.). Por outro lado, as marcas do latim coloquial tardio são bem nítidas, se 

compararmos as designações do latim clássico com as designações que estão na 

origem de uma boa parte do léxico do português: boca (de bucca, lt.cl, os), cavalo (de 

caballus, lt.cl. equus), caminho (de caminus, lt.cl. via), comer (de comedere, lt.cl. 

edere/esse), saber (de sapere, lt.cl. scire), cabeça  (de capitia, lt.cl. caput). 

 Para esses autores, frequentemente, há o recurso ao reforço da forma do latim 

clássico, como em capitia, recurso a diminutivos, como, por exemplo, em abelha (de 

apicula, lt.cl. apes), orelha (de auricula, lt.cl. aures), joelho (de genuclum, lt.cl. 

genu), velho (de vetulus, lt.cl. vetus), o recurso a termos intensivos como saltar 

(salere-saltare), cantar (canere-cantare) ou escolhas marcadas regionalmente como 

formoso (formosus-pulcher), belo (bellus), chorar (plorare-plangere), etc. Se todas 

as línguas românicas conservaram esta tendência, o português mantém-na 

particularmente viva, como se pode ver por diminutivos usuais: cheinho (de coisas), 

carregadinho (de razão), devagarinho, danadinho (para te ver), (no todo) ciminho 

(da serra), tadinho (do Zé), etc., diminutivos de diminutivos (pequeno: pequenino; 

pequeninho; pequenichinho, pequerrucho; pequerruchinho; pequenito; pequenitinho; 

pequenote). 
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O indo-europeu era uma língua muitíssimo antiga que espalhou os seus ramos 

por vastas regiões da Ásia e por quase toda a Europa. Do indo-europeu resultaram, 

entre outras línguas, o helénico, o germânico, o céltico e o itálico que, por sua vez, dá 

origem ao latim. Todas as línguas ibéricas, à excepção do Basco, derivam do latim. 

O latim é inicialmente falado numa pequena região, o Lácio, cuja capital é 

Roma. Aquando da conquista do império pelos Romanos, o latim passa a ser também 

falado pelos povos vencidos da península ibérica no século III a.C. 

Os cidadãos romanos que se espalharam pelos territórios conquistados eram 

sobretudo soldados, comerciantes e empregados do Estado, que falavam uma língua 

popular, própria das classes menos instruídas, o denominado latim vulgar. Será esse 

latim, de cunho popular, que irá estar na origem das várias línguas locais, entre elas o 

português. Além do latim vulgar, havia ainda o chamado latim erudito que era não só 

escrito, como também falado, sendo usado pela gente culta.  

A ocupação não se traduz apenas em administração mas também em 

colonização. Imigrantes romanos de todas as classes sociais fixam-se no território 

conquistado, criam-se cidades, escolas e os mercadores circulam pelas novas vias 

imperiais.   

A maioria das palavras latinas que entraram na nossa língua por via popular 

são palavras espontaneamente faladas por toda a gente e, por isso, foram sofrendo 

grandes transformações fonéticas ao longo dos séculos. Esse latim “vulgar” designa a 

língua com todas as suas variedades e tem sido utilizada para a distinguir da 

modalidade literária.  

O prestígio da cultura de Roma, impondo-se às populações vencidas, conduziu 

a uma rápida difusão, na Península Ibérica, da língua dos vencedores. À excepção dos 

bascos, todos os povos peninsulares acabaram por adoptar o latim.  

Mas a fixação da língua, tal como a ocupação e pacificação do território, não 

se processou ao mesmo ritmo em toda a península.  

Nos finais do século IV d. C, a península, pacificada e próspera, estava 

completamente romanizada. As leis, a organização política, social e cultural de Roma 

tinham-se imposto. O latim vulgar suplantara as antigas línguas indígenas.  

A partir do início do século V chegam à península hordas de invasores 

germânicos. Essas invasões germânicas não ocasionaram uma ruptura brusca mas 

acarretam um enriquecimento lexical. Nos três séculos em que a península se encontra 

dominada pelos visigodos, a língua sofre profundas mudanças.   
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Em 711 os árabes invadem a península. Após uns episódios mais ou menos 

sangrentos, a zona sob domínio árabe, pacificada, apresenta um panorama que, 

durante cerca de cinco séculos, não mudará muito: cristãos a norte, muçulmanos, 

hispano-godos convertidos ao Islão, moçárabes e judeus no Centro-Sul.  

Também o léxico comum se enriqueceu com termos árabes. Os empréstimos 

lexicais mostram bem como o domínio árabe impõe uma cultura.  

Técnicas novas, instrumentos e produtos desconhecidos invadem a península 

e, com eles, as suas designações originais. A abundância de termos árabes ilustra a 

importância destes objectos e conceitos novos na vida quotidiana da população 

moçárabe. 

Em consequência das invasões árabes, a partir do século VIII, grande parte da 

antiga nobreza visigoda refugiara-se no Norte da península, constituindo-se, 

progressivamente, em núcleos políticos e organizando um movimento de expansão 

territorial.  

À medida que a reconquista avançava, abria caminho para o movimento 

migratório dos vencedores. A conquista de novos espaços é acompanhada pelo seu 

repovoamento.  

O traçado do mapa linguístico de Portugal continental espelha, até hoje, estas 

diferentes estratégias de repovoamento. Também no plano da estruturação lexical as 

vicissitudes da história deixaram marcas. Durante os primeiros séculos da reconquista 

cristã, o latim continuava a ser a língua de prestígio.  

Será no século XIII, no início do reinado de D. Dinis, que a Chancelaria régia 

adoptará o português como língua de escrita. Ao lado da documentação em português 

antigo, florescia a produção poética galego-portuguesa.  

O português evoluiu, assim, ao longo de vários períodos facilmente distintos 

em termos históricos e literários, designadamente «o desenvolvimento da prosa 

literária nos séculos XIV e XV, o Renascimento, o italianismo, o humanismo, a 

censura inquisitorial, a Contra-Reforma e o controlo da educação pelos jesuítas, a 

reacção neoclássica e a Arcádia, o liberalismo e o romantismo, o realismo e o 

naturalismo, etc.» (Teyssier (2001): 36) 

A partir do século XIV e sobretudo do século XVI com o Renascimento, a 

sociedade sofre profundas alterações. Inicia-se uma nova dinastia que chama a si a 

cultura e mudam as classes que detêm o poder. A corte, até então itinerante, fixa-se. O 

país consolida-se dentro e fora da península.  
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A imprensa permite uma maior difusão do pensamento e a produção literária 

em português aumenta e torna-se mais acessível. Surgem as primeiras gramáticas, 

inaugurando a reflexão linguística e abrindo caminho à normalização e ao ensino da 

língua. Os estudiosos aprofundam os seus conhecimentos e recorrem, muitas vezes, à 

criação de novas palavras portuguesas advindas do latim clássico.  

Concretizam-se mudanças linguísticas iniciadas nos séculos anteriores, 

extinguem-se características do português antigo, a língua sofre um processo de 

elaboração e começa a fixar-se uma norma.  

Em termos de léxico, a língua portuguesa passa, assim, por diversos períodos e 

influências.  

Inicialmente, advinda do latim, não se dissocia do galego, falado na província, 

que é hoje espanhola, da Galiza. Nessa altura, 

«[o] velho fundo do vocabulário latino transmitido ao galego-português e ao 

português moderno [...] compreende palavras de aparência mais clássica do que as 

suas correspondentes francesas ou italianas [...] Mas este vocabulário não deixou 

de ser enriquecido, na língua vulgar da época imperial, por termos populares [...]. 

/ A este fundo latino vieram acrescentar-se palavras novas, a começar por 

empréstimos às línguas dos povos que habitavam a Península quando da chegada 

dos Romanos [...], sendo várias destas aparentadas com o basco. Mas os 

empréstimos realmente / importantes que se fizeram entre a época romana e os 

primeiros textos escritos vêm do germânico e do árabe.» (Ibidem: 18-19) 

O galego-português surge pela primeira vez em textos escritos no século XIII. 

A nível do vocabulário denotam-se ainda empréstimos do francês e do 

provençal: 

«[a] influência da língua d’oil e da língua d’oc é muito forte durante o período do 

galego-português, e explica-se por uma série de causas convergentes: presença da 

dinastia de Borgonha, implantação das Ordens de Cluny e de Cister, chegada a 

Portugal de numerosos franceses do Norte e do Sul, influência directa da literatura 

provençal, etc.» (Ibidem: 33) 

Com a independência por volta de 1350, surgem os primórdios de uma 

ruptura: 

«[o] português, já separado do galego por uma fronteira politica, torna-se a língua 

de um país cuja capital – ou seja, a cidade onde geralmente reside o rei – é 

Lisboa. [...] Residência privilegiada do rei, Lisboa é também a cidade mais 

povoada e o primeiro porto do Pais. E o eixo Lisboa-Coimbra passa a formar 

desde então o centro do domínio da língua portuguesa.  
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É, pois, a partir dessa região, antes moçárabe, que o português moderno vai 

constituir-se, longe da Galiza e das províncias setentrionais em que deitava raízes. 

É daí que partirão as inovações destinadas a permanecer, é aí onde se situará a 

norma.» (Ibidem: 35) 

Com o Renascimento e os Descobrimentos, o mundo tornou-se mais aberto e 

os contactos maiores: estabeleceram-se novas relações com África, com Ásia, Brasil e 

intensificou-se cada vez mais a influência dos grandes países europeus, como a 

França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra. Assim, no vocabulário português foram-se 

integrando palavras de várias origens.  

A nível de influências estrangeiras na evolução da língua portuguesa, e mais 

particularmente no que se refere à constituição do seu léxico, salientamos o 

bilinguismo luso-espanhol e a influência francesa.  

Paul Teyssier repara que 

«[e]ntre meados do século XV e fins do século XVII o espanhol serviu como 

segunda língua para todos os portugueses cultos. [...] É somente depois de 1640, 

com a Restauração e a subida ao trono de D. João IV, que se produz uma certa 

reacção anti-espanhola. O bilinguismo, todavia, perdurará até o desaparecimento 

dos últimos representantes da geração formadas antes de 1640. Assim, durante 

aproximadamente dois séculos e meio, o espanhol foi em Portugal uma segunda 

língua de cultura. / A maioria dos escritores portugueses escreve também em 

espanhol. [...] / A partir do século XVIII o espanhol deixa de desempenhar o papel 

de segunda língua de cultura, que passa então a ser exercido pelo francês. Não se 

trata propriamente de uma situação de bilinguismo, mas é nos livros franceses que 

os portugueses vão buscar boa parte de sua cultura, e é por intermédio do francês 

que entram a maioria das vezes em contacto com o mundo exterior.» (Ibidem: 

37-38) 

Português e galego constituem uma unidade que se foi definindo através de 

um processo de distanciamento em relação às outras línguas românicas. O isolamento 

do galego em relação ao português inicia-se no século XIV, mas a partir do século 

XVI  

« [...] o galego deixa de ser cultivado como língua literária e só sobrevive no uso 

oral. Sofre, alem disso, uma série de evoluções fonéticas que vão afastá-lo cada 

vez mais do português.» (Ibidem: 39) 
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Do século XV em diante, enquanto o português sofre mudanças que o 

encaminham no sentido da elaboração de um padrão que terá como modelo a língua 

literária, na Galiza castelhanizada, o galego sobrevive apenas no uso oral. As 

evoluções que ocorrem no galego contribuem para afastar, cada vez mais, galego e 

português.  

Podemos, portanto, considerar que o período trovadoresco constitui uma fase 

comum galego-portuguesa que termina com a separação entre português e galego. 

A partir de meados do século XVI, a actuação de gramáticos, o 

desenvolvimento da imprensa e da literatura traduzem-se na progressiva estabilização 

da língua. Os gramáticos empenham-se no estudo e defesa da língua, a literatura 

floresce e surgem as publicações periódicas que atingem um público cada vez mais 

vasto. 

O português clássico evolui e, no fim do século XVIII e início do XIX, gera-se 

uma época de transição, passando a considerar-se o chamado português moderno e 

contemporâneo.  

Verifica-se o enriquecimento do vocabulário da língua portuguesa 

«[...], como o de todas as línguas europeias, com um número considerável de 

termos que designam conceitos e objectos relativos à civilização científica e 

técnica. » (Ibidem: 73) 

 De entre os mais comuns, destacamos principalmente os empréstimos à língua 

francesa,  

«[m]as outras línguas também contribuíram com seu contingente vocabular. É o 

caso do italiano [...] e, sobretudo, do inglês, cuja influência se tornou 

particularmente forte depois da última guerra.» (Ibidem: 74) 

No que concerne aos francesismos, os mesmos foram muito comuns a partir de 

determinada altura.  

Até há dez anos atrás, entraram no nosso léxico, por via francesa, integrando-

se completamente no corpo da língua portuguesa. Sobre este tema, o professor Mário 

Vilela menciona que 

«[o]s francesismos tem sido, sobretudo a partir de dado momento, uma presença 

constante no português e mesmo vocábulos de outras origens (sobretudo inglesa) 

chegavam-nos, até há cerca de uma dezena de anos, e por via de regra, por via 

francesa.  
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Fazendo uma perspectivação sincrónica do léxico do ptg., não distinguindo as 

diferentes épocas de entrada, vemos que a maior parte dos francesismos se 

integraram totalmente no corpo da língua, [...].» (Vilela (1994): 19) 

Para além dos francesismos, Mário Vilela atende que também foram 

adquiridas palavras novas à língua inglesa, os  

«[...] anglicismos, sobretudo a partir do século XVIII, e a dado momento os 

americanismos, directa ou indirectamente, inundaram o léxico português e em 

quase todos os domínios, os que vão desde os novos conceitos de lazer até às 

designações da (mais) alta tecnologia. Não podemos dizer que haja um processo 

preferido pelo português na recepção dos anglicismos (em que incluímos os 

americanismos): ou há uma adaptação plena [...], ou há uma meia adaptação [...], 

ou se trata de decalque, [...] ou de empréstimo semântico [...] » (Ibidem: 20) 

Em relação à língua portuguesa e à sua evolução em termos de enriquecimento 

através dos empréstimos, o linguista justifica que a mesma  

«[…]conta com empréstimos necessários – os que configuram conceitos a que 

não corresponde qualquer palavra existente na língua […], e empréstimos de luxo 

– os que recobrem conteúdos para os quais a língua importadora possui 

determinados termos, […]. Contudo, mesmo para falantes atentos à defesa do 

património linguístico, há sempre a preferência por termos importados, mesmo 

quando já há um termo proposto como tradução oficial e correcta, por causa de 

determinados matizes, o prestígio da palavra importada, […]. Além dos 

empréstimos formais e conteudísticos, que designamos por estrangeirismos, 

temos também empréstimos semânticos, em que o conteúdo importado é expresso 

por meios próprios da língua importadora, ou traduz o conteúdo e a forma 

tradutora não apresenta qualquer afinidade com a forma da língua que forneceu a 

designação, […].» (Ibidem: 17) 

No dia-a-dia, o falante utiliza os empréstimos considerando que «[…], à tort 

ou à raison, il a le sentiment qu’aucun mot de sa propre langue ne peut désigner le 

référent dont il veut parler.» (Mortureux (2004): 107) 

No que concerne ao enriquecimento do léxico português e, para além da 

aquisição de novas palavras oriundas de outras línguas, denominadas empréstimos ou 

estrangeirismos, também importa ressalvar que não podemos desprendê-lo da cultura 

e da literatura uma vez que 
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«[...] a evolução do português reflecte os grandes períodos que se podem 

distinguir na história cultural e literária: o desenvolvimento da prosa literária nos 

séculos XIV e XV, o Renascimento, o italianismo, o humanismo, a censura 

inquisitorial, a Contra-Reforma e o controlo da educação pelos jesuítas, a reacção 

neoclássica e a Arcádia, o liberalismo e o romantismo, o realismo e o naturalismo, 

etc.» (Teyssier (2001): 36) 

Também a nível histórico e nomeadamente aquando dos Descobrimentos 

levados a cabo pelo povo português,  

«[f]oi no vocabulário que as consequências se revelaram maiores. O português 

europeu recebeu da África e da Ásia, e depois do Brasil, um certo número de 

palavras exóticas, algumas das quais passarão, por seu intermédio, a outras 

línguas europeias. Houve, então, uma nova injecção de palavras árabes, vindas da 

África do Norte, da África do Leste ou do oceano Índico; [...] Todas as principais 

línguas do Sudoeste da Ásia trazem a sua contribuição: as da Índia 

(principalmente na zona dravídica do Sul), o malaio, o chinês, etc.» (Ibidem: 

71) 

Mário Vilela tece considerações sobre este assunto acrescentando a ideia de 

que 

«[f]oi precisamente no vocabulário que se deu a maior influência dos 

Descobrimentos na língua portuguesa. Vocábulos africanos, malaios, indianos, 

etc., entraram no português e nas línguas europeias pelo porto de Lisboa.» 

(Vilela (1994): 22) 

O português clássico é o reflexo de uma profunda mudança de mentalidade, 

enformada pelo Renascimento e pelos Descobrimentos.  

Com efeito, com o avanço das conquistas portuguesas, intensificavam-se os 

contactos com falantes dos mais diversos pontos do mundo. Por um lado, os 

portugueses descobriam novas terras, novas línguas, novas realidades e, com os novos 

produtos, chegavam também as suas designações originais. Daqui resultou um 

significativo aumento do acervo lexical português. Por outro lado, ao transcender a 

dimensão europeia, o português tornou-se instrumento de comunicação para outros 

povos e outras culturas. No Oriente, em África e na América fala-se português. 

Face ao exposto, e de acordo com a resenha histórica citada, concluímos que 

«[o] léxico do português actual é o resultado de um fio condutor essencial, o que 

provém do latim, e de vários elementos, onde há empréstimos múltiplos e 

variados condicionamentos sócio-culturais. […]  
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O léxico do português é um corpo formado por elementos de diferentes idades e 

origens, em que o latim (mais propriamente o chamado “latim vulgar” ou latim 

“coloquial tardio” (Herculano de Carvalho) desempenha a função de estrato […], 

e em que os idiomas já existentes antes da romanização (como a língua celta, etc.) 

– os substratos – deixam marcas de variada ordem e em que outros idiomas, como 

o árabe, línguas europeias e não europeias – os superstratos ou adstratos - 

intervêm de forma mais ou menos marcada […].» (Ibidem: 12-13) 

Do século XVIII até à actualidade, o português moderno não tem sofrido 

mudanças linguísticas radicais. A norma, centrada em Lisboa, difunde-se agora, com 

facilidade, através do ensino e dos meios de comunicação. O português evoluiu e 

diversificou-se, mas a diversidade não impediu a unidade. 

Em conclusão, e no que concerne às fontes e origens do léxico português, 

«[as mesmas] são o latim (latim coloquial tardio), o árabe, o provençal e o 

francês, o latim eclesiástico (por meio das traduções), o latim erudito que 

influenciou (sintáctica e) vocabularmente, de um modo muito profundo, o 

português na língua escrita do século XVI [...], o castelhano na época de 

quinhentos como língua da corte e língua de cultura [...], e, a partir do século 

XVIII, o francês e, nos dois últimos séculos, o inglês.» (Ibidem: 22) 

Por conseguinte, 

«[…], a língua portuguesa é o resultado de uma longa história, e o léxico é o 

subsistema da língua mais dinâmico, porque é o elemento mais directamente 

chamado a configurar linguisticamente o que há de novo, e por isso é nele que se 

reflectem mais clara e imediatamente todas as mudanças ou inovações políticas, 

económicas, sociais, culturais ou científicas. E o léxico tem três possibilidades 

para se adaptar a situações novas: câmbios semânticos, empréstimos e formação 

de palavras (a partir de palavras ou elementos existentes na língua).» (Ibidem: 

14) 

 

1.6.2 Substratos do português 

 

Para Vilela (Ibidem: 15), a diferenciação do português, relativamente às 

restantes línguas românicas, deve-se à sua localização periférica, à origem meridional 

dos seus colonizadores, ao forte substrato céltico. 
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Segundo o autor, no substrato do português encontramos os chamados: (a) 

celtiberismos, na toponímia, em que - briga (designativo de cidade castreja, como 

Conímbriga) tem certa representatividade, no vocabulário comum, como brio, 

camisa, carro etc.; (b) termos fenícios, como barca, mapa, saco, atum; (c) termos 

bascos como esquerda, aba, arroio, balsa, bezerro, cama, charco;  (d) sufixos como 

– arro/arra (bizarro, bocarra), - orro/orra (cachorro, pichorra); (e) grecismos, por 

intermédio do latim vulgar, como  bolsa, calma, cara, ermo, espada e, por 

intermédio do cristianismo, anjo, apóstolo, baptismo, bispo, clérigo, crisma, etc.           

Disto podemos dizer que entre a romanização e a reconquista das monarquias 

neogóticas, o território hoje ocupado pelo português conheceu o domínio de várias 

aristocracias guerreiras germânicas e a ocupação muçulmana. Mas, tal domínio não 

alterou a estrutura linguística latina. Os invasores germânicos limitaram-se a 

introduzir algum vocabulário referente aos usos bélicos, ao vestuário, além de nomes 

de pessoas. Mas muitas das palavras germânicas que passaram ao português chegaram 

à Península antes das invasões dos bárbaros pois já haviam penetrado no próprio latim 

e foram trazidas pelos romanos. É reduzido o vocabulário directamente introduzido 

pelos invasores. Eis algumas palavras germânicas que ainda podem ser consideradas 

como substrato: agasalho, arauto, arreio, bando, branco, barão, brisa, burgo, 

dardo, elmo, esmalte, espora, etc.  

De acordo com Vilela (Ibidem: 16), da ocupação árabe, por força da 

civilização comercial e agrícola transportada pelo povo árabe, resultou uma língua 

popular de estrutura românica com certa interpenetração árabe, sobretudo no léxico - 

o chamado moçárabe – e daí nos adveio um grande número de vocábulos árabes, nos 

domínios da agricultura, economia, administração, cultura e matemática, como: 

alcova, alcunha, aldeia, alface, alfândega, alferes algarismo, álgebra, algodão, 

alicerces, alfinete, almude, álcool, etc. Teve importância, de modo geral, no aspecto 

fonético, a marca deixada pelo moçárabe, sobretudo a partir de meados do século 

XIV.  

Tem sido acentuado que as duas grandes áreas lexicais em que se divide 

Portugal - a não arábica ou românica, a do Norte, e a arábica, a do sul – ficou-se a 

dever precisamente à ocupação árabe em Portugal, comprovável pela distribuição de 

termos como mungir/ordenhar, úbere/mojo, soro/almece, anho/cordeiro/borrego, 

espiga/maçaroca, cesto/cabaz, acafate/ alcofa, represa/açude, escorpião/ lacrau, 

engenho/nora, etc.  
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1.6.3 Superstratos, Adstratos e Empréstimos do português  

 

Com base, ainda, em Vilela (Ibidem), os elementos anteriores referidos 

situam-se no domínio do substrato, embora de nível diferente, os celtismos, por 

exemplo, anteriores à chegada dos romanos, constituem substrato em sentido 

estrito, os germanismos e arabismos, posteriores à romanização, mas anteriores ao 

aparecimento histórico do galaico-português, são substratos em sentido amplo. 

 Passamos seguidamente à fase dos superstratos e adstratos que, de acordo 

com Vilela (Ibidem: 17), são elementos que, aliás, como aconteceu com os 

substratos, se adaptam à forma fónica e formalmente à língua recebedora dos novos 

elementos, submetendo-se ao novo meio linguístico. De modo geral, a adaptação dos 

elementos importados pode variar indo a escala de adaptação desde o acomodamento 

completo até ao bloqueamento total no aspecto formal. O autor exemplifica com 

palavras de empréstimos modernos – como outsider, rugby, leasing, jeans, teenager, 

loby (ao lado de grupo de pressão), onde se sente desde logo um carácter estranho. 

 Mas outras palavras importadas – empréstimos mais antigos – como guerrilha, 

bolero, apartamento, soldado, fascismo, cortesão surgem como corpos normais da 

língua. Há ainda outros elementos que, muito embora originariamente se 

enquadrassem em moldes mais ou menos estranhos à língua, ao serem importados, 

são reconduzidos aos moldes latinos como, por exemplo, majority/minority (ingl.): 

maioria/minoria; footballer (ingl.): futebolista; leader (ingl.): líder e liderar. 

 Para Vilela (Ibidem), poderíamos dizer que o empréstimo é o domínio do 

adstrato, mas substratos e superstratos foram, a dado momento, empréstimos, pois 

participaram no desenvolvimento histórico da língua formal e do seu conteúdo, não se 

distinguindo do tesouro comum da língua. O empréstimo, ao ser bloqueado, adapta-

se com o tempo, gráfica e fonicamente, à língua importadora. 

Esse aspecto apela, indubitavelmente, para a importância da Lexicologia 

enquanto ciência que estuda o léxico, uma vez que estuda o subsistema da língua que 

revela maior dinamismo, ao ser levado a configurar e ao denominar através de 

palavras as diversas mudanças/inovações quer políticas, quer económicas, quer 

sociais, quer culturais, quer científicas. Existem, para tal, três possibilidades de 

adaptação: através de câmbios semânticos, empréstimos e formação de palavras.  

Neste sentido, ao estudar esse léxico, existem diversas terminologias e 

dicotomias que importa definir, distinguir e caracterizar.  
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Ao longo dos últimos anos, os linguistas tendem a definir mais completa e 

pormenorizadamente a terminologia a utilizar no âmbito da Lexicologia. Para o 

desempenho de um trabalho completo e rigoroso, salientamos que se torna deveras 

relevante explicitarmos, em primeiro lugar, quais as dissimilitudes existentes entre o 

léxico e o vocabulário, considerando qual será o nosso objecto de estudo no trabalho 

em apreço.  

 

1.7 “Léxico” versus “vocabulário” 

 

A fim de explanar a oposição “léxico” versus “vocabulário”, torna-se 

necessário, de antemão, distinguir os conceitos de “língua” versus “fala”.  

Relativamente à definição de “língua”, em 1992, Ferdinand de Saussure 

considera que 

«[a] língua é, […], um objecto de natureza concreta, […]. Os signos linguísticos, 

apesar de serem essencialmente psíquicos, não são abstracções; […] Além disso, 

os signos da língua são por assim dizer tangíveis; a escrita pode fixá-los em 

imagens convencionais, […]. […], na língua há apenas a imagem acústica que se 

pode traduzir numa imagem visual constante. […], ela não é mais do que a soma 

de um número limitado de elementos ou fonemas, correspondentes aos signos 

utilizados na escrita. […] a língua é a depositária das imagens acústicas e a escrita 

a forma tangível dessas imagens.» (Saussure (1992): 42-43)  

«A língua existe na colectividade sob a forma de uma série de marca depostas em 

cada cérebro, mais ou menos como um dicionário de que todos os exemplares, 

idênticos, estivessem repartidos entre os indivíduos […].» (Ibidem: 49) 

Na oposição entre “língua” e “fala”, o autor refere ainda que 

«[…], separamos duma só vez: 1.º, o que é social do que é individual; 2.º, o que é 

essencial do que é acessório e mais ou menos acidental. / A língua não é uma 

função do sujeito falante, é o produto que o indivíduo regista passivamente; […]. / 

A fala é, pelo contrário, um acto individual da vontade e da inteligência, no qual 

convém distinguir: 1.º, as combinações pelas quais o sujeito falante utiliza o 

código da língua em ordem a exprimir o seu pensamento pessoal; 2.º, o 

mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar essas combinações.» 

(Ibidem: 41)  

«Não há nada de colectivo na fala ; as suas manifestações são individuais e 

momentâneas.» (Ibidem: 49) 
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Deste modo, depreendemos que 

«[h]á portanto, em Saussure, um objecto de estudo dominante, a que contrapõe a 

FALA. Esse objecto dominante, a LÍNGUA, embora social na sua essência – [...] 

– não integra o que, nessa língua, há de rotina ou de individual, logo de 

socialmente marcado. Surge como código comum, na sua generalidade, aos 

falantes nativos de determinada comunidade social, política, cultural, linguística – 

por isso, sem marcas específicas do sujeito situado.» (Marques (2001): 133)  

A oposição entre “língua” e “fala” está também relacionada com a dicotomia 

“língua”/“discurso” sendo que 

«[...], como objecto secundário de estudo, está a fala individual, o discurso, de 

natureza psicofisiológica, decorrendo do uso efectivo da capacidade de 

linguagem. Torna-se possível o falar pela existência de um dispositivo partilhado 

e relativamente estável, [...].» (Ibidem) 

Por língua, entendemos, por conseguinte, «[...] algo que um indivíduo não 

pode, por si só, modificar, mas que regista passivamente como processos individuais e 

colectivos [...].» (Ibidem: 134) 

A fala ou discurso é um 

«[...] acto/processo criador no domínio individual, enraizado em determinado 

espaço, tempo, contexto, situação. Reflecte a maneira de alguém utilizar o 

conjunto de meios de expressão que tem ao seu dispor e que escolhe em 

momentos de produção ou de recepção, de entre séries associativas armazenadas 

em memória.» (Ibidem) 

Conforme o contexto de utilização das palavras, as mesmas têm terminologias 

diferentes, pois tanto a fala a nível oral como o discurso a nível da escrita põem a 

língua em contexto. 

 Celso Cunha e Luís F. Lindley Cintra definem o discurso como «[…] a língua 

no acto, na execução individual. E, como cada individuo tem em si um ideal 

linguístico, procura ele extrair do sistema idiomático de que se serve as formas de 

enunciado que melhor lhe exprimam o gosto e o pensamento.» (Cunha e Cintra 

(1994): 01) 

Assim, a palavra que aparece e funciona no discurso tem um sentido preciso, 

um referente actual enquanto a palavra no seio do léxico da língua tem um significado 

e um referente virtual, 
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 «[c]e qui conduit à opposer le mot fonctionnant dans un discours (et pourvu, par 

conséquent, d’un sens précis, d’une référence actuelle) et le mot répertorié dans le 

lexique de la langue (pourvu d’une signification, d’une référence virtuelle): on 

appelle le premier un vocable, élément du vocabulaire d’un discours ; le second, 

unité du lexique, est le léxème. Le vocable est l’unité dénominative observée en 

discours et le léxème l’unité dénominative construite en langue, c’est-à-dire un 

signe à valeur dénominative.» (Mortureux (2004): 12) 

Por “lexema”, entende-se  

«[...] o elemento da língua, a forma básica, que fundamenta as possíveis formas 

do discurso e todos os possíveis significados (sentidos ou variantes do discurso) 

da palavra. O lexema é uma grandeza linguística real, de que dispõe a 

competência do falante/ouvinte, cujo alcance não é representável pelo uso, mas 

apenas pela reflexão. A palavra como palavra léxica (Wortform) é um elemento 

do discurso, ou actualização de cada uma das possibilidades da forma léxica no 

uso concreto condicionado pelo respectivo contexto.» (Vilela (1979): 21) 

Quanto à sua estrutura interna, as palavras podem ser constituídas por um «[...] 

monema (= unidade linguística mínima com conteúdo e expressão), […], ou por 

vários monemas (um lexema) (ou monema lexical) e um morfema (ou monema 

gramatical), […], ou por vários lexemas […].» (Idem (1994): 11) 

Sobre a mesma distinção, abordamos ainda a visão de Marie-Françoise 

Mortureux que fala em sistemas diversos, já que 

 «[e]n opposant la langue et le discours, on oppose un système de communication 

abstrait (la langue) aux produits concrets de son utilisation (les discours). La 

langue est disponible à tout locuteur et indifférent aux conditions précises de son 

utilisation ; les discours, qui sont la langue en usage, […].» (Mortureux 

(2004) : 91) 

Opõe, dessa forma, a língua (sistema de comunicação abstracto) ao discurso 

(produto concreto em uso), estando a língua disponível para todo o locutor e 

indiferente às condições de uso, uma vez que os discursos representam a língua em 

utilização. 

De acordo com o supra citado, a língua reúne todos os signos linguísticos. 

Representa o social e o essencial, enquanto que a fala e o discurso são o individual e 

acessório, ou seja, o léxico em contexto.   

Existem dois tipos de existência e designação para as unidades lexicais.  
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Por um lado, todos os locutores que falam a mesma língua partilham um 

acervo de unidades lexicais. Nenhum possui todas, mas em conjunto, os vocabulários 

todos combinados formam uma unidade maior, superior, que existe ao nível da 

comunidade e que denominamos léxico.  

Por outro lado, para considerar as unidades utilizadas e entendidas pelo 

indivíduo, empregamos o termo vocabulário. Todo e qualquer locutor tem o seu 

próprio vocabulário, a sua forma individual de utilizar as palavras e de se expressar. 

Evocaremos, de seguida, as definições dadas pelos linguistas que estudam 

Lexicologia e que nos parecem mais pertinentes. São essas considerações que temos 

em conta na elaboração do presente estudo na medida em que estamos no contexto de 

“discurso” escrito e que atentaremos à análise do “vocabulário” e às palavras. 

Atendemos que 

«[o] léxico é, numa perspectiva cognitivo-representativa, a codificação da 

realidade extralinguística interiorizada no saber de uma dada comunidade 

linguística. Ou, numa perspectiva comunicativa, é o conjunto das palavras por 

meio das quais os membros de uma comunidade linguística comunicam entre si. 

[...] / Distinguimos vocabulário de léxico: o vocabulário é uma subdivisão do 

léxico, como por exemplo, o léxico de um autor, o léxico de um texto, o léxico de 

uma escola, de uma área do saber, etc. / Ao distinguir-se vocabulário e léxico, não 

se trata tanto de uma diferenciação entre “parte” e “todo”, pois: / - o léxico é o 

conjunto das palavras fundamentais, das palavras ideais de uma língua; o 

vocabulário é o conjunto dos vocábulos realmente existentes num determinado 

lugar e num determinado tempo, tempo e lugar ocupados por uma comunidade 

linguística; - o léxico é o geral, o social e o essencial, o vocabulário é o particular, 

o individual e o acessório. »  (Rosengren (1979): 13) 

À semelhança da distinção anteriormente explicitada entre 

língua/fala/discurso, também o que distingue o léxico do vocabulário prende-se com a 

diferença entre o todo e a parte, sendo o vocabulário a parte do todo que é o léxico. 

Reencontramos a dicotomia geral/particular, social/individual e essencial/acessório. 

Também Jacqueline Picoche distingue ambas as realidades dessa maneira ao 

evocar que 

«[o]n conviendra d’appeler lexique l’ensemble des mots qu’une langue met à la 

disposition des locuteurs, et vocabulaire l’ensemble des mots utilisés par un 

locuteur donné dans des circonstances données. Le lexique est une réalité de 

langue à laquelle on ne peut accéder que par la connaissance des vocabulaires 

particuliers qui sont une réalité de discours.  
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Le lexique transcende les vocabulaires mais n’est accessible que par eux : un 

vocabulaire suppose l’existence du lexique dont il est un échantillon. Il est 

extrêmement difficile, voire impossible de dénombrer les mots qui composent le 

lexique d’une langue, pour la raison que le nombre de ces mots, tout en étant fini, 

ce qui est la condition même de son utilisation, est sujet à des enrichissements et à 

des appauvrissements, donc illimité.» (Picoche (1977) : 44-45) 

O léxico lembra, deste modo, o conjunto de palavras à disposição dos falantes, 

enquanto que o vocabulário será o conjunto de palavras efectivamente utilizadas por 

determinado falante conforme o contexto. O vocabulário depende, assim, da 

existência do léxico que transcende os vocabulários mas que só é acessível através 

dos mesmos. Torna-se impossível numerar as palavras contidas no léxico de uma 

língua dado o seu carácter infinito e ilimitado sujeito a enriquecimentos. 

Niklas-Salminem refere ainda que  

«[o]n a pu constater qu’il est impossible de dénombrer tous les mots d’une 

langue. Il y a énormément de mots qui ne peuvent fonctionner qu’au sein de 

certains groupes de sujets parlants restreints: c’est le cas des termes scientifiques 

et techniques, de ceux qui appartiennent aux argots professionnels, des mots 

régionaux, etc.; sans compter les disparités d’ordre socioculturel qui affectent de 

manière sensible la connaissance du lexique, tant sur le plan qualitatif que 

quantitatif.» (Niklas-Salminem (1997): 27) 

Verificamos, com efeito, que se torna impossível contar todas as palavras de 

uma língua. Existem palavras que são utilizadas apenas no seio de grupos restritos de 

falantes, como é o caso de termos científicos e técnicos, assim como as que pertencem 

às gírias profissionais e os termos regionais.  

Na oposição entre “léxico” e “vocabulário”, o linguista atesta que  

«[l]es linguistes distinguent souvent le lexique du vocabulaire. Le lexique d’une 

langue doit être considéré, avant tout, comme une entité théorique. C’est 

l’ensemble des mots qu’une langue met à la disposition des locuteurs. Le 

vocabulaire est, pour sa part, souvent envisagé comme l’ensemble des mots 

utilisés par un locuteur donné dans une réalisation orale ou écrite. Selon cette 

perspective, le lexique est une réalité de langue à laquelle on ne peut accéder que 

par la connaissance des vocabulaires particuliers qui sont une réalité de discours. 

[...] La langue est un système de signes où les éléments se définissent par leurs 

oppositions réciproques. C’est une institution sociale qui n’est pas actualisée par 

l’acte de discours. En revanche, le discours est une réalisation individuelle de ce 

système. [...]» (Ibidem) 
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Desta maneira, o léxico de uma língua tem que ser considerado como uma 

entidade teórica.  

Trata-se do conjunto de palavras que o locutor pode utilizar, enquanto o 

vocabulário é o conjunto de palavras utilizadas pelo locutor numa expressão oral ou 

escrita. O vocabulário aparece, pois, como uma realidade da língua ao qual acedemos 

se formos conhecedores dos vocabulários particulares que são uma realidade de 

discurso. Também Margarita Correia, em colaboração com Lúcia San Payo de Lemos, 

em 2005, reflecte e estabelece  

«[...] a distinção entre dois conceitos fundamentais para a lexicologia: / - léxico – 

conjunto virtual de todas as palavras de uma língua, isto é, o conjunto de todas as 

palavras da língua, as neológicas e as que caíram em desuso, as atestadas e 

aquelas que são possíveis tendo em conta os processos de construção de palavras 

disponíveis na língua; / - vocabulário – conjunto factual de todos os vocábulos 

atestados num determinado registo linguístico, isto é, o conjunto fechado de todas 

as palavras que ocorreram de facto nesse discurso.» (Correia e Lemos 

(2005): 09) 

Concluímos, portanto, que o léxico é o conjunto virtual de todas as palavras 

existentes numa língua; já o vocabulário identifica um locutor, a sua forma de ver e 

estar no mundo através dos conhecimentos que tem do léxico.  

O usuário da língua utiliza o léxico, esse inventário aberto de palavras 

disponíveis no seu idioma, para a formação do seu vocabulário, para sua própria 

expressão no momento da fala e para a efectivação do processo de comunicação.  

Neste sentido, o vocabulário de um indivíduo caracteriza-se pela selecção e 

pelos empregos pessoais que ele faz do léxico. Quanto maior for o vocabulário do 

usuário, maior a possibilidade de escolha da palavra mais adequada ao seu intento 

expressivo. 

O linguista Niklas-Salminem define o vocabulário de um locutor através do 

conceito “idiolecte”, considerando que 

«[c]haque locuteur a un vocabulaire, composante lexicale de son idiolecte ; le 

vocabulaire d’un individu est unique, aussi bien par la nature que par la quantité 

des mots connus. En effet, chacun a une histoire et chacun a subi des influences 

différentes tenant aussi bien à son origine géographique qu’à son origine sociale. 

On a vu que le locuteur isolé est incapable de posséder tous les mots du lexique 

de sa langue.» (Niklas-Salminem (1997): 27-28) 
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Com efeito, o indivíduo também pode ser representado a partir da forma como 

se expressa, através do seu “idiolecte” que é único de acordo com a sua idade, origem 

geográfica, condição social, situação económica, habilitações académicas, a sua 

história e experiências vivenciadas ao longo da vida, na medida em que cada locutor 

tem um vocabulário; o vocabulário de um indivíduo é único, quer pela natureza, quer 

pela quantidade das palavras conhecidas.  

Esse aspecto deve-se principalmente ao facto de cada pessoa ter a sua história 

e ter influências diversas conforme a sua origem geográfica e social. Por conseguinte, 

«[…][à] côté des termes généraux, susceptibles d’être utilisés par la plupart des 

usagers, le lexique d’une langue naturelle contient toujours un grand nombre de 

termes dont la signification ne peut être comprise que par ceux qui ont acquis le 

savoir nécessaire. […] » (Ibidem) 

Existem, pois, vários tipos de vocabulários conforme o falante pois, para além 

de termos gerais comuns a todos, encontramos outros que só podem ser entendidos 

por quem tenha adquirido o saber necessário. 

Associado às dicotomias língua/fala (discurso), léxico/vocabulário, 

lexema/vocábulo, surge ainda em Niklas-Salminem o conceito de “vocabulário 

individual” que caracteriza como relativamente reduzido, defendendo ainda que 

«[…] selon le niveau socioculturel des individus, le vocabulaire varie pour une 

langue de civilisation entre 3 000 et 40 000 mots. Les termes dont un individu 

donné se sert généralement appartiennent à plusieurs catégories différentes : des 

mots du langage soutenu, des mots du langage familier ou quotidien, des mots 

d’argot, des mots triviaux, des mots grossiers, voire obscènes, des mots 

techniques…»  (Ibidem: 28) 

Assim, segundo o nível sociocultural dos indivíduos, o linguista defende que o 

vocabulário varia em qualquer língua civilizada entre 3000 e 40000 palavras. Para o 

autor, os termos utilizados por um falante provêm de diversas categorias diferentes: 

palavras do registo cuidado, familiar ou quotidiano, calão, palavras triviais, termos 

grosseiros, palavras técnicas, etc.  

Seguidamente, procuramos caracterizar o conceito de “vocabulário 

individual”. 
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1.7.1 O vocabulário “individual” 

 

O vocabulário individual resulta da aquisição que qualquer pessoa fez das 

palavras que encontrou ao longo da sua existência.  

O linguista Niklas-Salminem explica que 

«[l]e vocabulaire individuel résulte de l’acquisition que toute personne a faite des 

mots rencontrés durant son existence. Les limites de l’expérience individuelle font 

que les mots acquis ne sont pas connus dans toutes leurs acceptions, car les seules 

acceptions retenues sont celles qui correspondent à ce que l’individu a vécu.» 

(Ibidem) 

Os limites da experiência individual fazem, então, com que as palavras 

adquiridas não sejam conhecidas em todas as suas acepções porque as únicas que o 

indivíduo retêm são as que ele vivenciou. O vocabulário individual é mutável, não 

tem carácter constante, nem limitado.  

Ao longo da sua vida, o locutor perde algumas palavras e, sobretudo, aprende 

outras e vai aumentando a sua capacidade de interpretação, conforme destaca o 

referido autor, 

«[l]e vocabulaire individuel n’est cependant ni constant ni limité. Au cours de sa 

vie, le locuteur perd certains mots et surtout il en apprend d’autres. Le nombre des 

termes qu’il sait interpréter varie donc plus ou moins au long des années et le sens 

de certains termes change au fur et à mesure que la signification conventionnelle 

qui les affecte varie elle-même. / D’après ces observations, on constate que le 

vocabulaire individuel est loin d’être homogène. Il est fait d’éléments de haute 

fréquence et d’éléments plus ou moins disponibles, de mots dont le sujet possède 

la pleine maîtrise et d’autres dont il n’a qu’une connaissance passive. Le stock des 

mots qui constituent le vocabulaire individuel est de consistance variable et cette 

variance se manifeste à la fois dans la simultanéité et dans le temps.» (Ibidem: 

29) 

Consequentemente, depreendemos que o vocabulário “individual” não é 

homogéneo, sendo constituído de elementos de alta frequência e outros mais ou  

menos disponíveis, de palavras que o locutor domina em pleno e outras que conhece 

passivamente. O acervo de palavras que constitui o vocabulário “individual” varia 

simultânea e temporalmente.   
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No caso específico do presente estudo, consideramos que o objecto em análise 

é o “vocabulário individual” na medida em que se pretende levar a cabo o tratamento 

de textos escritos, e não orais, de três autores de diferentes nacionalidades, de 

diferentes épocas, mas que tratam o mesmo género literário, a fábula, através da 

narração de pequenas crónicas baseadas em animais, com o propósito de transmitir 

uma mensagem, uma lição moral, um ensinamento. 

Outra especificidade a ter em conta, quanto às dicotomias existentes no âmbito 

da terminologia utilizada, é a divergência existente entre “vocabulário activo” e 

“vocabulário passivo”.  

 

1.7.1.1 O vocabulário activo e o vocabulário passivo 

 

A linguista que estuda esses conceitos é Jacqueline Picoche que, há cerca de 

trinta e dois anos atrás, referiu que 

«[i]l n’est guère plus facile de dénombrer les mots dont dispose un individu 

particulier : rien ne prouve que les textes qu’il produit, écrits ou oraux et 

susceptibles d’enregistrement, mettent effectivement en jeu leur totalité. […] 

certains mots appelés mots actifs sont assez bien connus de lui pour que non 

seulement il les comprenne, mais encore qu’il les utilise spontanément pour 

s’exprimer; d’autres, appelés mots passifs ne sont pas utilisés par lui mais 

seulement compris de façon plus ou moins précise lorsqu’il les rencontre au cours 

d’une lecture ou d’une conversation. Entre la partie du lexique que le locuteur 

ignore tout à fait et celle qu’il manipule habituellement avec aisance, existe donc 

toute une zone intermédiaire extrêmement graduée, qui va du mot littéraire ou 

argotique qu’il comprend bien mais n’utilise pas pour son compte, au mot 

technique, dialectal ou désuet qu’il a parfois rencontré ici ou là, dont il dérive 

vaguement le sens, mais que, prudemment, il fera mieux de ne pas employer sous 

peine de lourdes bévues.» (Picoche (1977)  : 46) 

Deduzimos, portanto, que o vocabulário, especifico de um falante, 

independentemente da língua falada, subdivide-se em vocabulário “activo” e 

vocabulário “passivo”, sendo no primeiro caso o repertório de palavras conhecidas, 

compreendidas e espontaneamente utilizadas para se exprimir, enquanto que o 

segundo caso se refere às palavras que não são tão utilizadas mas mais ou menos 

entendidas aquando de uma leitura ou de uma conversa.  

No âmbito do vocabulário individual, também Niklas-Salminem distingue 

esses dois tipos de vocábulos:  
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«[i]l y a les mots que le locuteur emploie habituellement. Dans ce cas, les 

linguistes parlent de «vocabulaire actif». Et puis il y a des mots que le sujet 

parlant connaît à peine, qu’il comprend lorsqu’ils sont employés par d’autres mais 

dont il n’a pas l’habitude de se servir lui-même. Ce sont des mots sur lesquels il 

n’exerce plus qu’un «contrôle passif». C’est pour cela que, dans ce cas, on parle 

de «vocabulaire passif». Parmi ces mots qu’il ne connaît que passivement, il s’en 

trouve même qui ne lui sont intelligibles que par le contexte ou par les 

circonstances extralinguistiques dans lesquelles ils sont employés.» (Niklas-

Salminem (1997): 28) 

Para o autor, o vocabulário “activo” reagrupa as palavras que o locutor 

usualmente utiliza e o vocabulário “passivo” as palavras que não são usadas mas que 

são razoavelmente compreendidas. Entre este vocabulário, existem até palavras que 

são apenas percebidas, de acordo com o contexto de utilização.  

No intuito de existir entendimento durante o decorrer de um acto de 

comunicação, quer seja oral, quer seja de compreensão escrita, é necessário ressalvar 

que «[l]a compréhension entre un locuteur X et un locuteur Y qu’il s’agisse d’un 

véritable dialogue ou du décodage par X d’un monologue oral ou écrit de Y, exige 

donc que les mots – forcément actifs – utilisés par Y fassent partie du vocabulaire au 

moins passif de X […].» (Picoche (1977): 46) 

Os locutores de uma língua utilizam o vocabulário de duas formas. Existem 

unidades lexicais utilizadas oralmente ou por escrito. Algumas dessas unidades são 

usadas diariamente, enquanto outras são mais raramente empregues. O vocabulário 

que se utiliza na fala e na escrita denomina-se vocabulário activo. Depreende-se, 

obviamente, que esse vocabulário activo do indivíduo se vai alterando com o tempo. 

Aprende-se e usa-se palavras novas. Paralelamente, há palavras que são postas de 

parte, devido à perda de uso geral ou quando são particulares de uma faixa etária. 

Juntamente com o vocabulário activo, cada locutor possui ainda um 

vocabulário que entende, mas que não utiliza, nem na produção escrita, nem na 

produção oral. Esse tipo de vocabulário define-se, então, como vocabulário passivo. 

Os limites do vocabulário passivo são dificilmente mensuráveis por diversos motivos, 

salientando, por exemplo, o facto do locutor possuir mecanismos de criatividade 

lexical que lhe permitem entender palavras novas. 

A tese a apresentar baseia-se, assim, na análise da língua representada pela 

escrita, do léxico utilizado em contexto, isto é, o vocabulário.  
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Ao analisarmos o vocabulário que compõe as referidas obras, a actual 

apresentação confunde-se com a definição de Lexicologia registada por Roland 

Eluerd, uma vez que analisa todo o conjunto de palavras constituintes de um 

determinado texto, bem como não se limita ao texto podendo-se considerar uma 

quantidade infindável de documentos.  

Desta forma, «[l]es travaux de lexicologie s’organisent selon deux axes 

complémentaires : celui de l’étendue du vocabulaire considéré (de l’analyse d’un mot 

à celle d’un vocabulaire), celui de l’étendue des documents considérés (ensemble fini 

ou ouvert).» (Eluerd (2000): 92) 

 Para além das divisões estabelecidas entre língua/fala, léxico/vocabulário e 

considerando o objecto em análise, torna-se preponderante distinguir ainda o 

“vocabulário oral” do “vocabulário escrito”.  

 

1.7.2 O vocabulário oral e o vocabulário escrito 

 

Escrever e falar correspondem a diferentes situações de comunicação, o que dá 

origem a dois tipos de enunciados com características específicas. A língua oral não 

funciona da mesma maneira que a língua escrita. 

As línguas comportam duas modalidades: a língua falada e a língua escrita. 

Deste modo, 

«[n]um mesmo nível, as duas não têm as mesmas formas, nem a mesma 

gramática, nem os mesmos « recursos expressivos ». Para a compreensão dos 

problemas da expressão e da comunicação verbais, é fundamental pôr em 

evidência esta distinção. / […] / Na língua falada, o significante é formado por 

fonemas. Na língua escrita, por signos gráficos ou grafemas (no caso do 

português escrito, as letras do alfabeto). / Não há correspondência estrita entre o 

número de fonemas e o número de grafemas de uma mesma palavra.» (Vanoye 

(1998): 35) 

A língua oral produz-se num determinado momento e num lugar preciso que 

os dois interlocutores conhecem. Além disso, o indivíduo que fala dispõe de outros 

meios de expressão complementares: o gesto, a mímica, a entoação, as pausas. 

Na língua escrita, o emissor e o receptor encontram-se separados no tempo e 

no espaço, podendo mesmo não se conhecer, como acontece na situação 

escritor/leitores. A língua escrita inclui, assim, obrigatoriamente, bastantes 

informações para evitar problemas de compreensão.  
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A esse propósito, André Martinet demonstra que 

«[p]ara saber sempre com exactidão do que é que fala, o linguista viu-se 

constrangido a distinguir entre o objecto em si, a cadeira que está junto de si, a 

ideia que dela tem quem esteja a falar e os sons que lhe permitem designar esse 

objecto. Na sua gíria, o objecto é o referente, a ideia o significado, os sons o 

significante. O que em todo o caso lhe parece indispensável é não confundir a 

realidade, independentemente da forma como uma / dada língua designa os seus 

elementos, e a língua em causa que organiza essa realidade à sua maneira. / [...] / 

A perspectiva muda automaticamente a partir do momento em que intervém a 

escrita. O enunciado falado é um todo cuja eficácia depende acima de tudo da 

ausência de identificação dos seus elementos componentes. O sujeito encontra-se 

agora perante sucessões de letras facilmente identificáveis, agrupadas em palavras 

separadas por espaços. Não há dúvida de que a mensagem passará tanto melhor 

quanto maior for a abstracção dessas letras e dessas palavras para atingir 

imediatamente o sentido.» (Martinet (1995): 108-109) 

A nível histórico,  

«[s]’il est hasardeux de vouloir dater avec précision l’apparition de la parole dans 

l’espèce humaine, on peut sans difficulté situer la naissance de l’écriture. Celle-ci 

constitue une étape seconde par rapport à la langue orale. Son apparition est 

tardive : en Mésopotamie d’abord (écriture sumérienne) vers 3300 avant Jésus-

Christ, puis en Egypte vers 3100 av. J.C., et en Chine vers 2500 av. J.C., […].» 

(Riegel et alii (1996): 29) 

Ao contrário da componente oral da língua, é, por conseguinte, possível situar 

e datar a aparição da escrita. 

A relação entre o código oral e a escrita  

«[…] change avec le temps : alors que l’oral continue d’évoluer régulièrement, 

l’écrit tend à se fixer, et le décalage entre les deux codes s’accroît, d’autant plus 

que l’écrit, devenu autonome, n’est plus un simple système substituif de l’oral.» 

(Ibidem) 

A principal diferença entre o código oral e o código escrito prende-se, 

portanto, com o tempo. Enquanto o oral evolui regularmente, o escrito fixa-se e o 

desvio entre os dois códigos aumenta, mais ainda tendo em conta que a escrita, 

tornada independente, apresenta-se exclusivamente como um simples sistema, 

substituindo o oral. 

Segundo os investigadores e corroborando com o explicitado em Aïno Niklas-

Salminem, o “vocabulário escrito” afigura-se com um carácter mais vasto a nível da 

riqueza vocabular, enquanto a expressão oral  
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«[est] moins riche en mots que l’expression écrite. Le sujet qui écrit peut 

généralement se concentrer pour élaborer son énonciation et éviter les répétitions, 

les clichés. Il essaie de conférer plus ou moins de variété à son expression. Le 

sujet qui parle est plus pressé, il n’a pas toujours le temps de soigner son 

expression.» (Niklas-Salminem (1997): 32) 

Ainda no que concerne à distinção de emprego de vocabulário entre a língua 

falada e escrita, consideramos que 

«[s]em falar no vocabulário familiar ou informal, próprio de determinado nível de 

linguagem e relativamente raro na escrita (salvo quando se quer causar um efeito 

especial), é preciso chamar a atenção para outra diferença na frequência de 

emprego de certas palavras na linguagem escrita e na oral. Esta diferença deve-se 

essencialmente às situações nas quais se desenvolvem as mensagens escritas e 

faladas. / No decorrer de uma comunicação oral, os interlocutores estão em 

presença, num lugar e num tempo conhecidos por eles (considera-se aqui o caso 

mais comum da conversão e deixa-se a parte por ora o caso da comunicação oral a 

distância e indireta); trocam observações a respeito de um determinado assunto. 

Esta situação reflecte-se na forma e no conteúdo da mensagem; a medida que os 

elementos constitutivos da situação (identidade dos personagens, lugar, data, hora, 

assunto) são conhecidos, o vocabulário empregado refere-se a eles apenas por 

alusões (você designa o receptor; eu, o emissor; aqui, o lugar; agora, o tempo; 

isto, o assunto da comunicação). / A comunicação escrita é menos “econômica” e 

força o emissor a fazer referências mais precisas sobre a situação. [...] / A língua 

escrita é, então, geralmente mais precisa, menos alusiva , que a língua falada.» 

(Vanoye (1998): 37) 

 Quanto à diferença entre os dois tipos de vocabulários, reparamos, pois, que o 

“vocabulário escrito” apresenta-se mais rico devido ao facto do sujeito que escreve 

poder concentrar-se para elaborar o seu texto, evitando, deste modo, as repetições. A 

expressão torna-se mais rica porque é mais variada. As frases são geralmente mais 

longas e elaboradas, o vocabulário é cuidado e as regras de funcionamento da língua 

são rigorosamente seguidas.  

O “vocabulário oral”, por ser espontâneo, não apresenta tanto cuidado na 

expressão. Verifica-se um afastamento frequente das regras gramaticais na língua 

oral. São vulgares omissões de palavras, formas contraídas, repetições.  

Relativamente ao conceito de texto, seguimos as enunciações expressas por 

João de Freitas Ferreira, ao explicar que 
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«[o] texto é uma mensagem codificada através de lexemas. Embora a codificação 

do texto (emissor e circunstâncias que rodearam a génese do texto, i. é, o pre-

texto) tenham uma importância significativa, o certo é que a única coisa que 

interessa verdadeiramente é o texto em si. A biografia do texto terá que ser 

relegada para segundo plano para que a atenção do investigador se concentre na 

sua biologia. / Isto é, o texto deverá ser abordado de dentro para fora: A 

codificação fez-se a nível do lexema, ao escolherem-se as estruturas 

paradigmáticas mais convenientes e ao fazer-se a sua distribuição sintagmática 

mais correcta; a sua descodificação deverá, pois, processar-se igualmente a nível 

do mesmo lexema. É por isso que a linguística e, particularmente a lexemática 

(por estudar o cerzido estrutural do léxico) estão directamente ligadas à 

hermenêutica do texto.» (Ferreira (1985): 79) 

Assim como Alain Rey que acrescenta que 

«[l]e texte objet étudié par la critique littéraire est le résultat d’une élaboration 

complexe, à plusieurs niveaux. A la volonté de transmettre une information, 

commune à tout message, s’ajoute celle de faire œuvre, de créer un objet 

linguistique. Les caractères d’un tel objet sont objectivés par l’auteur et 

éventuellement par le lecteur : l’un crée une « œuvre d’art » pour la postérité, 

l’autre lit un « chef-d’œuvre » auquel la société a conféré ou confère un caractère 

de modèle.» (Rey (1977): 206) 

 Enquanto obra linguística, reconhecida quer pelo autor, quer pelo leitor, o 

texto resulta de uma elaboração complexa a vários níveis que fixa o léxico em 

contexto, tornando-o vocabulário usado pelo escritor. 

 Conforme o supra referido, e de acordo com os pressupostos explicitados, o 

presente estudo visa, neste caso, uma perspectiva da Lexicologia ao pretender analisar 

o vocabulário em contexto (léxico em uso) a partir da recolha de vocábulos utilizados 

em discurso escrito.  

 Denotamos que 

«[…] o objecto linguístico propriamente dito que é o texto não pode ser desligado 

dos processos cognitivos e das representações mentais que a sua produção e 

compreensão envolvem. Na intersecção entre a Linguística, a Psicolinguística e a 

Psicologia Cognitiva, o texto é hoje o ponto de partida e o ponto de chegada de 

qualquer teoria que se proponha articular/integrar conhecimento da língua e 

operações cognitivas mobilizadas pelo uso da linguagem, ou, noutros termos, 

gramática e processamento.» (Lopes (2008): 58) 
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Após o levantamento dos vocábulos através do programa de análise 

computacional, poderemos distinguir em termos quantitativos os diversos usos, ou 

seja, as ocorrências das palavras nos diversos textos (vocabulário “escrito”), assim 

como proceder à demarcação de campos lexicais a fim de identificar os principais 

temas contemplados nas três obras literárias seleccionadas (vocabulário “individual” e 

“activo”).  

Esta delimitação será possível porque  

«[o]s traços comuns a todos os lexemas do campo constituem o arquissemema, 

que pode ter ou não ter uma correspondência lexemática na língua (o 

arquilexema). Vemos que há uma relação hiponímica (ou de inclusão) entre o 

arquilexema e os lexemas do campo. Os campos lexicais são classes relativamente 

abertas e implicam uma delimitação interior (dentro do campo) e exterior (de um 

campo relativamente a outro) […]. O campo lexical é identificado, interiormente, 

pela existência de oposições.» (Vilela (1994): 33) 

O campo lexical representa o conjunto de palavras que fazem parte de uma 

determinada área da realidade.  

 

1.7.3 Campo lexical 

 

Por campo lexical, entende-se 

«[...] o conjunto de palavras empregadas para designar, qualificar, caracterizar, 

significar uma noção, uma atividade, uma técnica, uma pessoa. A partir de um 

texto ou de um conjunto de textos, faz-se o levantamento de todas as palavras 

ligadas a uma noção, estudando-se depois o material obtido. Pelo reagrupamento 

das palavras (opostas, sinônimas, associadas, etc.), obtém-se uma definição 

bastante precisa da noção dentro do texto considerado.» (Vanoye (1998): 28) 

De acordo com o linguista Mário Vilela, o campo lexical é 

«[…] um conjunto de palavras (ou lexemas) que configuram um dado domínio de 

conteúdo: domínio que pode ser um “espaço” conceptual, um domínio da 

experiência, um dado segmento da vida quotidiana, etc. / […] as palavras do 

campo definem-se sempre pela sua relação com as demais palavras do mesmo 

domínio. […] A noção de campo é portanto uma unidade organizacional do 

léxico.» (Vilela (2002): 140-141)  
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Neste contexto, é viável delimitarmos os campos lexicais/temáticos uma vez 

que  

«[e]n fonction des thèmes traités dans un discours, on peut supposer que les mots 

référant à tel ou tel domaine y seront particulièrement nombreux. Aussi 

l’observation de certains vocabulaires permet-elle de voir comment un champ 

sémantique se réalise dans un discours.» (Mortureux (2004): 98) 

Partindo do pressuposto que a fábula é um género que prolifera de transmissão 

de valores e de morais, encontraremos, com relativa facilidade, vocabulário a incluir 

nos diversos campos lexicais que remetam para valores e princípios.   

Tratando-se da possibilidade de implementar o estudo do vocabulário de 

fábulas na sala de aula, a partir da utilização de um programa computacional, o campo 

lexical a identificar prende-se, indubitavelmente, com valores.  

Conforme o vocabulário recolhido nas obras, será possível delimitar campos 

lexicais/temáticos, dado que o léxico divide o universo em categorias que podem ser 

dissociadas de acordo com as línguas de uso, podendo existir até divergências entre os 

campos lexicais segundo a língua utilizada, na medida em que cada língua exprime 

uma visão particular do mundo, à semelhança do que explicita Niklas-Salminem ao 

esclarecer que 

«[l]es champs sémantiques peuvent être définis comme l’association d’un 

ensemble de termes du lexique (champ lexical) à une notion particulière (champ 

notionnel). […] / Le lexique découpe donc l’univers en catégories. Il est 

extrêmement intéressant de constater que, très souvent, on assiste à des 

découpages de la réalité différents selon les langues. Autrement dit, on découvre 

des écarts plus ou moins importants entre les champs sémantiques d’une langue à 

l’autre. Chaque langue semble être une grille exprimant une vision particulière du 

monde.» (Niklas-Salminem (1997): 40) 

Os campos lexicais são, por conseguinte, definidos como a associação de um 

conjunto de termos do léxico dado que o mesmo subdivide o universo em categorias. 

Por vezes, essa divisão é diferente de acordo com a língua usada.   

Alain Rey acrescenta que é possível considerar o “campo lexical” de uma 

língua graças ao 

«[…] recours au comparativisme interlinguistique, par la mise en rapport de 

relations partiellement différentes entre forme du contenu et substance du 

contenu, c’est-à-dire entre « signifiés » et concepts, permet au lexicologue de 

revenir à une autre « linguistique ».  
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C’ est ainsi qu’on a pu étudier les « champs lexicaux », les « champs 

sémantiques » ou « conceptuels », les taxinomies populaires c’est-à-dire des sous-

systèmes relativement structurés, mais selon des structures anthropologiques 

(psychosociales ou ethnologiques).» (Rey (1977) : 160) 

Neste caso, a fim de proceder ao levantamento de campos lexicais, o 

lexicólogo deverá recorrer ao comparativismo interlinguístico entre significados e 

conceitos.  

Para além do levantamento de palavras e respectiva distribuição em campos 

semânticos/temáticos, analisamos ainda as fraseologias que são  

«[…] combinações de palavras (ou grupos de palavras) relativamente estáveis 

cujo significado global interno de uso difere do significado global externo de uso 

dos constituintes individuais em combinações livres. No interior das fraseologias 

as palavras perdem o seu significado individual e constituem em conjunto um 

significado fraseológico novo, transposto, idiomatizado, isto é, um semema 

fraseológico (ou mesmo vários sememas fraseológicos).» (Vilela (2002): 172) 

Este método de estudo baseia-se, assim, na «estatística paramétrica», isto é, 

uma estatística descritiva que nos permite interpretar o texto. A análise estatística 

torna-se, deste modo, um meio. Com efeito, a partir do levantamento das formas e das 

palavras, conseguimos chegar ao texto e, através do mesmo, ao discurso propriamente 

dito. 

Face ao exposto, a perspectiva e descrição linguísticas que pretendemos 

adoptar no âmbito da Lexicologia e abordar neste trabalho é o estudo de “campos” 

estruturados a partir da recolha de um corpus, utilizando para esse fim a Lexicometria 

textual, também conhecida por Linguística Computacional/Quantitativa.  

 

1.8 A informática no estudo do léxico 

 

O uso das novas tecnologias é cada vez mais comum nas ciências e na 

investigação. A Linguística e, no caso específico, a Lexicologia, não são excepções. 

A Linguística Computacional é uma área interdisciplinar que congrega os 

domínios epistemológicos da Linguística, da Engenharia e da Informática, com o 

objectivo de construir aplicações e recursos para todos aqueles que utilizam a(s) 

língua(s) como ferramenta de trabalho.  
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Trata-se de uma área de conhecimento da Linguística que explora as relações 

entre Linguística e Informática. Ocupa-se da colecta e análise de corpora que é um 

conjunto de dados linguísticos colectados criteriosamente para serem objecto de 

pesquisa linguística. As técnicas empregadas permitem o processamento de diferentes 

níveis linguísticos nomeadamente lexical, sintático e semântico-pragmático.  

A esse propósito, Mário Vilela menciona que «[a] linguística computacional, a 

inteligência artificial, a linguística cognitiva, entre outros movimentos teóricos, 

obrigaram os linguistas à perspectivação do léxico como algo organizado.» (Ibidem: 

139-140)  

Já em 1977, Alain Rey relatava que os meios tecnológicos permitem ao 

linguista classificar melhor, enumerar, contabilizar e identificar as unidades que são 

na língua as palavras que compõem o léxico referindo que 

«[…] les moyens techniques mis à la disposition du chercheur en sciences 

sociales et du linguiste, mécanographie et électronique, s’articulent mieux avec 

les problèmes de stockage, de classement, de repérage d’unités nombreuses, telles 

que les morphèmes et les mots […].» (Rey (1977): 159) 

O tratamento automático das línguas tem como objectivo  

«[...]la conception de logiciels capables de traiter de façon automatique des 

données exprimés dans une langue (dite « naturelle », par opposition aux langages 

formels de la logique mathématique). Ces données linguistiques peuvent, selon 

les cas, être de différents types (textes écrits, dialogues écrits ou oraux, etc.) et de 

taille variable (du texte entier au mot isolé, en passant par la phrase ou le 

syntagme). Qui dit « traitement » dit manipulation d’un objet d’entrée aboutissant 

à la modification de cet objet en un objet de sortie. Selon la nature de 

l’application, le traitement peut viser à transformer des données linguistiques 

existantes (à des fins de correction, d’extraction d’information, de résumé, de 

traduction…) ou bien à en construire (génération de textes à partir 

d’informations). Le caractère « automatique » du traitement visé impose un 

certain nombre de contraintes fortes : pour que l’ordinateur puisse effectuer les 

calculs correspondants, les données linguistiques doivent être appréhendées de 

façon totalement explicite, cohérente et opératoire – d’où le recours à divers types 

de formalismes et de techniques informatiques ; à cet égard, il n’est pas inutile de 

rappeler que l’ordinateur ne sait faire que ce que le concepteur du logiciel lui aura 

dit de faire ! Précisons enfin que, selon les cas, le traitement peut être automatisé 

entièrement, ou bien seulement partiellement – auquel cas on parlera plutôt de 

système « assisté par ordinateur ». » (Fuchs e Habert (2004) : 01-02) 
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Resumidamente, depreendemos que a Lexicometria, ou Linguística 

Computacional, pressupõe a concepção de programas capazes de tratar de forma 

automática dados expressos em determinada língua, que podem ser escritos ou orais e 

de tamanho diversificado, desde o texto inteiro à palavra isolada. O tratamento refere-

se à manipulação de um objecto de entrada que será modificado dando origem a um 

objecto de saída. Segundo a natureza da aplicação, o tratamento pode visar a 

transformação de dados linguísticos existentes ou construir novos.  

É importante ressalvar que o programa será de apoio, sendo fundamental o 

trabalho do linguista, ou seja, permitirá desenvolver apenas capacidades para as quais 

foi concebido. 

De seguida, apresentamos pressupostos sobre a Lexicometria, sendo que é 

nosso intento utilizar uma ferramenta de análise informático-lexical a fim de estudar o 

vocabulário utilizado em contexto em suporte escrito. 
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CAPÍTULO II – LEXICOMETRIA 

A Lexicometria ou Linguística Computacional surge numa altura em que 

estudiosos da língua sentiram a necessidade de se apoiar em usos reais para fazerem 

generalizações ou esboçarem teorias a respeito do funcionamento linguístico.  

Por Linguística Computacional, entendemos a  

«[…] linguística assistida por computador, caracterizada pelo uso ingénuo e 

meramente instrumental da máquina, enquanto a LC propriamente dita implica a 

construção de algoritmos em linguagem de programação e a sua implementação 

em computador.» (Matos (1989): 131) 

No interior da Linguística Computacional, podemos observar 

«[…] duas perspectivas distintas quanto à forma de abordar a língua. Uma que 

aborda a linguagem numa perspectiva mais próxima da engenharia da linguagem, 

em que se encara o processamento da língua natural essencialmente como meio de 

realização de projectos computacionais específicos [...]. Outra que, embora 

apontando para objectivos semelhantes, mantém uma orientação que diríamos ser 

a da linguística clássica, em que o desenvolvimento de algoritmos que possam ser 

implementados em computador para fins de tratamento automatizado de domínios 

restritos da linguagem é articulado com a consideração do sistema da língua, na 

sua complexa diversidade e, sobretudo, na sua irredutibilidade.» (Ibidem) 

Este trabalho só foi tornado possível com a ajuda do computador e, portanto, 

data dos inícios dos anos 60 com o advento das ciências da computação, a primazia 

dada à inteligência artificial e a consequente intrusão entre estas duas áreas do 

conhecimento humano e a Linguística.  

A evolução rápida da tecnologia, de um modo geral, e da informática, no caso 

específico 

«[…] conduziram, como seria de esperar, ao desenvolvimento de aplicações 

linguístico-computacionais de tipos muito variados, desde os utilitários simples 

que equipam hoje os processadores de texto até aos produtos sofisticados 

produzidos em laboratórios de investigação universitária ou industrial.» 

(Ibidem: 118) 
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Na sociedade de informação em que vivemos, são inúmeras as tarefas que 

necessitam de recursos e capacidades linguísticas e para as quais o computador pode 

representar um precioso auxílio. Daí que se tenha apostado em diversas aplicações. 

Constatamos que a evolução da sociedade moderna, no sentido de uma maior 

complexidade tecnológica, 

«[…] tem vindo a gerar alterações profundas nas práticas sociais, culturais e 

económicas. Estas alterações decorrentes, em grande parte, da expansão das novas 

tecnologias, marcaram significativamente os finais do século XX, estabelecendo 

fronteiras, ampliando as referências individuais e colectivas, os modelos culturais 

e os estilos de vida. Por outro lado, alteraram os processos tradicionais de 

produção de conhecimento e de circulação da informação, promoveram novas 

formas de socialização e uma nova cultura. / Assim é hoje m lugar comum dizer-

se que a sociedade actual vive em constante mudança, o que afecta não só a forma 

como trabalhamos mas, também, a forma como ocupamos os tempos livres, como 

nos relacionamos uns com os outros e a forma como tomamos conhecimento do 

que se passa à nossa volta. Surgiram novas áreas do conhecimento, novos 

instrumentos e formas de organização do trabalho, novas profissões, novos 

materiais e novos produtos, para já não falar do mar de informação que temos à 

nossa disposição.» (Gil (2002): 207) 

O linguista Alain Polguère explica que o estudo da estatística lexical 

denominada Lexicometria é uma actividade de pesquisa que podemos incluir numa 

disciplina mais geral: a Linguística quantitativa que «[…] se penche sur l’étude des 

phénomènes linguistiques quantifiables (nombre d’occurrences de lexies, de patrons 

syntaxiques, etc., dans les corpus), en se fondant sur des méthodes statistiques. » 

(Polguère (2008): 112) 

As primeiras aplicações da estatística lexical  

«[…] se sont faites dans le domaine de l’analyse des textes littéraires. Il s’agissait 

notamment de caractériser le style d’auteurs classiques en fonction des 

particularités lexicales de leurs textes, d’identifier une évolution de leur style au 

cours des années, de mettre en évidence des particularités lexicales de certains de 

leurs textes, etc.» (Ibidem: 112-113) 
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Como refere o autor, essas primeiras aplicações, no domínio da análise de 

textos literários, permitiram, entre outros, caracterizar o estilo de autores clássicos em 

função das particularidades lexicais dos seus textos, identificar uma evolução desse 

estilo ao longo dos anos e evidenciar particularidades lexicais de alguns desses textos. 

Definimos ainda a Lexicometria textual como «[…] um conjunto de métodos 

que permitem operar, a partir de análises estatísticas, reorganizações formais do 

vocabulário de um corpus recolhido na sequência textual. » (Carvalho (2005): 203) 

Sobre Lexicometria textual, Maria Emília Marques propõe ainda a seguinte 

definição:  

«[p]or lexicometria textual entende-se um conjunto de métodos que permitem 

operar, a partir de análises estatísticas, reorganizações formais do vocabulário 

(conjunto de formas actualizadas no discurso, atestadas num texto ou num corpus 

de textos), de um corpus recolhido na sequência textual. / O estudo lexicométrico 

impõe o levantamento exaustivo de TODAS as ocorrências, de TODAS as 

formas do corpus a estudar. / O registo e tratamento dos textos sobre suporte 

informático, além de assegurar um inventário rigoroso e exaustivo do vocabulário 

do corpus, além de nos fornecer, graças aos programas de análise estatística, 

resultados objectivos e sistematizados, garante-nos a distância necessária entre os 

materiais e o investigador, contribuindo assim para uma apresentação objectiva e 

neutra dos dados quantificados, dados referentes à massa das formas analisadas. 

É ainda o computador que nos permite medir a frequência relativa da palavra, 

localizar em contexto textual as formas lexicais, caracterizá-las em função de 

parâmetros de situação, delinear-lhes o perfil numa textura discursiva 

determinada.» (Marques (2001): 198) 

 De forma a expor as características e vantagens de utilização dessa ferramenta 

no contexto concreto do estudo do léxico e, mais particularmente, da sua 

concretização no discurso, isto é, sob a forma de vocabulário, começamos por 

apresentar as origens desta ciência. 

 

2.1 Origens da Lexicometria 

 

No que concerne às suas origens, a Lexicometria nasce nos finais dos anos 

quarenta do século transacto num contexto científico e político muito claros.  
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Nasce da convergência de interesses de várias áreas cientificas numa lógica 

matemática e cibernética, por um lado e, por outro, no âmbito político, advém da 

necessidade de tradução automática que tem vindo a aumentar ao longo dos últimos 

anos, assim como a análise automática das próprias línguas e a sofisticação dos meios 

informáticos, como registamos de seguida, explanando que 

« [l]e traitement automatique des langues est né à la fin des années quarante du 

siècle dernier, dans un contexte scientifique et politique très précis. / D’une part la 

convergence d’intérêts de plusieurs scientifiques (linguistes, mathématiciens et 

logiciens) a été à l’origine du courant des « grammaires formelles », au milieu des 

années cinquante. Leur objectif était de décrire le fonctionnement des langues 

(conçu comme représentatif, à cet égard, du fonctionnement de l’esprit humain), à 

la manière d’une machine (et donc grâce à une machine), c’est-à-dire en termes de 

calculs correspondant au traitement d’informations diverses. Les initiateurs de ce 

courant ont été, aux Etats-Unis, Z. Harris […] et N. Chomsky […]. Ce courant 

s’originait lui-même assez largement du courant de la « cybernétique » des années 

quarante (Von Neumann, Wiener, Turing, McCulloch) qui s’appuyait  sur la 

logique mathématique (pour décrire le fonctionnement du raisonnement), sur la 

théorie des systèmes (pour formuler les principes généraux gouvernant tout 

système complexe) et sur la théorie de l’information de Shannon et Weaver 

(comme théorie statistique du signal et des canaux de communication). / D’autre 

part, dans le contexte politique dit de la « guerre froide » entre les Etats-Unis et 

l’URSS, ces deux pays ont été amenés, dés la fin de la seconde guerre mondiale, à 

s’intéresser (à des fins d’espionnage) à un secteur d’application particulier : celui 

de la traduction automatique, sur lequel ont toujours pesé, par ailleurs, des 

pressions venues du secteur économique. […] / […] Depuis 1975, l’augmentation 

des besoins en traduction ainsi que la sophistication croissantes des outils 

informatiques ont conduit les activités de recherche et développement et la 

commercialisation de produits à prendre le pas sur les recherches plus 

fondamentales. […] / […] À côté de la traduction automatique, c’est le domaine 

du traitement de la parole qui a été présent dès les origines du traitement 

automatique des langues – là encore, sous l’effet de contraintes extérieures […]. 

Si les États-Unis et le Japon se sont particulièrement mobilisés dans ce domaine, 

l’Europe n’a pas été en reste pour autant […]. » (Fuchs e Habert (2004): 02-

03) 

Mais particularmente nas últimas duas décadas, os programas de tratamento 

automático das línguas evoluíram  
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«[…] en qualité mais pas aussi vite que la quantité disponible de textes 

numériques. En effet, les premiers logiciels furent testés sur des corpus « de 

laboratoire » saisis spécialement pour l’expérimentation, alors que maintenant les 

corpus de textes à soumettre aux analyseurs sont légion. Cette évolution des 

corpus a modifié les objectifs des traitements : robustesse, rapidité, capacité à 

traiter de gros corpus se voient préférées à la finesse et la justesse d’analyse, et à 

la profondeur des traitements. » (Lallich-Boidin (2004) : 79-80) 

Esta evolução notável da qualidade dos programas informáticos de tratamento 

automático das línguas permitiu a modificação dos objectivos dos tratamentos.  

Relacionando a língua com o sistema informático, interligamos igualmente 

dois sistemas na medida em que a língua também é um sistema que permite criar 

inúmeros enunciados diferentes necessitando de um léxico infinito que permita 

analisar qualquer texto, como nos é relatado por Geneviève Lallich-Boidin que afirma 

que  

«[…] une langue est un système qui permet d’engendrer une infinité d’énoncés 

différents. On ne peut donc avoir recours, pour analyser les textes, à un grand 

lexique permettant de décrire tous les énoncés potentiels. Une telle méthode ne 

serait envisageable que pour des langues anciennes dont tous les manuscrits 

seraient inventoriés, ce qui aux dires des spécialistes est illusoire. La description 

d’une langue nécessite donc l’élaboration d’un système de règles, système que 

l’on souhaiterait fini mais capable de reconnaître une infinité d’énoncés. » 

(Ibidem : 80) 

Tendo em conta que o nosso estudo terá como base o uso da Lexicometria, 

torna-se preponderante expor seguidamente o modo de funcionamento do tratamento 

automático da língua. 

 

2.2 Funcionamento da Lexicometria 

 

Relativamente ao modo de funcionamento dos programas de tratamento, 

«[l]’enregistrement d’un texte s’effectue par l’intermédiaire d’un clavier, en principe 

standard, souvent polyvalent et éventuellement entièrement programmable […]. Les 

résultats sont visualisés sur un écran.» (Vuillemin (1990): 60) 

Quanto aos métodos de tratamento promovidos pelos programas 

computacionais de análise textual, distinguimos os mais elementares dos mais 

complexos, conforme os resultados facultados.  
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Alain Vuillemin refere que 

«[l]les méthodes d’analyse utilisées sont quantitatives. Pour être valide, toute 

analyse de contenu doit aboutir à des traitements quantitatifs. On ne saurait tous 

les énumérer. Les plus classiques consistent à inventorier le nombre 

d’occurrences d’un item pour en déduire des fréquences d’emploi supposées 

significatives de son importance. Les méthodes plus fréquentes sont empruntées 

aux statistiques, ou du moins l’ont été pendant une longue période 

d’enthousiasme entre 1960 et 1980, ce dont même les linguistes commencent à 

revenir. Les méthodes plus complexes, parfois très délicates sur un plan 

mathématique, comme l’emploi de la théorie des graphes, l’élaboration de 

coefficients d’association, la construction d’indices d’intérêt humain ou l’analyse 

de contingence, ne sont pas forcément quantitatives.» (Ibidem: 97) 

 Em termos práticos, o programa computacional de análise textual pode 

oferecer resultados estatísticos, gráficos e tabelas, no âmbito dos métodos 

quantitativos.  

 Os programas mais clássicos agrupam o número de ocorrências de um item a 

fim de deduzir as frequências de uso que pressupõem a sua importância.  

 Os métodos mais frequentes e mais aplicados entre 1960 e 1980 foram os 

estatísticos, enquanto que os mais complexos não são forçosamente quantitativos. 

Apesar de trabalharmos com palavras, com léxico, a quantidade adquire 

importância dado que  

«[q]u’il s’agisse d’établir des index, de constituer des concordances ou de recourir 

à des systèmes d’analyse de textes, les matériaux concernés en sont toujours des 

entités numériques au départ comme à l’arrivée. Les phénomènes langagiers et 

littéraires qui étaient contenus dans le texte initial et que l’on souhaite étudier par 

ces détours s’y retrouvent traduits et exprimés sous des formes convenues, 

strictement codifiées et rationalisées.» (Ibidem: 98) 

Adoptando um carácter numérico, os fenómenos linguísticos e literários, 

analisados com esse tipo de programa, aparecem traduzidos como formas 

convencionais, codificadas e racionalizadas. 

No que concerne à utilização dessa ferramenta (Linguística Computacional), 

Alain Rey explica que a primeira fase da Linguística quantitativa consiste na 

contagem ou recenseamento que permite a interpretação dos dados, levando ao 

estabelecimento e formulação de hipóteses sobre a estrutura dos vocabulários 

estudados e, em sentido lato, sobre o léxico que representam, evocando que  
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«[p]armi les objets dénombrés, se trouvent, outre les lettres (graphèmes) et les 

phonèmes, les unités du lexique (mots graphiques, morphèmes, séquences de 

morphèmes considérés comme des unités). […] / L’interprétation de ces données 

a conduit à établir des « lois » et à formuler des hypothèses sur la structure des 

vocabulaires observés, et finalement sur celle du lexique qu’ils représentent. »  

(Rey (1970): 223) 

Também Niklas-Salminem realça a preponderância do factor numérico em 

linguística ao revelar que  

«[u]n certain nombre de recherches ont montré l’importance du facteur numérique 

en linguistique. En effet, les linguistes cherchent de plus en plus à développer le 

recours à la numération et à l’usage des statistiques dans l’étude de tous les faits 

de langue. Les appréciations purement qualitatives ou vaguement quantitatives 

(indications de fréquence ou de rareté) ne semblent pas suffire. / La numération 

concerne tous les aspects du langage : de la phonologie (ex. nombre et fréquence 

des phonèmes dans une langue donnée) à la syntaxe (ex. fréquence relative des 

différentes dispositions possibles dans la phrase pour les éléments constituants). 

Elle joue évidemment également un rôle très important dans le domaine du 

lexique. La statistique lexicale est une application des méthodes statistiques à la 

description du vocabulaire.» (Niklas-Salminem (1997): 34-35) 

 O factor numérico próprio da Lexicometria é, com efeito, relevante pois 

concerne todos os aspectos da língua, desde a fonética à sintaxe. 

 No campo do léxico, área que nos interessa, verificamos que a estatística 

lexical é uma aplicação dos métodos estatísticos à descrição do vocabulário. No 

âmbito do seu modo de funcionamento, importa definir dois conceitos utilizados na 

Lexicometria, nomeadamente corpus e frequência. 

 

2.2.1 Corpus 

Nem o vocabulário de um indivíduo, nem o léxico de determinada língua é 

acessível em toda a sua extensão. No caso de pretender trabalhar com massas 

importantes de unidades lexicais, podemos utilizar o corpus. Por corpus, entende-se 

uma colecta de produções linguísticas reunidas.  
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Ao tratar a língua com o uso do computador, procede-se à recolha de formas, 

num ou vários textos, denominado corpus sendo «[e]sse corpus finito, representativo 

do sistema de hipóteses previamente postas, [...] representativo também de uma 

população (sentido estatístico do termo) e esse corpus homogéneo e sincrónico 

constitui o nosso objecto de estudo.» (Marques (2001): 198) 

Para a elaboração de um corpus, devemos transformar uma “colheita” numa 

“colecção”, à semelhança do enunciado por Roland Eluerd. Para o autor, 

«[é]laborer un corpus, c’est transformer une cueillette en collection. Cueillette, 

parce qu’il ne faut pas craindre de s’attarder, de faire des détours, de relever des 

occurrences nombreuses […]. […] D’autre part, la cueillette ne devient pas 

collection ordonnée des faits par soudaine mutation l’interaction continuelle de 

l’inventaire et de la description est ici l’interaction de la cueillette et de la 

collection, une interaction qui gouverne le traitement des occurrences.» (Eluerd 

(2000): 94-95) 

 O ponto de partida das análises em Lexicologia é o corpus de palavras-

ocorrências, isto é, as formas significativas e significantes, orais ou escritas, como 

regista Roland Eluerd:  

«[…] Le point de départ des analyses lexicologiques est un corpus de mots-

occurrences, c’est-à-dire de formes sensibles et signifiantes, orales ou écrites. 

[…] / […] Des mots-occurrences on passe aux fiches. Il s’agit de voir, par 

convergence des formes et des emplois identifiés, quelles occurrences peuvent 

relever d’une même forme. L’identification de cette forme comme mot simple, 

mot dérivé, composé ou figement intervient à ce stade.» (Ibidem: 110-111) 

No estudo das línguas, a elaboração de corpora tem uma série de vantagens, 

considerando que 

«[c]orpora and terminology research can work well together, but they are not 

always equal  partners. Ideally, students should be able to find good texts and 

extract terms, definitions and other information from them. When mini-corpora 

form the basis for terminology work, the process of producing the terminology 

project is didactically more valuable, and it is an easy step from collecting and 

aligning texts, and then using concordancing, to understanding the theory behind 

translation memories and other software and making them work in practice.  

As we have said, however, valuable terminology work can be done without resort 

to corpora.» (Maia (2002)) 
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Assim, utilizando corpora analisamos mais facilmente os textos em termos 

lexicais e sintácticos, para além do facto de facilitar ainda no campo da tradução. 

Sobre o assunto, a linguista Belinda Maia explica que 

«[i]t is obvious that more general corpora are an invaluable resource for studying 

lexical and syntactic problems in context, but I have found that parallel and 

comparable corpora are a must for translation work. Parallel texts are an 

invaluable way of seeing how translators actually deal with specific problems at 

every level from the lexical to the cultural.» (Ibidem (1997): 406) 

De forma a valorizar o uso de corpora no estudo linguístico, a linguista 

argumenta ainda que 

«[…] electronic corpora will become essential to many kinds of research in the 

future and that their applications to the teaching of language and translation will 

be invaluable. An ideal situation would be for researchers, teachers and students 

in every (university) language course to have access to a large corpus in each 

language studied.» (Ibidem: 404) 

Existem algumas etapas para a elaboraçao e análise de corpora, 

nomeadamente 

«[t]he first step is to decide what one wants from a corpus. Simply dreaming of 

producing the ‘ideal’ corpus of unlimited size, will get those with limited 

resources nowhere. The second step is to discover how far it is technically or 

physically possible to compile the type of corpus one requires.» (Ibidem: 405) 

Para a análise e tratamento dos corpora, recorre-se à leitura óptica 

possibilitada pela Linguística Computacional. A leitura óptica feita com 

«[…] digitalização de imagem, feita por “scanners” com uma capacidade de 

resolução cada vez maior, é um recurso tecnológico que está já e vai sem dúvida, 

nos anos que se seguem, facilitar a compulsão de vastos “corpora” linguísticos. 

Embora / ainda incipientes, alguns programas de reconhecimento óptico de 

carácteres (OCR) apresentam já capacidades notáveis de reconhecimento de um 

largo espectro de tipos de letra. Este facto, para dar apenas um exemplo, está a dar 

novas perspectivas aos estudos de textos em línguas clássicas, dadas as 

facilidades de edição que propicia.» (Matos (1989): 122) 

A matéria-prima levantada pelos programas de tratamento automático de 

textos é a  “frequência” das palavras dentro de determinado corpus.  
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2.2.2 Frequência 

O número de ocorrências de dada forma num corpus denomina-se frequência. 

Para obter a frequência de um lexema, adiciona-se a frequência das suas diferentes 

formas. Ao analisar um corpus segundo as suas frequências, constata-se um certo 

número de relações.  

Alain Vuillemin propõe a seguinte definição ao considerar a “frequência” 

«[...] [l]e nombre d’observations que l’on peut faire sur le retour ou la répétition 

d’un phénomène donné, autrement dit l’emploi ou les “occurrences” d’un mot ou 

d’un procédé d’expression en des termes plus littéraires. Il s’agit alors d’une 

fréquence “absolue”.» (Vuillemin (1990): 192) 

Sobre o tema, António Muñoz refere que 

«[d]e manera muy general, un índice de frecuencias del léxico de una lengua está 

formado por un listado de palabras al que se adjunta una determinada frecuencia 

de aparición en un corpus considerado. El origen de esas palabras y tratamiento 

estadístico aplicado, variará en función de los intereses planteados por el autor o 

autores del trabajo que tendrán en cuenta el destino que quieran ofrecer al 

mismo.» (Muñoz (1997): 01)  

Depreendemos, pois, que a frequência é registada, após o levantamento e 

análise extraídos do corpus, através de uma listagem de palavras à qual se junta uma 

determinada frequência de aparição no corpus considerado.  

De acordo com o objectivo de estudo por parte do linguista, encontraremos 

diversas variações sobre a origem das palavras, assim como o tratamento estatístico 

aplicado. 

Alain Vuillemin acrescenta que 

«[p]lus que sur des caractères, les langages de programmation évolués opèrent sur 

des chaînes de caractères. En informatique, une “chaîne” est une expression très 

générale qui désigne tout ensemble de données que l’on place d’une manière 

contiguë. Ainsi définies, les lettres dont se composent les mots et les phrases du 

langage ordinaire se présentent à l’intérieur d’un ordinateur comme de longues 

suites continues de chaînes de caractères alphanumériques, autrement dit comme 

d’immenses successions de nombres binaires (ou de bits d’information) dont les 

combinaisons renvoient aux lettres de l’alphabet, aux chiffres décimaux [...]. / [...] 

/  
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Les opérations de décomposition des chaînes tiennent compte [...] des différences 

de nature entre les caractères littéraux (les lettres de l’alphabet), les caractères (les 

signes numériques (les chiffres) et les autres caractères (les signes diacritique, 

séparateurs ou spéciaux). Ces opérations sont assurées par des “fonctions”, c’est-

à-dire par des sous-programmes de traitement qui permettent à un utilisateur 

d’avoir accès aux informations que contient une chaîne. »   (Vuillemin (1990): 

57-58)   

Sobre os conceitos utilizados em Lexicometria, “frequência” e “ocorrência”,  

Françoise Mortureux comenta que  

«[u]n vocabulaire, c’est l’ensemble des vocables répertoriés dans un corpus, 

c’est-à-dire dans un ensemble de discours. Chaque vocabulaire présente des traits 

particuliers, car, en fonction de la situation de communication qui caractérise ces 

discours, leur vocabulaire actualise certains éléments ou aspects du lexique plutôt 

que d’autres. L’étude des vocabulaires utilise donc certaines notions qui lui sont 

propres. / En langue, la fréquence d’un mot ou d’un type de mots est 

indéfinissable. C’est dans un corpus que l’on peut compter les occurrences d’un 

mot, c’est-à-dire chacune de ses apparitions. Faire l’index d’un discours (d’un 

texte), c’est établir la liste des mots qui y figurent en relevant toutes leurs 

occurrences. / Un index statistique présente la liste de tous les vocables formant le 

vocabulaire du corpus, classés en fonction de leur fréquence, c’est-à-dire du 

nombre de leurs occurrences ; on adopte généralement l’ordre de fréquence 

décroissante, ce qui permet d’affecter à chaque vocable un rang de fréquence.» 

(Mortureux (2004): 97) 

De um ponto de vista descritivo, Jean-Philippe Babin diz que a frequência 

representa o número de vezes onde a mesma palavra aparece num corpus (oral ou 

escrito). Algumas palavras são representadas muitas vezes e outras menos. Assim, 

«[d]’un point de vue descriptif, la fréquence représente le nombre de fois où un 

même mot revient dans un corpus (oral ou écrit). Certains mots sont souvent 

représentés et d’autres peu, selon des lois assez bien définies, comme la loi de 

Zipf (1935), qui dit que le produit de la fréquence d’un mot par le rang où elle se 

situe quand tous les mots sont rangés par ordre de fréquence est une constante. La 

fréquence se définit donc en termes d’occurrences d’un mot donné dans le 

discours. Plus un mot apparaît souvent dans le discours plus ce mot est dit 

fréquent.» (Babin (2000) : 20) 
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No que diz respeito aos resultados cingidos pelo uso dessas ferramentas, 

destacamos que 

«[…] ce que les méthodes d’investigation statistiques mettent en évidence au 

départ, par définition, ce sont des phénomènes de redondance et de répétition, de 

« fréquences d’emploi » d’un mot, d’une expression, d’une figure du discours ou 

de tout autre élément qui aura été jugé significatif en fonction des modes de 

découpage ou de désarticulation d’un texte qui auront été choisis.» (Vuillemin 

(1990): 200-201) 

Graças ao tratamento efectuado sobre os vocábulos em uso no discurso e as 

suas frequências, é possível identificar quais os termos mais e menos utilizados pelos 

autores.  

Alise Lehman e Françoise Martin-Berthet descrevem o hapax (palavras que 

aparecem uma só vez no corpus) e a frequência que vêem como  

«[…] une donnée objective quand elle est tirée de l’observation des occurrences 

du mot dans un corpus, ou ensemble de textes ; mais elle est dépendante de ce 

corpus. Les moyens informatiques permettent aujourd’hui de réunir des corpus 

suffisamment importants pour fournir une bonne image de la fréquence des 

mots.» (Lehman e Martin-Berthet (1998): 04) 

 Em contrapartida, as palavras mais frequentes, que mais aparecem em 

qualquer discurso, 

«[…] sont des mots grammaticaux, comme les articles, les prépositions […], et 

des verbes […]. Ces mots, sur lesquels repose l’organisation de la phrase (articles 

et prépositions dans les syntagmes nominaux, auxiliaires verbaux), informent peu 

sur les discours eux-mêmes. Cependant, établir la liste des mots, grammaticaux 

ou non, qui figurent le plus souvent dans des discours déterminés a un grand 

intérêt didactique ; en effet, cela permet de définir les vocables et les phénomènes 

syntaxiques qui doivent être enseignés en priorité aux locuteurs destinés à 

pratiquer ces vocabulaires.» (Mortureux (2004): 97) 

Depreende-se, em primeiro lugar, que as palavras mais frequentes são palavras 

gramaticais, designadamente os determinantes, as preposições, as conjunções. Os 

substantivos, verbos e adjectivos, as chamadas palavras nocionais, são de frequência 

menor. Conclui-se, consequentemente, que um número muito reduzido de palavras 

gramaticais representa uma proporção muito significativa de um texto. 

Outro destaque importante a considerar na observação de frequências é que, à 

medida que a frequência sobe, o cumprimento das palavras tende a diminuir. Com 

efeito, as palavras mais frequentes (as frequências maiores) tendem a ser muito curtas. 
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Concluímos, por conseguinte, que o corpus representa o(s) texto(s) a analisar 

através de determinado programa de Linguística Computacional, ou seja, o 

vocabulário de um autor utilizado em dado discurso.  

No caso do presente estudo, o corpus é constituído por fábulas escritas por três 

autores diferentes: Esopo, La Fontaine e Teófilo Braga e será analisado através do 

programa de análise estatístico-lexical NooJ.  

De acordo com o levantamento das ocorrências (frequência de uso das 

palavras no texto), será possível analisar o vocabulário (léxico utilizado em discurso 

escrito) de cada autor. Este tratamento prático e respectivas conclusões serão 

registadas no âmbito do capítulo seguinte. 

Posteriormente, torna-se, por conseguinte, preponderante, explicar o grau de 

importância desse tipo de instrumento (a Lexicometria) no estudo do léxico, bem 

como os seus proveitos. 

  

2.3 Vantagens do estudo do léxico através da Lexicometria 

 

Considerando o modo de funcionamento e as respectivas finalidades, a 

estatística reveste-se, cada vez mais, de maior importância.  

Foi   

«[o] sucesso da aplicação de métodos estatísticos em numerosas áreas das 

Ciências Naturais (Física, Química, Biologia, etc.) em numerosas áreas das 

Ciências Naturais (Física, Química, Biologia, etc.) [que] chamou a atenção dos 

investigadores das Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente da Economia, 

Antropologia, Sociologia, Psicologia, História e, consequentemente, da 

Linguística, sobretudo, dos especialistas do estudo do vocabulário. / No domínio 

linguístico, o que mais nos interessa, os primeiros trabalhos surgiram ligados à 

transcrição estenográfica [...] e às distribuições lexicais [...]. Num primeiro 

momento, o método estatístico aplicado à análise dos textos baseava-se apenas em 

aproximações quantitativas (contagem de unidades linguísticas de um texto: 

número de fonemas, lexemas, frases). Mais tarde com autores como Pierre 

Guiraud e Charles Muller elaboram-se estudos comparativos dos grandes autores 

clássicos, procurando estudar a extensão do vocabulário de diferentes autores 

(teatro clássico francês do séc. XVII), a evolução do vocabulário de um mesmo 

autor, etc. / Desde há muito que certas áreas da Linguística (Linguística 

Comparativa e Histórica, Fonética, Lexicologia e Lexicografia, Sociolinguística 

entre outras) se basearam no tratamento científico dos fenómenos linguísticos nos 

métodos estatísticos. [...]  
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As análises lexicométricas ou, de uma forma simples, as análises estatísticas de 

formas ou segmentos textuais de corpora realizadas actualmente continuam um 

trabalho há muito experimentado.» (Santana (2000): 06-07) 

No âmbito dos estudos linguísticos e literários, o uso do tratamento automático 

da língua por computador reveste-se de maior importância assumindo mais 

objectividade e rigor.  

Segundo Vuillemin,  

«[n]ée en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis en réaction contre des formes 

d’analyse historiques et littéraires considérées comme trop subjectives, l’analyse 

de contenu prétend proposer des méthodes de description de textes jugées plus 

rigoureuses et objectives parce que susceptibles de se prêter à une quantification.» 

(Vuillemin (1990): 94) 

No presente estudo, optamos por estudar o vocabulário dos textos escolhidos 

com a utilização de um programa computacional, nomeadamente o Nooj, tendo em 

conta as vantagens da aplicação do mesmo e a vantagem de estudar o léxico a partir 

de um corpus, dado que podemos «dispor de dados empíricos para circunscrever os 

fenómenos a analisar, e para reduzir o grau de subjectividade (intuição do linguista) e 

evitar, ainda, uma proliferação de exemplos desnecessários, ou não pertinentes.» 

(Pereira (2003): 137)  

Neste tipo de investigação, não procuramos apenas o que a unidade significa 

mas a consciência do locutor ao usar a mesma. A unidade englobante é a verdadeira 

unidade, a unidade de uso. O essencial na descrição do vocabulário é a unidade de 

uso, sendo que  

« […], l’important est que la discursivité tienne compte de l’usage. Ici, et d’une 

manière systématique dans l’exploitation des énoncés et des enquêtes, la prise en 

compte de l’usage doit gouverner les comparaisons sémantiques (ressemblances, 

oppositions) : on ne cherche pas seulement ce que l’unité signifie mais la 

conscience qu’en ont les locuteurs, non pas uniquement ce qu’ils disent en 

l’employant, mais aussi ce qu’ils font. Cette unité englobante est la véritable unité 

d’usage. L’essentiel / de la description d’un vocabulaire repose sur ces unités 

d’usage.» (Ibidem : 111-112) 

Graças à recolha efectuada com os corpora dos textos, e apesar de os 

vocábulos aparecerem fora do contexto, é possível proceder a um estudo rigoroso 

sendo que, à semelhança das autoras Alise Lehman e Françoise Martin-Berthet, 

reconhecemos que as palavras têm um sentido em língua.  
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Existe por detrás das diferentes ocorrências/aparições de uma palavra «[...] un 

invariant sémantique, un noyau stable inhérent au mot que l’on peut décrie en relation 

avec ses emplois et hors emploi.» (Lehman e Martin-Berthet (1998): 15) 

A Lexicometria, estatística lexical, permite, por conseguinte,  

«[…] des conclusions stylistiques ou thématiques. En effet, la statistique permet 

de résoudre, entre autres choses, des questions stylistiques sur la « richesse » 

objective d’un vocabulaire ; sur les oppositions stylistiques à l’intérieur d’un 

même texte ; sur les variations stylistiques chez un même écrivain ; sur 

l’individualisation lexicale des personnes que l’auteur fait parler ; sur la distance 

qui sépare deux œuvres d’un même auteur ou même de deux auteurs différents, 

etc.» (Eluerd (2000) : 35) 

Ao nível das vantagens do uso dos estudos estatístico-lexicais no campo da 

Lexicologia, sinalizamos, como propõe Niklas-Salminem, que  

«[…] la plupart des travaux de statistique lexicale consacrée au vocabulaire de tel 

ou tel auteur débouchent sur des conclusions stylistiques ou thématiques. En effet, 

la statistique permet de résoudre, entre autres choses, des questions stylistiques 

sur la « richesse » objective d’un vocabulaire ; sur les oppositions stylistiques à 

l’intérieur d’un même texte ; sur les variations stylistiques chez un même 

écrivain ; sur l’individualisation lexicale des personnes que l’auteur fait parler ; 

sur la distance qui sépare deux œuvres d’un même auteur ou même de deux 

auteurs différents, etc.». (Niklas-Salminem (1997): 35) 

Neste sentido, induzimos que a maioria dos trabalhos de estatística lexical, 

dirigidos ao vocabulário deste ou daquele autor, permitem conclusões estilísticas ou 

temáticas. A estatística permite resolver, entre outras coisas, questões estilísticas 

sobre a riqueza objectiva de um vocabulário, sobre as oposições estilísticas no interior 

de um texto, sobre as variações estilísticas no mesmo autor, sobre a distância que 

separa duas obras de um mesmo autor ou de dois autores diferentes. 

Nos anos cinquenta do século passado, já se salientava que 

«[o]s linguistas, cada vez mais, recorrem a números e métodos estatísticos, no 

estudo de qualquer facto linguístico. /  
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As apreciações puramente qualitativas ou vagamente quantitativas (frequente, 

raramente) não bastam. Interessa quantificar todos os aspectos da linguagem: 

fonológicos (número e frequência dos fonemas de uma determinada língua), 

sintácticos (por exemplo, a frequência relativa das diferentes disposições 

possíveis dos elementos constitutivos da frase), lexicais (o número de vocábulos 

indica a extensão da língua que se poderá relacionar com as necessidades a que 

deve responder), estilísticos (a apreciação dos factos individuais baseia-se nas 

estatísticas de frequência das diferentes realizações possíveis na língua). / O 

interesse pela estatística desenvolveu-se porque foi necessário dar resposta a 

certas situações: preparar línguas auxiliares internacionais, simplificar para a sua 

difusão línguas europeias (francês, inglês) usadas em territórios que possuíam 

várias línguas indígenas […].» (Perrot (1953): 28-29) 

 Para além da análise e comparação dos vocábulos, das ocorrências/frequências 

e dos campos semânticos utilizados em contexto discursivo nas três obras, intentamos 

comprovar que as novas tecnologias e mais particularmente a Linguística 

computacional/quantitativa pode ser utilizada em contexto da sala de aula, no âmbito 

da Lexicologia e aquisição de vocabulário por parte dos discentes.  

O autor António Muñoz justifica esta concepção ao aludir que se torna óbvia a 

relação cada vez mais estreita entre Linguística e Informática e faz com que ambas 

saiam favorecidas à medida que se consolidam as colaborações entre ambos os 

campos.  

Existem, por exemplo, programas informáticos que permitem ao linguista 

realizar cálculos estatísticos baseados na aparição de unidades lexicais, aplicáveis, 

entre outros, ao âmbito do ensino. O uso de ferramentas informáticas em Linguística 

é, hoje em dia, imprescindível para realizar uma investigação quantitativa ou 

qualitativa de dados linguísticos que são facilmente armazenados, ordenados e 

classificados de maneira electrónica, como reflecte António M. Ávila Muñoz,  

«[d]e manera muy general, un índice de frecuencias del léxico de una lengua está 

formado por un listado de palabras al que se adjunta una determinada frecuencia 

de aparición en un corpus considerado. El origen de esas palabras y tratamiento 

estadístico aplicado, variará en función de los intereses planteados por el autor o 

autores del trabajo que tendrán en cuenta el destino que quieran ofrecer al mismo. 

/ La relación cada vez más estrecha entre lingüística e informática hace que tanto 

una como otra disciplina salgan favorecidas a medida que se afianzan las 

colaboraciones entre ambos campos.  

 



 - 142 - 

Existen programas informáticos que permiten al lingüista, por ejemplo, realizar 

cálculos estadísticos y distribucionales basados en la aparición de unidades 

léxicas, aplicables entre otros, al ámbito de la enseñanza de segundas lenguas. El 

uso de herramientas informáticas en lingüística es, hoy día, absolutamente 

imprescindible para realizar una investigación cuantitativa o cualitativa de datos 

lingüísticos que son fácilmente almacenados, ordenados y clasificados de manera 

electrónica.» (Muñoz (1997): 01) 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento da informática tem vindo a 

proporcionar grandes mudanças nos estudos das ciências em geral. A computação, no 

caso particular do estudo das línguas naturais, possibilitou o surgimento de novas 

abordagens. 

No domínio das aplicações, a Linguística Computacional ocupa-se da 

tecnologia linguística necessária à variada tipologia de aplicações. Por um lado, no 

âmbito do Processamento da Linguagem Natural, a construção de interpretadores, 

analisadores ou geradores gramaticais necessários, por exemplo, à elaboração de 

programas de tradução automática ou à construção de algoritmos para o 

reconhecimento e síntese da fala humana; por outro lado, a elaboração de bases de 

dados lexicais e de bases de conhecimento lexical. Um bom exemplo deste tipo de 

aplicações são os corpora linguísticos que se desenvolveram quantitativa e 

qualitativamente graças às novas possibilidades de armazenamento e processamento 

dos dados oferecidas pelas ciências da computação.  

Actualmente, a Linguística de Corpus está internamente ligada ao uso do 

computador que desempenha um papel relevante para os estudos nessa área. 

Caracteriza-se pela colecta e análise de corpora electrónicos com o auxílio de 

ferramentas electrónicas. Envolve um grande conjunto de actividades voltadas ao 

objectivo de tornar possível a comunicação com as máquinas utilizando as habilidades 

naturais de comunicação humana.  

As ferramentas computacionais são geralmente utilizadas para reorganizar e 

extrair informações no corpus para observação e interpretação de dados, fornecendo 

novas perspectivas para a análise linguística. 

Na medida em que se refere ao que é explicitado no texto, o contexto 

linguístico é o mais fácil de tratar computacionalmente.  

O trabalho realizado na área da Linguística de corpus reúne, compila e 

organiza repositórios de trechos de linguagem escrita ou falada, natural e 

espontaneamente gerados e que servem de base para a pesquisa linguística.  
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Recentemente, novos repositórios têm sido criados de maneira que a 

informação linguística sobre os dados seja adicionada ao corpus.  

No caso específico do NooJ, trata-se de um programa  

« […] of linguistic resources developed in the NooJ linguistic environment for the 

automated processing of Portuguese language. They integrate a bilingual 

extension and can also be used in Portuguese to English machine translation. […] 

Port4NooJ uses OpenLogos English-Portuguese lexical resources (which were 

reversed and converted). Corpora resources and other data and tools were also 

used, […].» (Barreiro (2008): 146) 

A nosso ver, o programa NooJ torna-se útil  

«[…] to build language resources and enhancement of its machine translation 

capabilities, but we believe that only collaborative efforts that bring specific, 

relevant skill sets together will benefit from the creation of larger and more 

sophisticated linguistic resources so that we can achieve our goals in paraphrasing 

and machine translation. We see the need to better integrate human interfaces and 

computing systems to accomplish better quality results in natural language 

processing, especially in complex applications such as machine translation.» 

(Ibidem: 184) 

Num mundo em rápida mudança, são imensas as aplicações e utilidades 

trazidas pela Linguística Computacional, apesar das dificuldades inerentes ao 

processamento das línguas naturais. Até no sistema de ensino, constata-se que 

«[v]ai já longe o tempo em que o computador era apenas uma espécie de extensão 

do laboratório de línguas. Diversos tipos de aplicação estão a ser usados, dentre os 

quais destacamos: exercícios estruturais de tipo clássico, com manipulação 

Mecânica de palavras e frases, espaços para preencher, etc.; programas tutoriais, 

em que o computador explica uma certa quantidade de material, de forma 

interactiva; simulações, em que o aprendente é mergulhado numa situação (criada 

apenas por texto ou também com o auxilio de som e imagem) que solicita o 

exercício linguístico; jogos, geralmente relativos à resolução de problemas de tipo 

variado; e programas utilitários diversos que assistem o estudante no 

aperfeiçoamento dos seus desempenhos a nível da ortografia, pontuação e escrita 

de modo geral.»  (Matos (1989): 126) 

Posto isto, e com base nos propósitos supra referidos, vamos explorar, analisar 

e interpretar nos capítulos seguintes, o vocabulário presente nos textos escolhidos, 

redigidos ou traduzidos em língua portuguesa, nomeadamente as Fábulas de Ésopo, 

de La Fontaine e de Teófilo Braga.  
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Esse corpus será devidamente tratado estatisticamente através do uso do 

programa de análise estatístico-lexical Nooj, possibilitando a extracção dos vocábulos 

que compõem o corpus e das frequências de cada palavra.  

Subsequentemente, essa colheita permitirá registar e distinguir as frequências 

elevadas e mais baixas, os hapax (frequência 1), os campos lexicais e a simbologia 

lexical.  
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CAPÍTULO III – ESTUDO INFORMÁTICO-LEXICAL DAS FÁBULAS DE 

ESOPO, LA FONTAINE E TEÓFILO BRAGA 

 

3.1 Método de trabalho 

 

Com a finalidade de alcançar os objectivos propostos, apresentamos, 

seguidamente, os métodos de trabalho utilizados, a sua aplicação, assim como os 

resultados obtidos. 

Relativamente ao procedimento seguido, a primeira etapa consistiu na 

digitalização das três obras integrais que compõem o corpus de análise. 

Seguidamente, as mesmas foram guardadas no computador sob o formato «word».  

O programa de tratamento automático de textos escolhido é o NooJ e permite 

a realização de uma análise estatística objectiva de obras em língua portuguesa, dado 

que serve para listar todas as palavras de um texto e verificar o número de ocorrências 

de cada uma delas.  

O Port4NooJ é um conjunto de recursos desenvolvido no ambiente linguístico 

para o processamento automático do português. Trata-se de um ambiente de 

desenvolvimento linguístico que inclui dicionários e gramáticas completas em tempo 

real. Foi desenvolvido 

«[...] using two original sources: the NooJ linguistic environment and OpenLogos 

lexical resources. The NooJ platform has been available for a number of 

languages with extensive resources, including large coverage dictionaries and 

grammars for each individual language.» (Barreiro (2008): 127) 

O NooJ inclui ferramentas para a criação e manutenção de vastos recursos 

lexicais, assim como de gramáticas morfológicas e sintácticas. Dicionários e 

gramáticas são aplicados em textos de forma a localizar padrões morfológicos, 

lexicais e sintácticos e identificar palavras simples e compostas. O programa pode 

criar concordâncias complexas, respeitando todos os padrões de estado finito e 

contexto-livre. Tem a sua base na plataforma .NET que é a resposta à plataforma 

JAVA/J2EE. Os componentes estruturais do NooJ são a evolução da estrutura  

objectivo orientado que permite que os seus métodos públicos possam ser acedidos 

por qualquer aplicação .NET. O programa NooJ reconhece mais de 100 formatos de 

ficheiros de texto, incluindo quatro códigos unicode, todos os códigos 

DOS/Windows/Mac/EBCDIC, MS-WORD, HTML, XML.  
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O modo de operar do programa NooJ consiste 

«[...] to leverage the linguistic phenomena that Logos grammar rules held, such as 

word order, syntactic transformations, inserts, etc. that are indispensable to the 

translation process and generation of the target languages.» (Ibidem: 128) 

Os utilizadores do NooJ podem facilmente desenvolver extractores para 

identificar unidades semânticas em grandes textos, tais como, a título de exemplo, 

nomes de pessoas, localizações, datas, expressões técnicas financeiras. O NooJ 

consegue processar textos e colectâneas compostos por centenas de ficheiros de texto. 

Anotações lexicais, sintácticas e semânticas podem ser inseridas em cascata no 

texto, sem destruir esse mesmo texto. O mecanismo do Nooj é multilinguístico. Os 

mecanismos morfológicos e sintácticos são integrados: isto torna possível operações 

morfológicas em palavras enquanto se realizam transformações sintácticas. Neste 

momento, o NooJ consegue processar uma dúzia de línguas, incluindo Romano, 

Germânico, Eslavo, Semítico e línguas Asiáticas, assim como Húngaro. 

Os dicionários e gramáticas do NooJ são objectos de construção simples. Não é 

necessária a aprendizagem de formalismos complexos. Inclui ferramentas de 

verificação, correcção, adaptação, manutenção e partilha. Os dicionários NooJ são 

desenvolvimentos unificados do sistema complexo INTEX, do qual fazem parte  

DELAS, DELAF, DELAC, DELACF, DELAV e das tabelas léxico-gramaticais. 

O NooJ é aplicado para  

«[...] identification and analysis of local linguistic phenomena, such as the: (i) 

location and annotation of morphological, lexical and syntactic-semantic patterns; 

(ii) identification and extraction of semantic units from texts, such as dates, 

named entities and terminological expressions; (iii) recognition and tagging of 

words or multiword expressions; (iv) identification of syntactic constituents such 

as noun phrases and other syntactic constituents; (v) extraction of semantic 

relations, and disambiguation.» (Ibidem) 

A sua aplicação facilita, portanto, a elaboração de um estudo estatístico-lexical 

de determinadas obras ou conjunto de textos.  

Graças ao tratamento e análise das bases de dados fornecidas pelo programa 

NooJ, foi possível propor uma análise estatístico-descritiva de cada uma das obras 

seleccionadas para o estudo em apreço e proceder, de igual modo, a uma análise 

comparativa entre as três. 

Caracterizamos, de seguida, o supra mencionado corpus, bem como a análise 

elaborada com o NooJ. 



 - 147 - 

3.2 Caracterização e análise do corpus 

 

O corpus é composto por três obras que retratam o mesmo género literário, 

designadamente a fábula, escritas por três autores de épocas e nacionalidades 

diferentes. 

No que diz respeito à análise lexical, em termos quantitativos, e ao que 

apurámos graças à utilização do programa NooJ, as três obras apresentam valores 

totais desfasados no que concerne ao número total de palavras existentes, 

nomeadamente 2645 palavras na obra de Esopo, 10195 palavras em La Fontaine e 

2139 em Teófilo Braga. Teremos, então, em atenção valores percentuais para 

estabelecer comparações objectivas e rigorosas.  

 Numa fase inicial, e atendendo à sequência utilizada na aplicação do 

programa NooJ, expomos o número de ocorrências encontradas em cada obra 

estudada.  

Por ocorrência entendemos 

«[...] chacune de ses apparitions. […] Un index statistique présente la liste de tous les 

vocables formant le vocabulaire du corpus, classés en fonction de leur fréquence, c’est-à-

dire du nombre de leurs occurrences; on adopte généralement l’ordre de fréquence 

décroissante, ce qui permet d’affecter à chaque vocable un rang de fréquence.»  

(Mortureux (2004): 97) 

Relativamente ao número de ocorrências verificadas, encontramos nas 

Fábulas de Esopo: 1525 ocorrências 1 (57,65%), 444 ocorrências 2 (16,78%), 168 

ocorrências 3 (6,35%), 117 ocorrências 4 (4,42%), 75 ocorrências 5 (2,83%), 65 

ocorrências 6 (2,45%), 33 ocorrências 7 (1,24%), 29 ocorrências 8 (1,09%), 17 

ocorrências 9 (0,64%), 19 ocorrências 10 (0,71%), 11 ocorrências 11 (0,41%), 23 

ocorrências 12 (0,86%), 15 ocorrências 13 (0,56%), 7 ocorrências 14 (0,26%), 5 

ocorrências 15 (0,18%), 2 ocorrências 16 (0,07%), 4 ocorrências 17 (0,15%), 3 

ocorrências 18 (0,11%), 7 ocorrências 19 (0,26%), 4 ocorrências 20 (0,15%), 1 

ocorrência 21 (0,03%), 2 ocorrências 22 (0,07%), 3 ocorrências 23 (0,11%), 4 

ocorrências 24 (0,15%), 1 ocorrência 25 (0,03%), 1 ocorrência 26 (0,03%), 2 

ocorrências 28 (0,07%), 3 ocorrências 29 (0,11%), 2 ocorrências 30 (0,07%), 1 

ocorrência 31 (0,03%), 2 ocorrências 32 (0,07%), 2 ocorrências 33 (0,07%), 1 

ocorrência 34 (0,03%), 1 ocorrência 35 (0,03%), 1 ocorrência 36 (0,03%), 2 

ocorrências 37 (0,07%), 1 ocorrência 38 (0,03%), 2 ocorrências 39 (0,07%), 2 
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ocorrências 42 (0,07%), 1 ocorrência 43 (0,03%), 1 ocorrência 44 (0,03%), 1 

ocorrência 46 (0,03%), 1 ocorrência 47 (0,03%), 1 ocorrência 48 (0,03%), 2 

ocorrências 49 (0,07%), 2 ocorrências 51 (0,07%), 3 ocorrências 53 (0,11%), 1 

ocorrência 59 (0,03%), 1 ocorrência 63 (0,03%), 1 ocorrência 64 (0,03%), 1 

ocorrência 65 (0,03%), 1 ocorrência 72 (0,03%), 1 ocorrência 74 (0,03%), 1 

ocorrência 78 (0,03%), 1 ocorrência 92 (0,03%), 1 ocorrência 94 (0,03%), 1 

ocorrência 98 (0,03%), 1 ocorrência 107 (0,03%), 1 ocorrência 113 (0,03%), 1 

ocorrência 116 (0,03%), 1 ocorrência 129 (0,03%), 1 ocorrência 130 (0,03%), 1 

ocorrência 133 (0,03%), 1 ocorrência 134 (0,03%), 1 ocorrência 164 (0,03%), 1 

ocorrência 184 (0,03%), 1 ocorrência 193 (0,03%), 1 ocorrência 230 (0,03%), 1 

ocorrência 231 (0,03%), 1 ocorrência 424 (0,03%), 1 ocorrência 520 (0,03%), 1 

ocorrência 580 (0,03%), 1 ocorrência 953 (0,03%). 

Em La Fontaine, registamos: 6050 ocorrências 1 (59,34%), 1516 ocorrências 2 

(14,87%), 706 ocorrências 3 (6,92%), 457 ocorrências 4 (4,48%), 248 ocorrências 5 

(2,43%), 197 ocorrências 6 (1,93%), 123 ocorrências 7 (1,20%), 124 ocorrências 8 

(1,21%), 84 ocorrências 9 (0,82%), 71 ocorrências 10 (0,69%), 59 ocorrências 11 

(0,57%), 49 ocorrências 12 (0,48%), 31 ocorrências 13 (0,30%), 37 ocorrências 14 

(0,36%), 33 ocorrências 15 (0,32%), 24 ocorrências 16 (0,23%), 31 ocorrências 17 

(0,30%), 14 ocorrências 18 (0,13%), 16 ocorrências 19 (0,15%), 13 ocorrências 20 

(0,12%), 10 ocorrências 21 (0,09%), 10 ocorrências 22 (0,09%), 17 ocorrências 23 

(0,16%), 9 ocorrências 24 (0,08%), 14 ocorrências 25 (0,13%), 9 ocorrências 26 

(0,08%), 8 ocorrências 27 (0,07%), 12 ocorrências 28 (0,11%), 7 ocorrências 29 

(0,14%), 8 ocorrências 30 (0,07%), 8 ocorrências 31 (0,07%), 5 ocorrências 32 

(0,04%), 4 ocorrências 33 (0,03%), 2 ocorrências 34 (0,01%), 3 ocorrências 35 

(0,02%), 5 ocorrências 36 (0,04%), 4 ocorrências 37 (0,03%), 4 ocorrências 38 

(0,03%), 2 ocorrências 39 (0,03%), 3 ocorrências 40 (0,02%), 4 ocorrências 41 

(0,03%), 6 ocorrências 42 (0,05%), 2 ocorrências 43 (0,01%), 4 ocorrências 44 

(0,03%), 3 ocorrências 45 (0,02%), 5 ocorrências 46 (0,04%), 5 ocorrências 47 

(0,04%), 2 ocorrências 48 (0,01%), 2 ocorrências 49 (0,01%), 3 ocorrências 50 

(0,02%), 2 ocorrências 51 (0,01%), 1 ocorrência 52, 4 ocorrências 53 (0,03%), 3 

ocorrências 54 (0,02%), 2 ocorrências 55 (0,01%), 1 ocorrência 56, 3 ocorrências 57 

(0,02%), 4 ocorrências 58 (0,03%), 3 ocorrências 60 (0,02%), 1 ocorrência 61, 1 

ocorrência 62, 3 ocorrências 63 (0,02%), 2 ocorrências 64 (0,01%), 2 ocorrências 65 

(0,01%), 2 ocorrências 67 (0,01%), 1 ocorrência 68, 3 ocorrências 69 (0,02), 1 
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ocorrência 70, 1 ocorrência 71, 4 ocorrências 72 (0,03%), 2 ocorrências 74 (0,01%), 1 

ocorrência 75, 1 ocorrência 77, 2 ocorrências 78 (0,01), 2 ocorrências 80 (0,01%), 1 

ocorrência 81, 2 ocorrências 82 (0,01%), 2 ocorrências 84 (0,01%), 1 ocorrência 85, 1 

ocorrência 86, 2 ocorrências 87 (0,01%), 1 ocorrência 89, 1 ocorrência 90, 1 

ocorrência 91, 1 ocorrência 92, 1 ocorrência 93, 3 ocorrências 94 (0,02%), 1 

ocorrência 96, 1 ocorrência 98, 1 ocorrência 102, 1 ocorrência 103, 1 ocorrência 105, 

2 ocorrências 106 (0,01%), 1 ocorrência 110, 1 ocorrência 112, 1 ocorrência 114, 1 

ocorrência 116, 1 ocorrência 117, 1 ocorrência 121, 2 ocorrências 123 (0,01%), 1 

ocorrência 124, 1 ocorrência 136, 1 ocorrência 138, 1 ocorrência 139, 1 ocorrência 

140, 1 ocorrência 146, 1 ocorrência 148, 1 ocorrência 153, 1 ocorrência 155, 3 

ocorrências 156 (0,02%), 1 ocorrência 161, 1 ocorrência 169, 1 ocorrência 171, 1 

ocorrência 175, 1 ocorrência 177, 1 ocorrência 178, 1 ocorrência 184, 1 ocorrências 

186, 1 ocorrência 195, 1 ocorrência 213, 1 ocorrência 216, 1 ocorrência 264, 1 

ocorrência 266, 2 ocorrências 280 (0,01%), 1 ocorrência 290, 1 ocorrência 328, 1 

ocorrência 345, 1 ocorrência 351, 1 ocorrência 358, 1 ocorrência 388, 1 ocorrência 

422, 1 ocorrência 482, 1 ocorrência 574, 1 ocorrência 648, 1 ocorrência 660, 1 

ocorrência 710, 1 ocorrência 723, 1 ocorrência 931, 1 ocorrência 1213, 1 ocorrência 

1247, 1 ocorrência 1639, 1 ocorrência 1813, 1 ocorrência 2305, 1 ocorrência 2308, 1 

ocorrência 3993. 

Quanto às Fábulas de Teófilo Braga, deparamo-nos com: 1328 ocorrências 1 

(62,08%), 333 ocorrências 2 (15,56%), 161 ocorrências 3 (7,52%), 79 ocorrências 4 

(3,69%), 48 ocorrências 5 (2,24%), 29 ocorrências 6 (1,35%), 16 ocorrências 7 

(0,74%), 19 ocorrências 8 (0,88%), 7 ocorrências 9 (0,32%), 16 ocorrências 10 

(0,74%), 10 ocorrências 11 (0,46%), 7 ocorrências 12 (0,32%), 7 ocorrências 13 

(0,32%), 8 ocorrências 14 (0,37%), 10 ocorrências 15 (0,46%), 4 ocorrências 17 

(0,18%), 4 ocorrências 18 (0,18%), 2 ocorrências 19 (0,09%), 3 ocorrências 20 

(0,14%), 1 ocorrência 22 (0,04%), 3 ocorrências 23 (0,14%), 2 ocorrências 24 

(0,09%), 1 ocorrência 25 (0,04%), 2 ocorrências 26 (0,09%), 1 ocorrência 27 (0,04%), 

1 ocorrência 28 (0,04%), 3 ocorrências 29 (0,14%), 1 ocorrência 30 (0,04%), 2 

ocorrências 31 (0,09%), 1 ocorrência 32 (0,04%), 1 ocorrência 33 (0,04%), 2 

ocorrências 34 (0,09%), 1 ocorrência 35 (0,04%), 1 ocorrência 37 (0,04%), 2 

ocorrências 38 (0,09%), 1 ocorrência 46 (0,04%), 2 ocorrências 52 (0,09%), 1 

ocorrência 61 (0,04%), 1 ocorrência 63 (0,04%), 1 ocorrência 68 (0,04%), 1 

ocorrência 70 (0,04%), 1 ocorrência 74 (0,04%), 1 ocorrência 77 (0,04%), 1 
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ocorrência 85 (0,04%), 1 ocorrência 98 (0,04%), 1 ocorrência 100 (0,04%), 1 

ocorrência 110 (0,04%), 1 ocorrência 113 (0,04%), 1 ocorrência 117 (0,04%), 1 

ocorrências 124 (0,04%), 1 ocorrência 125 (0,04%), 1 ocorrência 171 (0,04%), 1 

ocorrência 220 (0,04%), 1 ocorrência 309 (0,04%), 1 ocorrência 337 (0,04%), 1 

ocorrência 420 (0,04%), 1 ocorrência 619 (0,04%). 

A ocorrência remete então para todo o vocabulário que compõe o corpus 

agrupado pelas frequências de uso, isto é, quantas vezes uma palavra aparece no 

texto. 

Apresentamos, seguidamente, a análise das frequências das três obras, de 

forma a estabelecer comparações. 

 

3.2.1 Frequências 

 

À semelhança do já referido, por frequência, entende-se  

«[…] la matière première des traitements opérés. […] Au sens strict, une 

"fréquence" […] désigne d’abord le nombre d’observations que l’on peut faire sur 

le retour ou la répétition d’un phénomène donné, autrement dit l’emploi ou les 

"occurrences" d’un mot ou d’un procédé d’expression en des termes plus 

littéraires.» (Vuillemin (1990): 192) 

Expomos em anexo 1 uma tabela que elaboramos no programa “Word”, a 

partir da utilização do programa Nooj através da extracção de “tokens” em cada 

corpus guardado, com o reagrupamento das palavras que constituem o vocabulário 

em uso de cada autor, por frequências.  

Com a finalidade de proceder a uma breve comparação entre as três obras, 

indicamos, posteriormente, as ocorrências de mais reduzida frequência, 

designadamente as 1, 2 e 3 através do quadro abaixo apresentado, realizado com o 

programa “Word”, que fornece uma comparação dos valores percentuais das 

ocorrências supramencionadas, no seio das três obras em estudo: 

 Esopo La Fontaine Teófilo Braga 

Frequência 1 57,65% 59,34% 62,08% 

Frequência 2 16,78% 14,87% 15,56% 

Frequência 3 6,35% 6,92% 7,52% 

TOTAL 80,78% 81,13% 85,16% 

Quadro n.º1 – Comparação das frequências 1, 2 e 3 
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Apurámos, por conseguinte, que o texto com maior percentagem de 

ocorrências 1 e 3 são as Fábulas de Teófilo Braga e as de Esopo no que concerne à 

frequência 2.  

Assim, apesar de registar o menor número de palavras totais, as Fábulas de 

Teófilo Braga é o texto com maior número de frequências baixas e de hapax e, 

consequentemente, o texto mais rico a nível lexical, uma vez que repete poucas vezes 

as mesmas palavras nos corpora. 

Seguidamente, e a fim de registarmos a riqueza lexical dos textos, focaremos 

em especial a frequência 1. 

 

3.2.1.1 Frequência 1 ou hapax 

 

Graças à utilização do programa NooJ, é possível registar as ocorrências de 

palavras, as suas frequências, permitindo-nos, deste modo, analisar a riqueza de um 

texto.  

Segundo Pascal Marchand, 

«[l]a forme de fréquence 1 (n’apparaissant qu’une seule fois dans tout le corpus) 

est appelée «hapax». Le nombre d’hapax donne une indication sur la richesse du 

vocabulaire employé. En effet, quelqu’un qui emploie beaucoup d’hapax révèle 

un souci d’éviter la répétiton.» (Marchand (1998): 33). 

 Face ao exposto, comprovamos que as Fábulas de Teófilo Braga são as mais 

ricas lexicalmente uma vez que revelam maior percentagem de hapax (62,08%). 

Contudo, importa salientar ainda que este factor reitera-se na ocorrência 3, tal como 

podemos verificar no quadro acima apresentado. 

Para além do número de ocorrências e da análise da riqueza lexical possível 

através do levantamento e comparação das frequências no corpus, o programa NooJ 

permite ainda fazer uma leitura do vocabulário mais utilizado pelos autores, a partir 

da sua natureza morfológica. 

Analisando atenta e integralmente a tabela de frequências em anexo 1 

comprova-se que «[n]ormalmente, as frequências mais elevadas dizem respeito 

apenas a um vocábulo e as baixas frequências (3, 2, 1) a vários vocábulos. No 

primeiro caso, estamos, habitualmente, perante palavras gramaticais, no segundo 

perante palavras plenas.» (Santana (1993): 144). 

Explicitamos, de seguida, os conceitos e conjecturas avançadas.  
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3.2.2 Palavras nocionais e gramaticais 

 

 No que concerne aos termos,  

«[…], considerámos como palavras nocionais ou plenas: os substantivos, os 

nomes próprios, os verbos, os adjectivos e os advérbios em –mente. […] 

Considerámos como palavras gramaticais: os numerais, os advérbios, o pronome, 

o pronome adjectivo, o artigo, as preposições, as conjunções e as locuções 

adverbiais, prepositivas e conjuncionais.» (Ibidem: 279). 

 Face a essa repartição, e de forma a comprovar que o vocabulário mais 

utilizado pelos três autores nas frequências mais elevadas é o léxico gramatical, 

optámos por sublinhar com cor cinza, na tabela em anexo 1, as palavras ditas 

gramaticais. 

 Aferimos, assim, que no âmbito das frequências mais baixas e em especial no 

caso dos hapax, as palavras registadas são geralmente plenas ou nocionais, enquanto 

as frequências maiores comportam palavras gramaticais. 

Este aspecto é efectivamente comprovado no presente estudo onde 

encontramos nas frequências mais elevadas do corpus as palavras que anotamos no 

quadro abaixo por nós realizado no programa Word: 

 

Esopo La Fontaine Teófilo Braga 

953 “o” 3993 “o” 619 “o” 

580 “a” 2308 “a” 420 “e” 

520 “e” 2305 “que” 337 “que” 

424 “que” 1813 “â” 309 “â” 

231 “Ao” 1639 “e” 220 “e” 

 

Quadro n.º 2 – Comparação de frequências mais elevadas  

 

 Esse facto supõe que nos três autores estudados proliferam mais palavras 

gramaticais nas frequências altas, sendo, portanto, o tipo de vocabulário mais usado. 

As frequências médias abrangem quer palavras gramaticais, quer palavras 

nocionais ou plenas, como verificamos no corpus de Esopo na frequência 53 onde 

encontramos duas palavras gramaticais («em» e «como») e uma palavra plena (o 

substantivo «leão»).  
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Outro exemplo em La Fontaine é a frequência 156 onde surgem as palavras 

gramaticais «quem» e «para» assim como a plena «cão».  

Também em Teófilo Braga, na frequência 34 encontramos a palavra 

gramatical «ou» e como nocional o verbo «dizendo». 

As mais baixas frequências, ao contrário das altas que incluem apenas palavras 

gramaticais, contam com um elevado número de palavras e apontam para palavras 

plenas características de cada texto.  

O seu levantamento e tratamento permitiu-nos provar a riqueza lexical dos 

textos no que diz respeito aos hapax e evidencia ainda a delimitação de variados 

campos lexicais e subsequentes divisões em temas que, no caso do presente trabalho, 

serão retratados enquanto valores.   

 

3.3 Campos lexicais e palavras-temas 

 

Depreendemos, com efeito, que os temas recolhidos remetem para os valores 

habitualmente encontrados nas fábulas, considerando que 

«[o] núcleo duro do nosso imaginário fabulístico valoriza o trabalho, a 

persistência, a coragem, a solidariedade, a liberdade, a capacidade de adaptação, a 

generosidade e o reconhecimento; a inteligência, a perspicácia, a astúcia, a 

segurança e a independência. A cobiça, a cobardia, a inveja, desrespeito, o 

desdém, a traição, a vaidade, a ignorância, a humilhação, a tirania, a insegurança 

são os valores mais reprováveis e mais reprovados.» (Pereira (2003): 211) 

 A fim de delimitar os campos lexicais 
2
 referentes a valores presentes nos três 

corpus, procedemos ao levantamento do vocabulário comum. 

 Numa primeira abordagem, verificamos que o tema mais recorrente é referente 

a animais. Tal justifica-se, de antemão, dado o próprio género literário analisado, 

nomeadamente a fábula. 

 

3.3.1 Os animais nas Fábulas 

 

Com efeito, nas fábulas, 

«[o]s animais assumem-se, […], como representantes de diferentes carácteres, de 

diferentes tipos humanos e sociais.  

 

                                                        
2 Cfr. p.121 
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Um dos processos mais utilizados é precisamente o da humanização dos animais, 

isto é, que para além dos processos específicos da personificação como a 

capacidade da fala, as formas de pensamento e os comportamentos tipicamente 

humanos, a fábula associa cada animal a uma personalidade específica, tendo em 

conta as suas características físicas e alguns dos seus comportamentos.» 

(Ibidem)   

 Percebemos que «[a] sociedade e os tipos sociais retratados nas fábulas são 

obviamente puramente humanos, a relação entre os animais são as mesmas que entre 

os humanos: são parentes, amigos, inimigos, nobres, senhores e vassalos, educados e 

arrogantes...» (Ibidem: 213) Deste modo, o leitor, ao ler fábulas, «[...] descobre a sua 

imagem no mundo animal. O animal explica muitos dos seus comportamentos mais 

arcaicos. O homem já não se vê como a criatura eleita por Deus mas sim como uma 

das criaturas do reino animal [...]» (Ibidem: 214) 

 Com o intuito de demonstrar a presença desse tema nos textos em análise, 

destacamos, através do negrito, o vocabulário referente a animais comum em dois ou 

nos três corpus, na tabela das frequências elaborada por nós, em anexo 1, e apontamo-

los, de seguida, por ordem alfabética:  

A abelha; andorinha; asno; ave.  

B bezerro; boi; burro.  

C cabrito; cachorrinha; cadela; camelo; cão; caranguejo; carneiro; cavalo; cegonha; 

cervo; cigarra; cisne; cobra; coelho; cordeiro; corvo.  

D doninha.  

F falcão; fera; formiga.  

G galinha; galo; ganso; gato; gralha.  

J javali.  

L leão; lebre; leoa; leopardo; lobo.  

M macaco; morcego; mosca; mula.  

O ovelha.  

P papagaio; pavão; peixe; perdiz; pomba; pombo; porca; porco; porquinho; pulga.  

R rã; raposa; rato; rola; rouxinol.  

S serpente.  

T tartaruga; tigre; touro.  

U urso.  

V vaca; veado. 
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 Dado o carácter maravilhoso e imaginário das fábulas, importa reparar na sua 

natureza simbólica e na própria simbologia do vocabulário utilizado.  

 

3.3.2 O léxico simbólico nas Fábulas 

 

 Na fábula, enquanto tipo literário pertencente à literatura alegórica, «[o] 

sentido literal é desvalorizado, opondo-se à transcendência da significação. O texto 

alegórico vela e revela. Para além do que é dito, existem verdades mais coerentes, 

mais profundas e mais verosímeis.» (Ibidem: 21) 

 Neste sentido, «[é] necessário ler para lá da letra, compreender para lá da 

história, tal como a moral nos incentiva constantemente.» (Ibidem: 22) 

Considerando o acima mencionado, passamos a apresentar o carácter 

simbólico de que se reveste o léxico empregue, tendo em conta que 

«[l]a conscience dispose de deux manières pour se représenter le monde. L’une 

directe, dans laquelle la chose elle-même semble présente à l’esprit, comme dans 

la perception ou la simple sensation. L’autre indirecte lorsque, pour une raison ou 

pour une autre, la chose ne / peut se présenter «en chair et en os» à la sensibilité, 

comme par exemple dans le souvenir de notre enfance, […] Dans tous ces cas de 

conscience indirecte, l’objet absent est re-présenté à la conscience para une 

image, au sens très large de ce terme.» (Durand (1983): 07-08) 

 A consciência permite, assim, duas representações do mundo, de forma directa 

e indirecta, remetendo para uma sensação e percepção ou para uma representação 

icónica, respectivamente. 

 Por símbolo, entendemos 

«[…] un signe, plus précisément comme une espèce du genre « signe », 

comprenant elle-même des sous-espèce du genre « signe », comprenant elle-

même des sous-espèces, comme l’emblème […], l’attribut […]. Pour comprendre 

le symbole, il faut chercher ce qui le distingue des autres signes : l’indice, le 

signal, le signe linguistique.» (Reboul (1992): 195) 

O símbolo é, portanto, um signo que comporta sub-espécies de signos, sendo 

entendido a partir da distinção estabelecida para com outros signos, remetendo para 

outra realidade. Como qualquer outro signo, o símbolo «[…] atteste. Il fait voir, ou 

sentir, ou savoir, ou comprendre, autre chose.» (Ibidem) 

A essência do símbolo é sobretudo cultural. Nunca é evidente, nem 

perceptível, 
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«[…] jamais lisible du premier coup. Son pouvoir signifiant n’existe que dans une 

culture. [...] / C’est dire que le symbole est par essence culturel. D’une part / parce 

qu’il est toujours le produit d’une culture; d’autre part parce qu’il contribue à sa 

croissance ou à son maintien.» (Ibidem: 196-197) 

No símbolo a participação é de ordem social e cultural. Permite coligar «[…] 

les hommes d’un parti, d’une nation, d’une église, d’une cause, un peu comme le 

totem unissait les hommes du clan. » (Ibidem: 197) 

Existem diversas reacções perante o símbolo. Permite agir, sentir e pensar. 

Com efeito, 

«[…] le symbole n’est jamais purement cognitif. Il prescrit ou il proscrit. A tous 

ceux qu’il rallie, il propose certains actes, voire tout un mode de vie, avec ses 

règles, ses sacrifices, mais aussi la confiance et le bonheur d’être ensemble. […] 

Toute notre éducation, officielle ou informelle, nous inculque ce respect de 

certains symboles, comme d’ailleurs l’exécration de certains autres ; ainsi, la 

croix gammée.» (Ibidem: 198) 

A nível de sentidos, 

«[t]out symbole provoque par lui-même l’admiration ou la répulsion, le réconfort 

ou l’angoisse, l’amour ou la haine… mais il n’est jamais neutre. Ou alors, s’il 

l’est, s’il nous laisse parfaitement froids, c’est qu’il n’est plus pour nous un 

symbole ; Bien sûr, le sentiment peut changer du tout au tout selon les 

communautés ; […]» (Ibidem: 199) 

Por conseguinte, o símbolo desperta sempre alguma reacção, algum 

sentimento, que poderá ser diferente de acordo com a comunidade onde é empregue, 

mas nunca é neutro. Distingue-se do signo, do índice, do sinal e do símbolo 

matemático, porque  

«[a]vant de provoquer une action, il suscite un sentiment, d’ordre collectif. Certes, 

un signe linguistique, un indice, un signal peuvent aussi faire sentir, mais de façon 

fortuite ; […] Le symbole, lui, est affectif par essence ; il est lá pour exprimer ce 

que sent, à travers chacun, la communauté.» (Ibidem) 

No que concerne ao tema recorrente do animal, e considerando 

especificamente os animais encontrados em dois ou nos três corpus em estudo, 

assinalamos, posteriormente, as definições simbólicas de cada um. 
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Abelha  «Inumeráveis, organizadas, laboriosas, disciplinadas, infatigáveis, as 

abelhas não seriam diferentes das formigas, como elas símbolos das 

massas submetidas à inexorabilidade do destino – homem ou deus – 

que as acorrenta, se além disso, não tivessem asas e canto, e não 

sublimassem em mel* imortal o frágil perfume das flores. É quanto 

basta para conferir um alto alcance espiritual, juntamente com o 

temporal, ao seu simbolismo. Operárias de colmeia*, esta casa tão 

barulhenta que mais naturalmente se compara a um alegre atelier do 

que a uma fábrica sombria, as abelhas asseguram a perenidade da 

espécie; mas também, quando tomadas individualmente, como 

animadoras do universo entre a terra e o céu, podem simbolizar o 

principio vital, materializar a alma. É este seu duplo aspecto – 

colectivo e individual, temporal e espiritual – que constitui a riqueza do 

seu complexo simbolismo, onde quer que seja testemunhado.» 
3
 

Andorinha «Diga o que disser o provérbio, a verdade é que, como escreveu Remi 

Belleau, as andorinhas são da Primavera as mensageiras. Na China, 

fazia-se até coincidir a chegada e a partida das andorinhas com a data 

exacta dos equinócios. O dia do regresso das andorinhas (equinócio da 

Primavera) era aproveitado para os ritos de fecundidade. Pode-se aqui 

recordar muitas lendas que relacionam a fecundação maravilhosa de 

donzelas com a ingestão de ovos de andorinha [...]. [...] Outro sinal da 

Primavera: eram colocadas bolachas em forma de andorinha por cima 

das portas, a andorinha parecia aqui confundir-se, aliás, com uma outra 

ave da Primavera, que poderia ser o verdelhão.» 
4
 

Asno «Se o burro é, para nós, o símbolo da ignorância, isso é apenas o caso 

particular e secundário de uma concepção mais geral que faz dele, 

quase universalmente, o emblema do obscuro, e até das tendências 

satânicas. [...] O burro como Satã, ou como Besta, significa o sexo, a 

libido, o elemento instintivo do homem, uma vida que se desenvolve 

toda no plano terreno e sensual. O espírito cavalga a matéria que lhe 

deve ser submissa, mas que por vezes escapa à sua condução.» 
5
 

Ave «O voo das aves predispõe-nas, é claro, a servir de símbolos às relações 

entre o céu e a terra. Em grego, a própria palavra foi sinónimo de 

presságio e de mensagem do céu. [...] / [...] A ave opõe-se à serpente, 

como o símbolo do mundo celeste ao mundo terrestre. / De uma forma 

mais geral ainda, as aves simbolizam os estados espirituais, os anjos, os 

estados superiores do ser.» 
6
 

Bezerro «Ídolo da riqueza. É o deus dos bens materiais posto no lugar do deus 

do espírito. [...] / [...] O bezerro de ouro simboliza a tentação sempre 

renovada de divinizar os desejos materiais, quer seja a riqueza, o prazer 

sensual ou o poder.» 
7
 

 

 

Boi 

 

 

«Ao contrário do touro*, o boi é um símbolo de bondade, calma e força 

pacífica; de capacidade de trabalho e de sacrifício [...]. No entanto, 

                                                        
3 Chevalier e Gheerbrant (1994): 33. 
4 Ibidem: 65. 
5 Ibidem: 133. 
6 Ibidem: 99-100. 
7 Ibidem: 121. 
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este boi poderia confundir-se com um touro. Mas existem alguns 

aspectos simbólicos e suas interpretações que os distinguem.» 
8
 

Burro «Se o burro é, para nós, o símbolo da ignorância, isso é apenas o caso 

particular e secundário de uma concepção mais geral que faz dele, 

quase universalmente, o emblema do obscuro, e até das tendências 

satânicas. [...] O burro como Satã, ou como Besta, significa o sexo, a 

libido, o elemento instintivo do homem, uma vida que se desenvolve 

toda no plano terreno e sensual. O espírito cavalga a matéria que lhe 

deve ser submissa, mas que por vezes escapa à sua condução.» 
9
 

Cabrito «Entre nós, quase nada se conhece acerca da cabra alem da sua 

agilidade ou, segundo La Fontaine, o seu gosto pela liberdade, por uma 

liberdade repentista que faz com que o seu nome (capris) tenha dado 

origem a «capricho».» 
10

 

Cachorrinha  

Cadela  

 

Camelo 

 

«O camelo é comummente considerado como símbolo de sobriedade 

e... de caracetr difícil. É o atributo da temperança. Por causa das longas 

caravanas que a atravessam, a Ásia foi muitas vezes representada por 

um camelo. / [...] Eram considerados impuros os animais que os pagãos 

consagravam aos seus falsos deuses ou que, sendo repugnantes para o 

homem, não podiam senão ser considerados desagradáveis a Deus. / 

[...] / No entanto, o camelo é antes de mais, a montada que ajuda a 

atravessar o deserto*; graças à qual se pode atingir o centro oculto, a 

Essência divina. Companheiro do deserto, o camelo é o veículo que 

conduz de oásis em oásis.» 
11

 

Cão «Não há, sem dúvida, mitologia alguma que não tenha associado o cão 

[...] à morte, aos infernos*, ao mundo subterrâneo, aos impérios 

invisíveis regidos pelas divindades [...]. O símbolo muito complexo do 

cão está, portanto, à primeira vista, ligado à trilogia dos elementos 

terra* - água* - lua*, da qual se conhece o significado oculto, femeal, 

ao mesmo tempo que vegetativo, sexual, adivinhatório, fundamental, 

tanto no que se refere ao conceito de inconsciente como ao de 

subsconsciente.» 
12

 

Caranguejo «O caranguejo, como muitíssimos outros animais aquáticos, está ligado 

paradoxalmente, aos mitos da seca e da Lua. [...] Os caranguejos são o 

alimento dos génios da seca. O seu crescimento está ligado às fases da 

Lua.» 
13

 

 

 

 

 

Carneiro  

 

 

 

«Ardente, macho, instintivo e potente, o carneiro simboliza a força 

genésica que desperta o homem e o mundo, e que assegura a 

recondução do ciclo vital, tanto na primavera da vida como na das 

                                                        
8 Ibidem: 125. 
9 Ibidem: 133. 
10 Ibidem: 139. 
11 Ibidem: 149. 
12 Ibidem: 152. 
13 Ibidem: 158. 
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estações. Por isso, associa o ímpeto e a generosidade a uma obstinação 

que pode conduzir à obcecação.» 
14

 

Cavalo «Uma crença que parece estar fixada na memória de todos os povos, 

associa originariamente o cavalo às trevas [...], quer ele surja, 

galopando como o sangue nas veias, das entranhas da terra* ou dos 

abismos do mar*. Filho da noite* e do mistério, este cavalo arquetípico 

é ao mesmo tempo portador da morte e da vida, ligado ao fogo*, 

destruidor e triunfante, e à água*, nutriente e asfixiante. A 

multiplicidade das suas acepções simbólicas provém desse significado 

complexo das grandes figuras lunares, em que a imaginação associa 

por analogia a Terra, no seu papel de Mãe, a Lua, seu luminar, as águas 

e a sexualidade, o sonho, a adivinhação, o reino* vegetal e a sua 

renovação periódica.» 
15

 

Cegonha «[...], a cegonha é geralmente uma ave de bom augúrio. É um símbolo 

de piedade filial, pois acredita-se que alimente o seu pai velho. 

Garantem, em algumas regiões, que é ela quem traz o bebés; o que não 

deixa de estar relacionado com os seus costumes de ave migradora, 

correspondendo o seu regresso ao despertar da natureza. Mas, na 

mesma perspectiva e pela mesma razão, há quem lhe atribua o poder, 

pelo simples olhar, de ser a causa da concepção. [...] / [...] / [...] / A 

cegonha é, pelo menos, o símbolo mais comum da longevidade. 

Atribui-se-lhe a faculdade de chegar a uma idade fabulosa. Mas assim 

que chega aos seiscentos anos deixa de comer, contentando-se em 

beber / para viver; ao fim de dois mil anos, fica toda preta.» 
16

 

Cervo «Pela sua alta cornadura, que se renova periodicamente, o cervo é 

muitas vezes comparado à árvore da vida. Simboliza a fecundidade, 

os ritmos de crescimentos, os renascimentos. [...] / [...] / [...] / O cervo 

também é anunciador da luz, pois conduz para a claridade do dia. [...] / 

Noutras tradições, esse valor adquire toda a sua amplitude cósmica e 

espiritual. O cervo aparece como o mediador entre o céu e a terra, 

como o símbolo do sol nascente e que sobe para o seu zénite. [...] / O 

cervo é ainda um símbolo de velocidade, mas também de temor.» 
17

 

«O cervo simboliza a rapidez, os saltos. Quando tem sede e quando 

procura uma companheira, o seu apelo rouco e selvagem parece 

irresistível; daí a sua comparação com Cristo , ao fazer o apelo à alma, 

e à alma-esposa procurando o seu esposo. O cervo simboliza tanto o 

Esposo divino, diligente e infatigável na procura das almas, suas 

esposas, como a própria alma à procura da fonde divina onde saciar-

se. / Algumas obras de arte fizeram do cervo o símbolo do 

temperamento melancólico, certamente pelo seu gosto pela solidão. 

[...] / Escritores e artistas fizeram do cervo um símbolo de prudência, 

porque ele foge no sentido do vento que leva consigo o seu odor, e 

porque ele reconhece por instinto as plantas medicinais. [...] / O cervo 

pode significar a prontidão na acção. Mas, se interpretarmos a imagem 

em função da simbologia da asa*, toda a simbologia do cervo se 

elevará, então, ao nivel da espiritualidade: a prudência do santo, o 

                                                        
14 Ibidem: 160. 
15 Ibidem: 171. 
16 Ibidem: 181. 
17 Ibidem: 185. 
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ardor em unir-se a Deus, a atenção à palavra e ao sopro do Espírito, a 

sensibilidade à presença de Deus.» 
18

 

Cigarra «Símbolo do par complementar luz*-escuridão, pela alternância do 

seu silêncio na noite e das suas estridulações ao calor do sol. [...] / 

Tornou-se o atributo dos maus poetas, cuja inspiração é intermitente. É 

vista também como a imagem da negligência e da imprevidência (La 

Fontaine).» 
19

 

Cisne «[...], uma vasto conjunto de mitos, de tradições e de poemas celebra o 

cisne, ave imaculada, cuja brancura, cujo poder e cuja graça fazem uma 

viva epifania da luz*. / Há, contudo, duas brancuras, duas luzes; a do 

dia, solar e masculina; a da noite, lunar e feminina. Conforme o cisne 

encarna uma ou outra, o seu símbolo / inflecte num sentido diferente. 

Se ele não se fragmenta e se quer assumir a síntese das duas, como por 

vezes acontece, torna-se andrógino, e, além disso, carregado de 

mistério sagrado. Finalmente, tal como há um sol* e um cavalo 

negros*, existe um cisne negro, não dessacralizado, mas carregado dum 

simbolismo oculto e invertido.» 
20

 

Cobra «Tal como o homem, mas ao contrário dele, a serpente distingue-se de 

todas as espécies animais. Se o homem se situa no final de um longo 

esforço genético, temos necessariamente de colocar esta criatura fria, 

sem patas, sem pêlos, sem penas, no começo desse mesmo esforço. 

Neste sentido, Homem e Serpente são opostos, complementares, 

Rivais. Neste sentido também, há algo da serpente no homem e, 

singularmente, na parte dele, que o seu entendimento menos controla.» 
21

 

 

Coelho 

 

«É preciso pensar na extrema importância do bestiário lunar nesta 

tapeçaria subjacente da fantasia profunda, onde estão inscritos os 

arquétipos do mundo simbólico, para se compreender o significado das 

inúmeras lebres e coelhos, misteriosos, familiares e muitas vezes 

inconvenientes companheiros dos luares do imaginário. Enchem todas 

as mitologias, as nossas crenças, o nosso folclore. Até nas suas 

contradições se parecem, tal como se parecem as imagens da Lua. Com 

ela, lebres e coelhos estão ligados à velha divindade Terra-Mãe, ao 

simbolismo das águas fecundantes e regeneradoras, da vegetação, da 

renovação perpétua da vida sob todas as suas formas. Este mundo é o 

do grande mistério onde a vida se refaz através da morte. O espírito, 

que é apenas diurno, choca com ele, ao mesmo tempo repleto de inveja 

e de medo diante das criaturas que, necessariamente, adquirem para ele 

significados ambíguos. / Lebre e coelhos são lunares, porque dormem 

de dia e cabriolam de noite, porque sabem, seguindo o exemplo da Lua, 

aparecer e desaparecer com o silêncio e a eficácia das sombras, e 

também porque são de tal forma prolíficos que Larousse escolheu o seu 

nome para ilustrar o sentido dessa palavra. / 

                                                        
18 Ibidem: 186. 
19 Ibidem: 195. 
20 Ibidem: 206. 
21 Ibidem: 594. 
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 A Lua chega a transforma-se, por vezes, numa lebre. Ou, pelo menos, 

a lebre é muitas vezes considerada como uma cratofania da Lua.» 
22

 

Cordeiro «Em todas as etapas do desenvolvimento da civilização mediterrânica 

civilização tanto de pastores nómadas como de agricultores 

sedentarizados o cordeiro primogénito, aquele a que hoje damos o 

nome de cordeiro de São João, aparece, na sua brancura imaculada e 

gloriosa, como uma cratofania primaveril: ele encarna o triunfo da 

renovação, da vitória, sempre a renovar-se da vida sobre a morte. É esta 

mesma função arquetípica que faz do cordeiro por excelência a vítima 

propiciatória, aquilo que é preciso sacrificar para assegurar a sua 

própria salvação.» 
23

 

Corvo «Parece concluir-se de um estudo comparativo de costumes e crenças 

de numerosos povos que o simbolismo do corvo só recentemente 

adquiriu o seu aspecto puramente negativo, e quase exclusivamente na 

Europa. É considerado, com efeito, nos sonhos, como uma figura de 

mau agouro, ligado ao medo da infelicidade. É a ave negra dos 

românticos, planando por cima dos campos de batalha para se refastelar 

com a carne dos cadáveres.» 
24

 

Doninha  «Em todos os textos irlandeses do ciclo de Ulster, a mãe do rei 

Conchobar tem o nome de Ness, doninha. É, em primeiro lugar, uma 

virgem guerreira. Por outro lado, Ness pode simbolizar a afeição e a 

vigilância e, pejorativamente, a inconstância ou a astúcia.» 
25

 

Falcão «O falcão, cujo típico simbólico é sempre solar, uraniano, masculino e 

diurno, é um símbolo ascensional, em todos os planos, físico, 

intelectual e moral. Indica uma superioridade ou uma vitória, quer 

adquiridas, quer em vias de ser adquiridas. [...] / O falcão é por vezes 

representado encapuzado. Simboliza, então, a esperança na luz que 

alimenta aquele que vive nas trevas; é a imagem dos prisioneiros, do 

ardor espiritual refreado, da luz sob o alqueire, do conhecimento 

esotérico, e é sem dúvida por isso que muitos impressores do 

Renascimento escolheram este emblema do falcão encapuzado [...].»  

Fera  

Formiga  «A formiga é um símbolo de actividade industriosa, de vida organizada 

em sociedade, de previdência, que La Fontaine leva até ao egoísmo e à 

avareza.» 
26

 

Galinha «A galinha desempenha um papel de psicopompo nas cerimónias 

iniciáticas e divinatórias dos Bantos da bacia congolesa.» 
27

 

Galo «O galo é conhecido como emblema de orgulho – o que é justificado 

pela pose do animal – e como emblema da França. Mas esta é uma 

noção recente, sem valor simbólico, baseada no duplo sentido da 

palavra gallus = galo e Gaulês. [...] / O galo é universalmente um 

símbolo solar, porque o seu canto anuncia o nascer do Sol.» 
28

 

                                                        
22 Ibidem: 402. 
23 Ibidem: 228. 
24 Ibidem: 234. 
25 Ibidem: 271. 
26 Ibidem: 336. 
27 Ibidem: 344. 
28 Ibidem. 
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Ganso 

 

«Quando na China, na literatura ou na pintura, se faz alusão aos 

gansos, é sempre aos gansos selvagens; acontece o mesmo com os 

patos*. A primazia sim/bólica dada aos animais selvagens remonta às 

épocas arcaicas. Assim, o ganso, que se tornou nos nossos dias o 

símbolo da fidelidade conjugal, era, no início, um sinal, uma 

mensagem para fazer compreender a uma jovem escolhida por um 

rapaz que ela devia, diante dum ganso que lhe era oferecido, acabar 

com as resistências do pudor sexual, a exemplo desses animais 

selvagens no início da Primavera.» 
29

 

Gato «O simbolismo do gato é heterogéneo, oscilando entre as tendências 

benéficas e maléficas; o que se pode explicar simplesmente pela atitude 

ao mesmo tempo doce e dissimulada do animal.» 
30

 

Gralha «A gralha ou Bodb é, na Irlanda, um dos nomes da deusa da guerra 

que, aliás, aparece muitas vezes sob esta forma. Ela pode, a seu bel-

prazer, transformar-se em numerosos animais e é o que ela faz para 

combater Cuchulainn que repeliu os seus ataques.» 
31

 

Javali «O simbolismo do javali, de origem extremamente antigo, cobre a 

maior parte do mundo indo-europeu, e, sob certos aspectos, até o 

ultrapassa. [...] O javali representa [...] a autoridade espiritual. O que 

pode estar relacionado com o retiro solitário do druida ou do brâmane 

na floresta, ou com a propriedade do javali de desenterrar a trufa*, 

misterioso produto do raio, segundo lendas antigas, e de se alimentar 

dos frutos do carvalho, árvore sagrada.» 
32

 

Leão «Poderoso, soberano, símbolo solar e luminoso ao extremo, o leão, rei 

dos animais, está carregado das qualidades e dos defeitos inerentes à 

sua categoria. Se ele é a própria encarnação do Poder, da Sabedoria, 

da Justiça, em contrapartida, o excesso do seu orgulho e da sua 

segurança fazem dele o símbolo do Pai, do Mestre, do Soberano, 

ofuscado pelo seu próprio poder, cego pela sua própria luz, e que se 

torna tirano, ao julgar-se protector. Pode ser, portanto, tão admirável 

como insuportável: entre estes dois pólos oscilam as suas numerosas 

acepções simbólicas.» 
33

 

Lebre «É preciso pensar na extrema importância do bestiário lunar nesta 

tapeçaria subjacente da fantasia profunda, onde estão inscritos os 

arquétipos do mundo simbólico, para se compreender o significado das 

inúmeras lebres e coelhos, misteriosos, familiares e muitas vezes 

inconvenientes companheiros dos luares do imaginário. Enchem todas 

as mitologias, as nossas crenças, o nosso folclore. Até nas suas 

contradições se parecem, tal como se parecem as imagens da Lua.  

Com ela, lebres e coelhos estão ligados à velha divindade Terra-Mãe, 

ao simbolismo das águas fecundantes e regeneradoras, da vegetação, da 

renovação perpétua da vida sob todas as suas formas. Este mundo é o 

do grande mistério onde a vida se refaz através da morte.  

 

                                                        
29 Ibidem: 346. 
30 Ibidem: 348. 
31 Ibidem: 357. 
32 Ibidem: 385. 
33 Ibidem: 401. 
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O espírito, que é apenas diurno, choca com ele, ao mesmo tempo 

repleto de inveja e de medo diante das criaturas que, necessariamente, 

adquirem para ele significados ambíguos. / Lebre e coelhos são lunares, 

porque dormem de dia e cabriolam de noite, porque sabem, seguindo o 

exemplo da Lua, aparecer e desaparecer com o silêncio e a eficácia das 

sombras, e também porque são de tal forma prolíficos que Larousse 

escolheu o seu nome para ilustrar o sentido dessa palavra. / A Lua 

chega a transforma-se, por vezes, numa lebre. Ou, pelo menos, a lebre 

é muitas vezes considerada como uma cratofania da Lua.» 
34

 

Leoa  

Leopardo «O leopardo é símbolo de altivez; é sob este aspecto que, sem dúvida, 

ele constitui o emblema tradicional da Inglaterra. É também um animal 

caçador.» 
35

 

Lobo «O lobo é sinónimo de selvajaria e a loba de libertinagem. Mas a 

linguagem dos símbolos interpreta estes animais de uma forma 

infinitamente mais complexa, pelo facto de, em primeiro lugar, a 

exemplo de qualquer outro vector simbólico, poderem ver valorizados 

tanto positiva como negativamente. Positivo parece ser o simbolismo 

do lobo, se notarmos que ele vê de noite. Torna-se, então, símbolo de 

luz, solar, herói guerreiro, antepassado mítico.» 
36

 

Macaco «O macaco é bem conhecido pela sua agilidade, pelo seu dom de 

imitação, pela sua comicidade. [...] A agilidade do macaco encontra 

uma aplicação imediata na Roda da Existência [...], onde simboliza a 

consciência, mas no sentido pejorativo do termo, pois a consciência do 

mundo sensível salta de um objecto para outro como o macaco de ramo 

em ramo. Da mesma forma, também o domínio do coração, sujeito à 

vagabundagem, é comparado [...] ao domínio do macaco.» 
37

 

Morcego «O morcego é, em particular, um símbolo de longevidade, porque se 

supõe que ele próprio a tem, pelo facto de viver nas cavernas* que são 

uma passagem para o domínio dos Imortais e lá se alimenta de 

concreções vivificantes.» 
38

 

Mosca «Sempre a zunir, em redemoinhos, a picarem, as moscas são seres 

insuportáveis. Multiplicam-se sobre o apodrecimento e a 

decomposição, transportam os piores germes de doenças e desafiam 

qualquer protecção: simbolizam uma busca incessante. [...] / Por outro 

lado, a mosca representa o pseudo-homem de acção, ágil, febril, inútil 

e reivindicador: é a mosca da carruagem, na fábula, que reclama o seu 

salário, sem nada ter feito além de imitar os trabalhadores.» 
39

 

Mula  

Ovelha  «O simbolismo da ovelha não é diferente do do borrego ou do cordeiro, 

o que depende estreitamente do simbolismo corrente no cristianismo.» 
40

 

 

                                                        
34 Ibidem: 402. 
35 Ibidem: 405. 
36 Ibidem: 414. 
37 Ibidem: 427. 
38 Ibidem: 459. 
39 Ibidem: 461. 
40 Ibidem: 496. 
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Pavão «O matança do pavão, tal como a do cervo, é um apelo à chuva, à 

fertilização / celeste. [...] / É ainda [...] o símbolo da beleza e do poder 

de transmutação, pois supõe-se que a beleza da sua plumagem é 

produzida pela transmutação espontânea dos venenos que ele absorve 

ao destruir as serpentes. Sem dúvida que se trata sobretudo de um 

símbolo de imortalidade.» 
41

 

Peixe «O peixe é, bem entendido, o símbolo do elemento Água, no qual ele 

vive. [...] / [...] / [...] / Além disso, o peixe é ainda símbolo de vida e de 

fecundidade, em virtude da sua prodigiosa faculdade de reprodução e 

do número infinito dos seus ovos. Símbolo que pode, bem entendido, 

ser transferido para o plano espiritual.» 
42

 

Perdiz «Embora a China, como a Europa, notasse como era desagradável o 

seu grito, no entanto fez dele às vezes um apelo ao amor. A perdiz foi 

outrora considerada como protectora contra os venenos.» 
43

 

Pomba «[...] é, fundamentalmente, um símbolo de pureza, de simplicidade e 

até mesmo, quando traz um ramo de oliveira para a arca de Noé, um 

símbolo de paz, de harmonia, de esperança, de felicidade 

reencontrada.» 
44

 

Pombo «O pombo é, familiarmente, um ingénuo, mas, mais poeticamente, um 

símbolo do amor. A doçura dos seus costumes contribui para explicar 

estas duas interpretações. O simbolismo do amor é explicitado melhor 

pelo casal de pombinhos, como assim com outros animais: pato, 

guarda-rios, fénix... sendo que, aqui, é o macho que choca os ovos.» 
45

 

Porca «Embora o porco seja geralmente considerado como o mais impuro dos 

animais, a porca, em contrapartida, foi deificada como símbolo da 

fecundidade e da abundância; nisto rivaliza com a vaca.» 
46

 

Porco «O porco simboliza, quase universalmente, a sofreguidão, a 

voracidade: devora e engole tudo o que se lhe apresente. Em muitos 

mitos, é este papel de sorvedouro que lhe é atribuído. / O porco é 

geralmente o símbolo de tendências obscuras, sob todas as suas formas 

de ignorância, de glutonice, de luxúria e de egoísmo.» 
47

 

Porquinho   

Pulga  

Rã  «A rã é utilizada em diversas acepções simbólicas, a principal delas 

relacionada com o seu elemento natural: a água.» 
48

 

Raposa «Tudo o que a raposa pode simbolizar, herói civilizador ou cúmplice de 

fraudes em inúmeros mitos, tradições e contos pelo mundo, [...]. / [...] / 

A sua associação às divindades da fertilidade provém, sem dúvida, do 

seu vigor e da força dos seus apetites, que também fazem dela, um 

pouco por todo o mundo, um Dom Juan [...]» 
49

 

                                                        
41 Ibidem: 507-508. 
42 Ibidem: 515. 
43 Ibidem: 520. 
44 Ibidem: 533. 
45 Ibidem: 533. 
46 Ibidem: 537. 
47 Ibidem: 537. 
48 Ibidem: 558. 
49 Ibidem: 561. 
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Rato «Esfomeado, prolífico e nocturno tal como o coelho, o rato poderia, a 

exemplo desse outro roedor, ser o tema de uma metáfora galante, se 

não aparecesse também como uma criatura temível, até infernal.» 
50

 

Rola  «Ave mensageira da renovação cíclica [...]. É a rola que traz no seu 

bico o ramo de salgueiro* com folhas [...]. / Nos hieróglifos egípcios, 

ela corresponderia ao homem ágil que gosta da dança e da flauta. Na 

tradição cristã, ela é um símbolo de fidelidade conjugal.» 
51

 

Rouxinol  «O rouxinol é universalmente famoso pela perfeição do seu canto. [...] / 

[...] / [...] / Pela beleza do seu canto, que enfeitiça as noites de vigília, o 

rouxinol é o mago, que faz esquecer os perigos do dia. / [...] / Esta ave, 

de que todos os poetas fazem o canto do amor, mostra de uma forma 

impressionante, em todos os sentimentos que suscita, o íntimo laço 

entre o amor e a morte.» 
52

 

Serpente «Tal como o homem, mas ao contrário dele, a serpente distingue-se de 

todas as espécies animais. Se o homem se situa no final de um longo 

esforço genético, temos necessariamente de colocar esta criatura fria, 

sem patas, sem pêlos, sem penas, no começo desse mesmo esforço. 

Neste sentido, Homem e Serpente são opostos, complementares, 

Rivais. Neste sentido também, há algo da serpente no homem e, 

singularmente, na parte dele, que o seu entendimento menos controla.» 
53

 

Tartaruga «Masculino e feminino, humano e cósmico, o simbolismo da tartaruga 

estende-se a todas as regiões do imaginário. / Pela sua carapaça, 

redonda como o céu na parte superior – o que a aparenta com o domo* 

- e chata na sua parte de baixo como a terra, a tartaruga é uma 

representação do universo: ela constitui por si só uma cosmografia [...]. 

/ Mas a sua massa, a sua força obstinada, a ideia de poder que evocam 

as suas quatro curtas patas plantadas no chão como as colunas do 

templo, fazem dela também o cosmóforo, carregador do mundo, o que 

a aparenta com outros poderosos animais [...].» 
54

 

Tigre «O tigre evoca, duma forma geral, as ideias de poder e ferocidade; o 

que só implica sinais negativos. É um animal caçador e, nisto, um 

símbolo da classe guerreira. [...] o tigre opõe-se ao dragão*; mas se, no 

primeiro caso, ele é um símbolo maléfico, no segundo caso representa 

um princípio activo, a energia, por oposição ao princípio húmido e 

passivo, o chumbo oposto ao mercúrio, o sopro ao sémen.» 
55

 

Touro «O touro evoca a ideia de força e ímpeto irresistíveis. Evoca o macho 

impetuoso, e também o terrível Minotauro, guardião do labirinto.» 
56

 

 

Vaca 

 

«De uma forma geral, a vaca, produtora de leite, é o símbolo da Terra 

nutriz. [...] / [...] / [...] /  

 

 

                                                        
50 Ibidem: 562. 
51 Ibidem: 574. 
52 Ibidem: 577. 
53 Ibidem: 594. 
54 Ibidem: 635. 
55 Ibidem: 645. 
56 Ibidem: 650. 
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Ela é a nuvem cheia de chuva fertilizante que cai sobre a terra quando 

os espíritos do vento – que são as almas dos mortos – matam o animal 

celeste e o devoram para o ressuscitarem em seguida na sua pele, 

anteriormente retirada. Símbolo da nuvem das aguas celestes, a vaca, 

que se desfez no céu e se refaz na terra graças ao alimento que a chuva 

torna abundante. Ela desempenha, portanto, um papel análogo ao do 

bode* e do carneiro* celestes, em numerosas outras mitologias, [...].» 
57

 

 

Urso 

«Como todos os grandes animais ferozes, o urso faz parte dos símbolos 

do inconsciente [...]: lunar e, portanto, nocturno, ele está ligado às 

paisagens internas da terra-mãe. É por isso bastante explicável que 

muitos povos [...] o considerem como seu antepassado. [...] / [...] / No 

registo da alquimia, o urso corresponde aos instintos e às fases iniciais 

da evolução. A sua cor é o negro* da matéria primeira. Poderoso, 

violento, perigoso, incontrolado, como uma força primitiva, foi 

tradicionalmente o emblema da crueldade, da selvajeria, da brutalidade. 

Mas, e o outro aspecto do símbolo aparece aqui, o urso pode ser em 

certa medida domesticado: ele dança, ele brinca. Pode ser atraído pelo 

mel, pelo qual é muito goloso. Que contraste entre a leveza da abelha, 

de que ele ama o suco, a da dançarina, cujos passos ele imita, e a sua 

deselegância nativa! Ele simboliza, em suma, as forças elementares 

susceptíveis de evolução progressiva, mas capazes também de temíveis 

regressões.» 
58

 

Veado «Entre os Índios Panche (Colômbia), o veado (venado) era tabu, pois 

os Índios acreditavam que a alma humana depois da morte passa 

através do corpo destes animais.» 
59

 

  

Quadro n.º3 – Definições simbólicas dos animais presentes nas Fábulas  

 

Além de repararmos na enunciação de variados animais nas três Fábulas e no 

seu carácter simbólico, o levantamento do vocabulário possibilitado pelo NooJ 

permitiu-nos aferir, igualmente, diversos campos lexicais que relacionamos com a 

promoção de valores presente nesse tipo de género literário. 

 

3.3.3 Promoção transversal de valores nas Fábulas 

 

Relativamente aos valores que encontramos habitualmente nas fábulas e que 

poderemos levantar através do tratamento efectuado com o programa Nooj, baseamo-

nos e destacamos os que consideramos fundamentais a serem fomentados na escola de 

forma a educar para o futuro e que passamos a apresentar na tabela seguinte: 

                                                        
57 Ibidem: 673. 
58 Ibidem: 672. 
59 Ibidem: 678. 
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1. Valores politico-sociais 

 

Cosmopolitismo 

Civismo mundial 

Paz 

Igualdade Participação 

Diálogo 

Liberdade 

2. Valores ecológicos 

 

Ahorro 

Estima pela natureza  

Integração no meio 

Limpeza 

3. Valores culturais-intelectuais 

 

Criatividade 

Sabedoria 
Antecipação  

Planificação 

Utopia 

Sensibilidade estética 

4. Valores morais 

 

Sentido de dever perante as gerações futuras 

Responsabilidade 

Cooperação 

Solidariedade 

Altruísmo Amizade 

Tolerância 

Optimismo 

Felicidade 
Compromisso 

Prática 

5. Valores religiosos 

 

Sentido de transcendência 

Espiritualidade 

Esperança  

Sentido do sagrado 

Misticismo 

 

Quadro n.º4 – Delimitação de valores a incutir na escola 60 

 

A partir do vocabulário de cada autor retirado com o programa Nooj e 

baseando-nos nos valores acima mencionados, procedemos à extracção de campos 

temáticos na listagem das frequências nas três obras.  

Optamos por salientá-los na tabela que elaboramos e apresentamos em anexo 

1, através de cores diferentes, designadamente o azul para os valores político-sociais, 

o verde para os ecológicos, o vermelho para os culturais-intelectuais, o rosa para os 

morais e o amarelo para os religiosos. 

Graças ao tratamento dos corpora com o NooJ, nomeadamente graças às 

aplicações que nos possibilitam visualizar as frequências de uso, mas também o 

contexto de utilização das palavras (escolhendo a opção três palavras de ambos os 

lados), registamos seguidamente, por cada obra, tabelas que nos são facultadas pelo 

                                                        
60 Op. Cit. Pere Fontan (1995): 104 In Oliveira (2007): 98. 
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NooJ e que consideram a frequência dos vocábulos escolhidos, por frequências 

(tabelas n.º 1, 4 e 7) e com o seu contexto na obra (tabelaa n.º 2, 5 e 8). Com esta 

extracção, torna-se então possível proceder à inclusão das palavras encontradas em 

campos temáticos, sendo neste caso específico os valores por nós considerados.  

Para tal, será também apresentado um quadro por nós elaborado, tendo em 

conta o significado da palavra e a relação que pode ter com os temas escolhidos 

(tabelas n.º 3, 6 e 9).   

Nas Fábulas de Esopo:  

 
Tokens Fq. Tokens Fq. Tokens Fq. Tokens Fq. 

Moral  
vida 

homem 

lavrador 

pessoas 

campo 

amigo 

rei 

animais 

mundo 

favor 

dono 
pastor 

cidade 

pobre 

pedir 

homens 

pediu 

sabia 

bosque 

ninho 

viver 

gente 

satisfeito 
sabe 

discutir 

inimigo 

natureza 

castigo 

morte 

julgando 

sei 

morrer 

amiga 

animal 
verdade 

curar 

saber 

amigos 

armadilha 

sorte 

companheiras 

arma 

92 
28 

20 

18 

14 

13 

13 

12 

11 

10 

10 

10 
9 

9 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

4 

4 

1 

1 

pedindo 
erro 

coragem 

conselho 

conforto 

discurso 

companhia 

quinta 

ajuda 

capoeira 

mar 

dor 
silvas 

sabem 

inimigos 

trabalho 

discussão 

bicho 

vivo 

morto 

batalha 

respeito 

ramo 

praia 
feliz 

conversar 

dividir 

ambição 

terra 

sol 

verdadeira 

folhas 

pensar 

proteger 

pedido 
honestamente 

grão 

charco 

prado 

protegerem 

bosques 

vive 

socorrestes 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

impiedosos 
julgam 

amizade 

camponês 

ensinava 

apaixonado 

vilão 

Ajuda 

verdadeiro 

videira 

trabalhar 

satisfazer 
casar 

lagos 

partilha 

protecção 

razão 

promessa 

linhagem 

rocha 

ajudassem 

protege 

ricos 

favores 
penso 

escravo 

competir 

satisfação 

contentar 

ajudar 

reuniram 

pediram 

ramos 

sol 

paciência 
leal 

honesta 

compaixão 

tratado 

contente 

bondade 

casaram 

palha 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

mortos 
reunião 

deusa 

liberdade 

satisfeitas 

sacerdote 

uvas 

guerra 

morta 

ceifar 

segurança 

honesto 
sentimentos 

argumentar 

manada 

reunir 

colmeias 

fortuna 

desenterrou 

observou 

tronco 

poderoso 

confiar 

Pireu 
armadilhas 

erros 

igrejas 

paz 

felizes 

pedra 

verdes 

pedidos 

pensarem 

Discutem 

Pedir 
Pediu 

salvar 

aprendeste 

curiosidade 

fatal 

aprender 

vizinhos 

oferta 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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experiência 

vencedora 

ceifeiros 

verdadeiras 

aconselhando 

companheira 

cumprir 
conhecemos 

companheiro 

diferença 

uva 

sabiam 

discutirem 

discutiram 

direito 

fiel 

facilitar 

briga 

aprendido 
digno 

virtuosa 

mendigos 

significa 

engenho 

leis 

virtude 

castigados 

majestade 

conhecem 

lei 
união 

autoridade 

multidão 

reflectida 

dilema 

honra 

partilhar 

vives 

seguros 

protegesse 

percebo 
morreu 

milagre 

tesouro 

paixão 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

eleger 

aliança 

altar 

governo 

Pobre 

ladino 

mercado 
embaixadores 

florestal 

floresta 

servo 

companheiros 

súbditos 

ceifariam 

grandeza 

plantado 

queimadas 

mercadorias 

valor 
julgar 

vencedores 

tempestade 

Majestade 

caridosas 

conquistado 

chefe 

erva 

semear 

sabermos 

chefes 
altares 

conhece 

destino 

confiança 

alegremente 

cidadão 

acariciava 

reconhecer 

compreendo 

cantar 

pensei 
contentes 

afortunados 

pedires 

Trabalhar 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

esperta 

agradava 

castigos 

ensina 

morreres 

sabemos 

pureza 
sacrificar 

brigar 

alegre 

piedosamente 

curral 

escutar 

ascendência 

templo 

carvalhos 

confessar 

enterraram 

consciência 
citadina 

satisfeita 

real 

arbustos 

decretar 

pregar 

desejos 

juiz 

julgava 

Poderoso 

armadura 
sementes 

rebanho 

valentia 

montanhas 

Natureza 

cumprimentos 

conhecer 

conversa 

seara 

camponeses 

distrito 
aconselhar 

rochedos 

caridade 

costume 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

reinado 

pastar 

amor 

campos 

ceifa 

compreensivo 

lisonja 
arte 

armas 

armar 

vencedor 

confiantes 

julgaram 

Julgando 

pobres 

confiarmos 

sabedoria 

rezassem 

aveia 
negociarem 

rios 

foices 

conversavam 

felicidade 

lodo 

verdadeiramente 

Mestre 

servidor 

bravura 

Providência 
governante 

curasse 

pedrinhas 

rico 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

 
Tabela n.º1 – Listagem de palavras-tema e respectiva frequência em Esopo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 170 - 

Contextos em que ocorrem as palavras-tema dos campos lexicais 

1 - O galo e a jóia: “deste mundo!” Moral Quem sabe o” 

10 - O corvo e o mexilhão :“molusco e fugiu. Moral A caridade começa” 

100 - O lobo e o leão: “ta ofereceu?” Moral Um vilão” 

11 - A raposa e o corvo: “sua brilhante ideia. Moral Há no mundo” 

12 - Júpiter e o camelo: “cerces como castigo. Moral Os privilégios” 

13 - O leão e o rato: “leão estava solto. Moral Não há” 

14 - Os galos brigões e a águia: “rei da capoeira. Moral O vencedor duma” 
15 - A andorinha e os outros pássaros: “era demasiado tarde. Moral Os homens são” 

16 - As rãs que queriam um rei: “correm mal.” Moral Satisfaz-te com” 

17 - A raposa e o crocodilo: “de aristocratas:” Moral Os grandes gabarolas” 

18 - A porca e o lobo: “bem longe!” Moral Não há” 

19 - O velho cão e o seu dono: “ minha velhice.” Moral Trabalhar muito e” 

2 - A gralha e os pavões: “deste mundo!” Moral Quem sabe o” 

20 - As lebres e as rãs: “dos outros!” Moral Dificilmente existe um” 

21 - O cão e a ovelha: “dois juízes. Moral Não interessa” 

22 - A raposa e a cegonha: “dera o exemplo. Moral Insultar uma pessoa” 

23 - A raposa e a máscara: “por dentro!” Moral As roupagens bonitas” 

24 - O gato e o galo: “a história. Moral A inocência não” 

25 - O boi e a rã: “que, finalmente, rebentou. Moral Por orgulho, inveja” 
26 - O cavalo e o leão: “o leão. Moral Nunca devemos confiar” 

27 - O cavalo e o burro “grande tombo.” Moral Os que são” 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “luz do dia. Moral Por vezes, tomar” 

29 - A raposa e o lobo: também a raposa. Moral Os malvados que” 

3 - O lobo e o cordeiro: “e comeu-o. Moral Os que são” 

30 - O veado a olhar para a água “ter salvado!” Moral Muitas vezes fazemos” 

31 - A serpente e a lima: “se foi embora. Moral É uma loucura” 

32 - Os lobos e as ovelhas: “depressa foram devoradas. Moral É um erro” 

33 - O macaco e a raposa: “dum macaco!” Moral A Providência deu” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “fica desapontado.” Moral Quem quiser ter” 

35 - A lamentação do pavão: “de fazer.” Moral Se quisermos alcançar” 
36 - A raposa e o leão doente: “saído!” Moral Antes de confiarmos” 

37 - O veado e o cavalo: “dos seus dias. Moral Toda a gente” 

38 - O cavalo e o burro carregado: “estava aflito.” Moral Devemos auxiliar o” 

39 - O cão e o lobo: “corpo acorrentado.” Moral É muito bom” 

4 - O milhafre e os pombos: “deixado entrar!” Moral É perigoso pedir” 

40 - A raposa e o leão: “conversar com ele. Moral Na nossa ignorância” 

41 - A águia e a raposa: cá em baixo. Moral Os que ocupam” 

42 - O lavrador e a cegonha: “dos outros.” Moral A cada ovelha” 

50 - A perdiz e os galos: “os outros.” Moral Quando as pessoas” 

51 - O atum e o golfinho: “vai morrer.” Moral As pessoas são” 

52 - A raposa sem cauda: “não tem.” Moral Quando uma pessoa” 
53 - A raposa e as silvas: “que passa.” Moral É um erro” 

54 - O milhafre, a rã e o rato: à discussão. Moral Quando os insensatos” 

55 - A mula vaidosa: “dum burro.” Moral O homem são” 

56 - O leão apaixonado: “e matou-o. Moral Quando um homem” 

57 - A leoa e a raposa: “leão!” Moral É um erro” 

58 - O milhafre doente: “dessas igrejas?” Moral Só uma vida” 

59 - O veado e a cria: “me permitem.” Moral Uma coisa é” 

6 - O cão e a sombra: “fundo do rio. Moral Quem tudo quer” 

60 - As vespas e o pote de mel: “doçura!” Moral Se nos entregamos” 

61 - A raposa e as uvas: “causa delas.” Moral Muitas vezes, as” 

62 - A lebre e a tartaruga: “meta antes dela. Moral É preciso sermos” 

63 - A viagem do cão e do galo: “raposa, matou-a. Moral À vista do” 
64 - A videira e a cabra: “a tinha protegido. Moral Muitos procuram refúgio” 

65 - O burro, o leão e o galo: “e comendo-a. Moral Ao verem os” 

66 - A serpente e o caranguejo: “estás morta.” Moral Há muitos que” 

67 - O corvo e o cisne: “falta de alimento. Moral Podemos modificar os” 

68 - O macaco e o golfinho: “-se no mar. Moral Por se gabarem” 

69 - A raposa e o caranguejo “em terra.” Moral As pessoas que” 
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7 - O lobo e a cegonha: “recompensa suficiente?” Moral Diz-se que” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “alimenta e protege"! Moral Muitos fazem favores” 

71 - O pavão e a pega: “poderá defender-nos?" Moral O poder e” 

72 - O leão, o burro e a raposa: “os olhos.” Moral Devemos reconhecer onde” 

73 - O cabrito e o lobo: “minha raiva.” Moral Quando um cobarde” 

74 - Os gansos e os grous: “depressa foram apanhados. Moral O homem que” 

75 - O anzol e o peixinho: “pelo duvidoso.” Moral Devemos estar seguros” 
76 - O touro e a cabra: “uma cabra.” Moral Quando se é” 

77 - A ama e o lobo: “fazem outra.” Moral Muitas vezes, desiludimo” 

78 - A tartaruga e a águia: “em pedaços. Moral Uma ambição” 

79 - A raposa e a rã: “de manchas?” Moral Não devemos” 

8 - O javali e o burro: “tão tolo!” Moral É indigno dum” 

80 - O cão mau: “desgraça.” Moral Sejam quais forem” 

81 - O pavão e o grou: “perfeitamente inúteis.” Moral As pessoas vão” 

82 - A raposa e o tigre: “o homem!” Moral A força” 

83 - O leão e os quatro touros: “de cada vez. Moral A união” 

84 - O corvo e o cântaro: “seu comprido bico. Moral Aquilo que não” 

85 - O homem e o seu ganso: “dera uma fortuna. Moral A cobiça” 

86 - O bezerro brincalhão: “novo ainda!” Moral Os que levam” 
87 - O leopardo e a raposa: “do espírito. Moral Um espírito” 

88 - O falcão e o lavrador: “tratá-lo” Moral Se formos impiedosos” 

89 - O urso e as colmeias: “o seu castigo. Moral As injúrias e” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “seus cuidados.” Moral Uma vida modesta” 

90 - O casamento fatal: “o desgraçado. Moral Quando alguém” 

91 - O gato e os ratos: “de palha!” Moral Devemos sempre precaver” 

92 - O javali e a raposa: “para lutar!” Moral Devemos estar sempre” 

93 - O porco-espinho e as serpentes: “a gruta!” Moral A posse é” 

94 - O falcão e o rouxinol: “no chão. Moral Os que andam” 

95 - O gato e a raposa: “a estraçalharam. Moral Todos os truques” 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “é ela.” Moral Os pais esperam” 
97 - O galo e a raposa: “a fugir.” Moral A experiência ensina” 

98 - A raposa dentro do poço: “minha vida.” Moral A compaixão” 

99 - O burro a comer cardos: “caros manjares.” Moral Aquele que sabe” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “cão cheio de vida, que acompanhava o” 

20 - As lebres e as rãs: “pacientes. A nossa vida não é” 

20 - As lebres e as rãs: “um estado de vida capaz de satisfazer” 

39 - O cão e o lobo: “que a tua vida mudará para melhor” 

39 - O cão e o lobo: “e uma boa vida, mas o homem” 

41 - A águia e a raposa: “que poupasse a vida é sua cria” 

42 - O lavrador e a cegonha: “lhe poupasse a vida, dizendo que não” 
50 - A perdiz e os galos: “galos fizeram a vida  negra à pobre” 

52 - A raposa sem cauda: “ter salvado a vida, sentia-se envergonhada” 

52 - A raposa sem cauda: “ou facilitar a vida às que” 

58 - O milhafre doente: “te salvar a vida, mas o que” 

58 - O milhafre doente: “que levou uma vida tão malvada” 

58 - O milhafre doente: “Moral são uma vida virtuosa pode suavizar” 

60 - As vespas e o pote de mel: “Perdemos a vida por um breve” 

66 - A serpente e o caranguejo: “ tivesses levado uma vida tão direita” 

66 - A serpente e o caranguejo: “ má fama em vida,  mas parecem mais” 

68 - O macaco e o golfinho: “muitos perdem a vida e a fortuna” 

7 - O lobo e a cegonha: “e escapa com vida  não deve” 

86 - O bezerro brincalhão: “Vives uma vida tão triste” 
86 - O bezerro brincalhão: “inteiro! Olha a vida livre e folgada” 

86 - O bezerro brincalhão: “e a tua vida de preguiça” 

86 - O bezerro brincalhão: “que levam uma vida fácil e” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “os prazeres da vida citadina.”  E” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ ” Moral Uma vida modesta na pacatez” 

94 - O falcão e o rouxinol: “lhes poupasse a vida.” Muito bem” 

94 - O falcão e o rouxinol: “poupo-lhes a vida.” Estremecendo, o” 
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98 - A raposa dentro do poço: “história da minha vida.” Moral A” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “dono.  Havia um homem que tinha um” 

23 - A raposa e a máscara: “não fazem o homem, pois há muitas” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “porque, quando um homem faz o trabalho” 

37 - O veado e o cavalo: “ Deixa que um homem te cavalgue, com” 

39 - O cão e o lobo: “vida, mas o homem  que troca a” 
4 - O milhafre e os pombos: “protecção dum homem poderoso e cheio” 

50 - A perdiz e os galos: “ Uma vez, um homem comprou uma perdiz” 

55 - A mula vaidosa: “” Moral O homem sábio não” 

56 - O leão apaixonado: “Moral Quando um homem está cego de” 

68 - O macaco e o golfinho: “que era um homem , nadou por baixo” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “o casaco do homem que as alimenta” 

72 - O leão, o burro e a raposa: “A loucura dum homem torna os outros” 

74 - Os gansos e os grous: “apanhados. Moral O homem que viaja ligeiro” 

80 - O cão mau: “Uma vez, um homem tinha um cão” 

82 - A raposa e o tigre: “outros – o homem!” Moral A” 

85 - O homem e o seu ganso: “O homem e o seu” 

85 - O homem e o seu ganso: “Uma vez, um homem  tinha um ganso” 
85 - O homem e o seu ganso: “de ouro. O homem  não estava” 

85 - O homem e o seu ganso: “cobiça cega o homem, não o deixa” 

99 - O burro a comer cardos: “simples é um homem  rico.”                

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “tendo visto um  lavrador  semear visco no” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “o que o lavrador diria acerca da” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “tinham ouvido o lavrador perguntar aos vizinhos” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “dizendo que o lavrador tinha tornado a” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “disseram que o lavrador  mandara o filho” 

37 - O veado e o cavalo: “  conselho a um lavrador.” Deixa-me” 

37 - O veado e o cavalo: “  freio.”, disse o lavrador, “e uma” 
37 - O veado e o cavalo: “ se escravo do lavrador  até ao fim” 

42 - O lavrador e a cegonha: “ O lavrador e a cegonha” 

42 - O lavrador e a cegonha: “ a cegonha  Um lavrador  tinha preparado umas” 

42 - O lavrador e a cegonha: “ que apanhara, o lavrador encontrou uma cegonha” 

42 - O lavrador e a cegonha: “cegonha implorou ao lavrador que lhe poupasse” 

42 - O lavrador e a cegonha: “ser”, disse o lavrador , “mas eu” 

88 - O falcão e o lavrador:  “e o lavrador Um falcão” 

88 - O falcão e o lavrador: “e caiu. Um lavrador , que tinha andado” 

88 - O falcão e o lavrador: “a ave, o lavrador , pegou numa faca” 

88 - O falcão e o lavrador: “mal a nenhum lavrador.” “Talvez” 

88 - O falcão e o lavrador: “ “não”, replicou o lavrador, “mas ias” 
 

10 - O corvo e o mexilhão: “casa, e muitas pessoas  só são” 

11 - A raposa e o corvo: “no mundo poucas pessoas que não” 

20 - As lebres e as rãs: “de facto, poucas pessoas estão em” 

24 - O gato e o galo: “não acordo as pessoas à noite”, disse” 

25 - O boi e a rã: “ambição, as pessoas julgam-se maiores” 

27 - O cavalo e o burro: “ aos olhos das pessoas de bom senso” 

50 - A perdiz e os galos: “ Moral Quando as pessoas são quezilentas” 

51 - O atum e o golfinho: “.” Moral As pessoas  são mais” 

61 - A raposa e as uvas: “ Muitas vezes, as pessoas que não” 

68 - O macaco e o golfinho: “vão, as pessoas costumavam levar cachorros” 

69 - A raposa e o caranguejo: “ .” Moral As pessoas que largam os” 
77 - A ama e o lobo: “fazer com as pessoas . Muitas vezes, quando” 

80 - O cão mau: “e morder as pessoas . Contudo, o cão” 

81 - O pavão e o grou: “.”  Moral As pessoas vãs julgam” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “semear visco no campo, mandou reunir todos” 

37 - O veado e o cavalo: “ posse dum determinado campo. O veado venceu” 

37 - O veado e o cavalo: “ o cavalo do campo. Muito aborrecido, o” 
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37 - O veado e o cavalo: “ foi expulso do campo. O cavalo vingou” 

55 - A mula vaidosa: “dos animais do campo observaram-na e” 

56 - O leão apaixonado: “moça do  campo, filha do guarda” 

86 - O bezerro brincalhão: “o arado pelo campo. “Que pobre” 

88 - O falcão e o lavrador: “a trabalhar no campo , viu o que” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ O rato do campo e o rato” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “um rato do campo convidou um velho” 
9 - O rato do campo e o rato da cidade: “o rato do campo disse: “Meu” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “minha casa de campo com o meu” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “na pacatez do campo vale mais do” 

 

100 - O lobo e o leão: “Foi o teu amigo pastor que ta” 

13 - O leão e o rato: “eu sou teu amigo!” E, sem” 

27 - O cavalo e o burro: “ burro.” Olá, amigo!”, disse o” 

38 - O cavalo e o burro carregado: “ “Ajuda-me, amigo!”, disse ele” 

68 - O macaco e o golfinho: “É muito meu amigo.” O golfinho” 

8 - O javali e o burro: “estás, meu amigo, como estás” 

8 - O javali e o burro: “ “Ora esta, amigo! Que impertinência!” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “convidou um velho amigo, um rato da” 
9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ dar ao seu amigo o melhor de” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ Por fim, o amigo da cidade disse” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ “Meu velho amigo, deixa-me ser” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “cidade mostrou ao amigo a despensa e” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ “Meu caro amigo da cidade, se” 

 

14 - Os galos brigões e a águia: “de ser o rei da capoeira. Por” 

14 - Os galos brigões e a águia: “tornou-se o rei da capoeira. Moral” 

16 - As rãs que queriam um rei: “que queriam um rei. Em tempos que” 

16 - As rãs que queriam um rei: “lhes desse um rei que pudesse dizer” 

16 - As rãs que queriam um rei: “ “Eis o vosso rei!” O pau” 
16 - As rãs que queriam um rei: “procura do novo rei. Então subiu para” 

16 - As rãs que queriam um rei: “lhes desse outro rei.” Se não” 

4 - O milhafre e os pombos: “devidamente coroado como rei dos pombos e” 

4 - O milhafre e os pombos: “agora era o rei e que tinha” 

71 - O pavão e a pega: “decidiram escolher um rei. O pavão” 

71 - O pavão e a pega: “Mas, se for rei e a águia” 

71 - O pavão e a pega: “valiosos para um rei do que a” 

 

20 - As lebres e as rãs: “espécie de animais que nos dão” 

26 - O cavalo e o leão: “descobriu que muitos animais se tinham tornando” 

26 - O cavalo e o leão: “apanhar alguns dos animais nas suas garras” 
36 - A raposa e o leão doente: “e os outros animais acharam que deviam” 

36 - A raposa e o leão doente: “o que muitos animais fizeram, excepto a” 

55 - A mula vaidosa: “o resto dos animais do campo observaram” 

7 - O lobo e a cegonha: “quem lida com animais selvagens (e há” 

79 - A raposa e a rã: “e muitos dos animais começaram a” 

82 - A raposa e o tigre: “de matar muitos animais e de ferir” 

82 - A raposa e o tigre: “outros. Os outros animais ficaram cheios de” 

87 - O leopardo e a raposa: “tratava os outros animais com grande desprezo” 

 

1 - O galo e a jóia: “jóias deste mundo!” Moral Quem” 

11 - A raposa e o corvo: “Moral Há no mundo poucas pessoas que” 

13 - O leão e o rato: “Não há no mundo nenhum ser tão” 
19 - O velho cão e o seu dono: “recompensa no outro mundo” 

2 - A gralha e os pavões: “jóias deste mundo!” Moral Quem” 

35 - A lamentação do pavão: “a felicidade neste mundo, temos de aprender” 

78 - A tartaruga e a águia: “lhe mostrasse o mundo, a recompensaria com” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ser dono do mundo inteiro com os” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “as riquezas do mundo, quando estas trazem” 

95 - O gato e a raposa: “os truques do mundo nada valem comparados” 
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13 - O leão e o rato: “disse: “Por favor, não me” 

16 - As rãs que queriam um rei: “muito frouxo. Por favor, manda-nos um” 

18 - A porca e o lobo: “e o maior favor que podes fazer” 

21 - O cão e a ovelha: “caso, decidindo a favor do cão” 

38 - O cavalo e o burro carregado: “cavalo.” Por favor divide comigo a” 

75 - O anzol e o peixinho: “piedosamente: “Por favor! Por favor! Atira” 

75 - O anzol e o peixinho: “ “Por favor! Por favor ! Atira-me outra” 
79 - A raposa e a rã: “diz-me, por favor , como te propões” 

90 - O casamento fatal: “nos deve um favor, é uma loucura” 

98 - A raposa dentro do poço: “ “Sr. Lobo, por favor ajuda-me ou” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “e o seu dono Havia um homem” 

19 - O velho cão e o seu dono: “que acompanhava o dono em muitas caçadas” 

19 - O velho cão e o seu dono: “recompensa que o dono lhe dava era” 

39 - O cão e o lobo: “a casa do dono e proteger a” 

55 - A mula vaidosa: “belas palavras, o dono, que tinha negócios” 

80 - O cão mau: “afeição do dono e olhou para” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “do que ser dono do mundo inteiro” 

91 - O gato e os ratos: “ratos e o dono comprou um gato” 
99 - O burro a comer cardos: “Um burro, cujo dono andava a preparar” 

99 - O burro a comer cardos: “convidados do meu dono vão comer” 

 

100 - O lobo e o leão: “o teu amigo pastor que ta ofereceu” 

29 - A raposa e o lobo: “e informou um pastor que por ali” 

29 - A raposa e o lobo: “a raposa ao pastor, “é pegar” 

29 - A raposa e o lobo: “dormir.” O pastor, seguindo o conselho” 

29 - A raposa e o lobo: “pouco depois, o pastor voltou e matou” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “O pastor e as suas” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “os porcos, um pastor levou as suas” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “e, sem o pastor dar por isso” 
70 - O pastor e as suas ovelhas: “ingratas!", disse o pastor." Fornecem roupa a” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “foi viver na cidade. O visco cresceu” 

68 - O macaco e o golfinho: “o porto da cidade de Atenas, o” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “o rato da cidade Uma vez, um” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “um rato da cidade, para o visitar” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “o amigo da cidade disse: “Meu” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “ir para a cidade comigo? Ali podias” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “O rato da cidade mostrou ao amigo” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “caro amigo da cidade, se é assim” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “se vive na cidade, prefiro voltar para” 
 

27 - O cavalo e o burro: “poeira!” O pobre burro, que não” 

3 - O lobo e o cordeiro: “para cima do pobre cordeiro, despedaçou” 

30 - O veado a olhar para a água: “próxima o pobre veado gemeu bem” 

38 - O cavalo e o burro carregado: “estas palavras, o pobre do burro desfaleceu” 

41 - A águia e a raposa: “  em mim, uma pobre mãe que” 

42 - O lavrador e a cegonha: “gralha, mas uma pobre cegonha indefesa.” 

50 - A perdiz e os galos: “ vida negra à pobre perdiz, sempre a” 

86 - O bezerro brincalhão: “campo. “Que pobre e velho escravo” 

 

100 - O lobo e o leão: “não pode pedir justiça quando” 

37 - O veado e o cavalo: “ o cavalo foi pedir conselho a um” 
4 - O milhafre e os pombos: “Moral É perigoso pedir a protecção” 

53 - A raposa e as silvas: “que fosses pedir auxílio a” 

53 - A raposa e as silvas: “É um erro pedir auxílio a” 

56 - O leão apaixonado: “moça e pedir-lhe a mão” 

58 - O milhafre doente: “vel. Como posso pedir favores para alguém” 

63 - A viagem do cão e do galo: “em baixo e pedir-lhe que abra” 
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15 - A andorinha e os outros pássaros: “tarde. Moral Os homens sábios sabem” 

20 - As lebres e as rãs: “ “mercê dos homens, dos cães” 

62 - A lebre e a tartaruga: “sua meta quando homens mais rápidos” 

63 - A viagem do cão e do galo: “do perigo, os homens prudentes juntam-se” 

68 - O macaco e o golfinho: “afundava e os homens se atiravam pela” 

7 - O lobo e a cegonha: “(e há muitos homens que não” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “e entraram dois homens com os seus” 
 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “armadilhas. A andorinha pediu-lhes insistentemente que” 

26 - O cavalo e o leão: “-lo, mas, manhosamente, pediu ao cavalo que” 

58 - O milhafre doente: “havia algum tempo, pediu à mãe” 

7 - O lobo e a cegonha: “tirar o osso, pediu ao lobo a” 

75 - O anzol e o peixinho: “a boca e pediu piedosamente: “Por” 

90 - O casamento fatal: “por ali passava, pediu-lhe ajuda.” 

94 - O falcão e o rouxinol: “regressou e lhe pediu que lhes poupasse” 

 

1 - O galo e a jóia: “É claro que sabia o que aquilo” 

18 - A porca e o lobo: “mas não sabia bem o que” 

2 - A gralha e os pavões: “É claro que sabia o que aquilo” 
41 - A águia e a raposa: “perder o que sabia que em breve” 

83 - O leão e os quatro touros: “-almoço, mas sabia que, se podia” 

95 - O gato e a raposa: “único truque que sabia, enquanto a raposa” 

30 - O veado a olhar para a água: “fim, penetrou num bosque cerrado e teve” 

63 - A viagem do cão e do galo: “escurecer, pararam num bosque. O galo passou” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “para um pequeno bosque de carvalhos. Abriu” 

82 - A raposa e o tigre: “habilidoso foi ao bosque e teve a” 

82 - A raposa e o tigre: “sozinho até ao bosque, mas, passado pouco” 

95 - O gato e a raposa: “a correr no bosque. Imediatamente, o gato” 

 

41 - A águia e a raposa: “salvo no seu ninho no alto duma” 
41 - A águia e a raposa: “levou-a ao ninho. Infelizmente, algumas brasas” 

41 - A águia e a raposa: “pegaram fogo ao ninho. As águiazinhas” 

41 - A águia e a raposa: “meio queimadas, do ninho, mesmo dentro da” 

93 - O porco-espinho e as serpentes: “abrigo, encontrou um ninho de serpentes. Pediu” 

94 - O falcão e o rouxinol: “mas encontrou um ninho de rouxinóis” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “bosques e foi viver na cidade. O” 

20 - As lebres e as rãs: “sempre, do que viver continuamente com medo” 

24 - O gato e o galo: “não posso viver de conversa.” 

67 - O corvo e o cisne: “habitual e foi viver junto dos rios” 

69 - A raposa e o caranguejo: “devia ter tentado viver em terra.” 
90 - O casamento fatal: “O casal foi viver para a sua” 

 

24 - O gato e o galo: “acordando toda a gente. “Eu não” 

35 - A lamentação do pavão: “a toda a gente. “É” 

37 - O veado e o cavalo: “ Moral Toda a gente deve pensar por” 

63 - A viagem do cão e do galo: “a toda a gente! Eu também” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “ "Fornecem roupa a gente que não” 

8 - O javali e o burro: “elevado argumentar com gente sem nível” 

 

11 - A raposa e o corvo: “corvo ficou muito satisfeito ao ouvir estas” 

26 - O cavalo e o leão: “e fugiu, relinchando satisfeito por ter enganado” 

39 - O cão e o lobo: “lobo ficou muito satisfeito com o que” 
72 - O leão, o burro e a raposa: “ficou muito satisfeito. “Diz-me” 

85 - O homem e o seu ganso: “não estava satisfeito só com um” 

90 - O casamento fatal: “Não ficou nada satisfeito com este pedido” 

 

1 - O galo e a jóia: “!” Moral Quem sabe o que realmente” 

2 - A gralha e os pavões: “!” Moral Quem sabe o que realmente” 

55 - A mula vaidosa: “ “Não se sabe de que razão” 
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55 - A mula vaidosa: “de linhagem, pois sabe que a sua” 

77 - A ama e o lobo: “ “Nunca se sabe o que fazer” 

99 - O burro a comer cardos: “Moral Aquele que sabe gozar os prazeres” 

 

17 - A raposa e o crocodilo: “crocodilo estavam a discutir a pureza das” 

50 - A perdiz e os galos: “estavam sempre a discutir e a lutar” 

50 - A perdiz e os galos: “outras. Discutem por discutir, seja com quem” 
56 - O leão apaixonado: “ muito apaixonado para discutir e deixou-o” 

71 - O pavão e a pega: “ reuniram-se para discutir o assunto, e” 

76 - O touro e a cabra: “perder tempo a discutir com todos os” 

 

51 - O atum e o golfinho: “que o meu inimigo também vai” 

53 - A raposa e as silvas: “lio a um inimigo comum que se” 

63 - A viagem do cão e do galo: “ se protegerem do inimigo comum.”        

76 - O touro e a cabra: “perseguido por um inimigo poderoso, não” 

82 - A raposa e o tigre: “ “Eu enfrento este  inimigo sozinho e podem” 

91 - O gato e os ratos: “só terrível  inimigo, decidiram que nenhum” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “privilégios da natureza foram divididos por” 
26 - O cavalo e o leão: “naqueles que, por natureza, poderiam desiludir-nos” 

32 - Os lobos e as ovelhas: “a própria natureza dividiu, pois uma” 

52 - A raposa sem cauda: “defeito, quer por natureza, quer por acidente” 

53 - A raposa e as silvas: “pessoa que, por natureza, é mais” 

67 - O corvo e o cisne: “modificar a nossa natureza.” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “cortadas cerces como castigo. Moral Os privilégios” 

38 - O cavalo e o burro carregado: “ “É o castigo que mereço” 

64 - A videira e a cabra: “ Ela mereceu o castigo, porque prejudicou quem” 

69 - A raposa e o caranguejo: “ “É o castigo que mereço” 

89 - O urso e as colmeias: “com o seu castigo. Moral As injúrias” 
89 - O urso e as colmeias: “seu próprio castigo.”               

 

20 - As lebres e as rãs: “a própria morte.” As outras” 

30 - O veado a olhar para a água: “ele. Vendo a morte próxima o” 

58 - O milhafre doente: “pode suavizar a morte. Não podemos” 

58 - O milhafre doente: “à hora da morte.” 

91 - O gato e os ratos: “assustados com a morte de tantos companheiros” 

 

31 - A serpente e a lima: “serpente a lambia, julgando totalmente que era” 

68 - O macaco e o golfinho: “o macaco e, julgando que era um” 

68 - O macaco e o golfinho: “golfinho. O macaco, julgando que o golfinho” 
77 - A ama e o lobo: “ fora da casa, julgando que a ama” 

85 - O homem e o seu ganso: “por dia e, julgando que o ganso” 

 

33 - O macaco e a raposa: “Bom, não sei. O que sei” 

33 - O macaco e a raposa: “sei. O que sei é que prefiro” 

59 - O veado e a cria: “não o sei explicar. Sou grande” 

95 - O gato e a raposa: “escapo sempre, porque sei muitos truques para” 

95 - O gato e a raposa: “ “porque eu sei apenas um truque” 

 

20 - As lebres e as rãs: “que é melhor morrer, de uma vez” 

40 - A raposa e o leão: “animal, preparada para morrer nesse mesmo instante” 

51 - O atum e o golfinho: “atum, disse, a morrer: “A ideia” 
51 - O atum e o golfinho: “ “A ideia de morrer não me” 

51 - O atum e o golfinho: “também vai morrer.” Moral As” 

 

18 - A porca e o lobo: “faz passar por amiga.”               

42 - O lavrador e a cegonha: “de como sou amiga da espécie” 

62 - A lebre e a tartaruga: “de ti, minha amiga!”, replicou a” 

76 - O touro e a cabra: “de ti, minha amiga. Se o leão” 
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79 - A raposa e a rã: “ “Então, minha amiga, diz-me, por” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “as orelhas do animal fossem cortadas cerces” 

38 - O cavalo e o burro carregado: “do dorso do animal e tentou reanimação” 

40 - A raposa e o leão: “pés do animal, preparada para morrer” 

40 - A raposa e o leão: “conseguiu encarar o animal. Quando a raposa” 

82 - A raposa e o tigre: “para ferir um animal tão valente” 
 

1 - O galo e a jóia: “vales nada. Na verdade, preferia um grão” 

2 - A gralha e os pavões: “vales nada. Na verdade, preferia um grão” 

26 - O cavalo e o leão: “desiludir-nos. Na verdade, se pudermos, devemos” 

27 - O cavalo e o burro: “bom senso. A verdade é que o” 

57 - A leoa e a raposa: “disse: “É verdade que a tua” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “não podes curar a minha velhice” 

26 - O cavalo e o leão: “estrangeiro e podia curar toda a esperança” 

79 - A raposa e a rã: “estavam que podia curar todas as doenças” 

79 - A raposa e a rã: “ “Ai, podes curar todas as doenças” 

79 - A raposa e a rã: “como te propões curar os outros quando” 
 

16 - As rãs que queriam um rei: “, ficaram sem saber se seria uma” 

36 - A raposa e o leão doente: “uns chacais para saber por que motivo” 

37 - O veado e o cavalo: “ própria e saber o que” 

59 - O veado e a cria: “Uma coisa é saber o que devemos” 

76 - O touro e a cabra: “ “Ficas a saber que não” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “falar com os amigos, pedindo-lhes que” 

63 - A viagem do cão e do galo: “galo tornaram-se amigos e fizeram uma” 

64 - A videira e a cabra: “ refúgio junto dos amigos quando estão” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “para ajudar os amigos.” 
71 - O pavão e a pega: “pega falou. "Meus amigos, o pavão” 

 

13 - O leão e o rato: “caiu numa armadilha e soltou um” 

52 - A raposa sem cauda: “caído numa armadilha, acabou por escapar” 

65 - O burro, o leão e o galo: “modo caem na armadilha que tinham evitado” 

90 - O casamento fatal: “-se preso numa armadilha e, avistando um” 

 

27 - O cavalo e o burro: “teve a pouca sorte de apanhar uma” 

30 - O veado a olhar para a água: “teve a pouca sorte de entalar as” 

42 - O lavrador e a cegonha: “de partilhar a sorte dos outros.” 

82 - A raposa e o tigre: “e teve a sorte de matar muitos” 
 

16 - As rãs que queriam um rei: “-se a Júpiter, pedindo-lhe que a” 

26 - O cavalo e o leão: “a coxear, pedindo-lhe que o” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “com os amigos, pedindo-lhes que” 

7 - O lobo e a cegonha: “e a uivar, pedindo a todos os” 

 

32 - Os lobos e as ovelhas: “Moral É um erro estabelecer alianças” 

53 - A raposa e as silvas: “aprendeste o teu erro, Sra. Raposa” 

53 - A raposa e as silvas: “ Moral É um erro pedir auxílio” 

57 - A leoa e a raposa: “Moral É um erro corrente avaliar as” 

 

59 - O veado e a cria: “-me completamente a coragem e corro o” 
65 - O burro, o leão e o galo: “enchendo-se de coragem, foi atrás” 

8 - O javali e o burro: “nível nem coragem.”               

82 - A raposa e o tigre: “força e coragem para ferir um” 

 

10 - O corvo e o mexilhão: “segues o meu conselho?”, disse este” 

10 - O corvo e o mexilhão: “corvo seguiu o conselho do outro e” 

29 - A raposa e o lobo: “pastor, seguindo o conselho da raposa, dirigiu” 
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37 - O veado e o cavalo: “ cavalo foi pedir conselho a um lavrador” 

 

29 - A raposa e o lobo: “muito tempo do conforto, porque, pouco depois” 

39 - O cão e o lobo: “ter todo o conforto e uma boa” 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “podias gozar o conforto e os prazeres” 

98 - A raposa dentro do poço: “É um fraco conforto para quem está” 

 
52 - A raposa sem cauda: “um longo discurso, a raposa tentou” 

52 - A raposa sem cauda: “terminou o seu discurso, uma velha e” 

52 - A raposa sem cauda: “fim desse discurso todo é aconselhar” 

79 - A raposa e a rã: “Fez um grande discurso, servindo-se de” 

 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “banido da sua companhia e a nunca” 

42 - O lavrador e a cegonha: “encontrei-te na companhia dos ladrões, cometendo” 

80 - O cão mau: “a fazer-lhes companhia. Então, um” 

83 - O leão e os quatro touros: “juntos e faziam companhia uns aos outros” 

 

1 - O galo e a jóia: “perto duma quinta, quando desenterrou um” 

2 - A gralha e os pavões: “perto duma quinta, quando desenterrou um” 
65 - O burro, o leão e o galo: “que viviam numa quinta estavam a comer” 

65 - O burro, o leão e o galo: “para longe da quinta e voltou para” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “inútil esperar pela ajuda dos outros. Eles” 

90 - O casamento fatal: “passava, pediu-lhe ajuda. “Ajuda-me” 

98 - A raposa dentro do poço: “Lobo, por favor ajuda-me ou estou” 

98 - A raposa dentro do poço: “não me ajuda. Eu preciso de” 

 

14 - Os galos brigões e a águia: “o rei da capoeira. Por fim, um” 

14 - Os galos brigões e a águia: “o rei da capoeira. Moral O vencedor” 

50 - A perdiz e os galos: “ ave numa pequena capoeira onde tinha uns” 
97 - O galo e a raposa: “espera junto duma capoeira, causando grande medo” 

 

10 - O corvo e o mexilhão: “À beira-mar e começou” 

68 - O macaco e o golfinho: “afundar-se no mar. Moral Por se” 

69 - A raposa e o caranguejo: “caranguejo saiu do mar, e dirigia-se” 

69 - A raposa e o caranguejo: “Eu vivo no mar e não” 

 

26 - O cavalo e o leão: “tinha uma grande dor numa pata e” 

53 - A raposa e as silvas: “para aliviar a dor. Virando-se para” 

7 - O lobo e a cegonha: “lhe causou tamanha dor que o bicho” 

89 - O urso e as colmeias: “aguentando mais a dor, o urso puxou” 
 

53 - A raposa e as silvas: “raposa e as silvas. Uma raposa era” 

53 - A raposa e as silvas: “-se a umas silvas para aparar a” 

53 - A raposa e as silvas: “-se para as silvas, disse amargamente:” 

53 - A raposa e as silvas: “Raposa”, disseram as silvas.” Nunca pensa” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “ homens sábios sabem prever os efeitos” 

51 - O atum e o golfinho: “desgraças quando sabem que os seus” 

69 - A raposa e o caranguejo: “que não sabem acabam quase sempre” 

81 - O pavão e o grou: “as sábias sabem que as qualidades” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “ataques dos meus inimigos. Peço-te” 
32 - Os lobos e as ovelhas: “como os seus inimigos. Por fim, percebendo” 

51 - O atum e o golfinho: “que os seus inimigos vão sofrer” 

65 - O burro, o leão e o galo: “verem os seus inimigos humilhados, alguns desprezam” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “homem faz o trabalho sem contara com” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “de ter o trabalho feito, tem de” 

52 - A raposa sem cauda: “dá-nos muito trabalho, e elas são” 
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86 - O bezerro brincalhão: “diária de trabalho e descanso, tal” 

 

24 - O gato e o galo: “e provocou uma discussão com o” 

32 - Os lobos e as ovelhas: “matilha. Enquanto a discussão se prolongava” 

54 - O milhafre, a rã e o rato: “tiveram uma grande discussão sobre quem” 

54 - O milhafre, a rã e o rato: “pondo fim à discussão. Moral Quando” 

 
31 - A serpente e a lima: “em breve, o bicho desistiu e se” 

41 - A águia e a raposa: “e arrebatou o bicho, quando a raposa” 

7 - O lobo e a cegonha: “dor que o bicho desatou a correr” 

80 - O cão mau: “à coleira do bicho para o impedir” 

 

69 - A raposa e o caranguejo: “sou chamado. Eu vivo no mar e” 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “ não estava vivo. A minha verdadeira” 

97 - O galo e a raposa: “vale um cobarde vivo do que um” 

 

38 - O cavalo e o burro carregado: “pele do burro morto. Mais tarde, também” 

94 - O falcão e o rouxinol: “, que caiu morto no chão” 

97 - O galo e a raposa: “um herói morto.”             
 

 27 - O cavalo e o burro: “-se envolvido numa batalha e teve a” 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “uma terrível batalha entre os pássaros” 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “No decorrer desta batalha, o morcego ficou” 

 

36 - A raposa e o leão doente: “manifestado o seu respeito. “Apresentai os” 

36 - A raposa e o leão doente: “tenho o mesmo respeito que sempre tive” 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “ respeitem, mas esse respeito deve ser conquistado” 

 

11 - A raposa e o corvo: “a saltitar no ramo. Então, para” 

63 - A viagem do cão e do galo: “noite empoleirado no ramo duma árvore” 
94 - O falcão e o rouxinol: “voou até um ramo para espreitar uns” 

 

51 - O atum e o golfinho: “foi cair numa praia. O atum, que” 

51 - O atum e o golfinho: “também caiu na praia, ao lado do” 

69 - A raposa e o caranguejo: “-se para a praia em busca de” 

 

1 - O galo e a jóia: “ver, ficaria muito feliz, mas, para mim” 

2 - A gralha e os pavões: “ver, ficaria muito feliz, mas, para mim” 

85 - O homem e o seu ganso: “o deixa ser feliz e leva-o” 

 

24 - O gato e o galo: “mais tempo para conversar; é hora de” 
40 - A raposa e o leão: “e até de conversar com ele. Moral” 

57 - A leoa e a raposa: “raposa estavam a conversar. A raposa observou” 

 

72 - O leão, o burro e a raposa: “juntos e resolveram dividir em partes iguais” 

72 - O leão, o burro e a raposa: “raposa tornou a dividir a carcaça” 

72 - O leão, o burro e a raposa: “te ensinou a dividir?” A raposa” 

 

25 - O boi e a rã: “orgulho, inveja e ambição, as” 

4 - O milhafre e os pombos: “e cheio de ambições. Pode estar” 

78 - A tartaruga e a águia: “pedaços. Moral Uma ambição excessiva” 

 

42 - O lavrador e a cegonha: “eu livro a terra dos vermes.” 
68 - O macaco e o golfinho: “levou-o a terra. Quando se aproximavam” 

69 - A raposa e o caranguejo: “tentado viver em terra.” Moral As” 

 

1 - O galo e a jóia: “À luz do Sol. Olhou duvidoso para” 

2 - A gralha e os pavões: “À luz do Sol. Olhou duvidoso para” 

63 - A viagem do cão e do galo: “árvore. Quando o Sol raiou, o galo” 
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87 - O leopardo e a raposa: “atractivos, mas a verdadeira perfeição” 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “facto, a minha verdadeira mãe, mas” 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “vivo. A minha verdadeira mãe à” 

 

63 - A viagem do cão e do galo: “enroscado numas folhas ao pé da” 

64 - A videira e a cabra: “a comer as folhas da videira. Contudo” 

64 - A videira e a cabra: “o sussurro das folhas, voltaram à vinha” 
 

37 - O veado e o cavalo: “a gente deve pensar por si próprio” 

77 - A ama e o lobo: “-se embora a pensar: “Nunca se” 

93 - O porco-espinho e as serpentes: “.” “Nem pensar nisso”, respondeu o” 

32 - Os lobos e as ovelhas: “para as proteger, depressa foram devoradas” 

39 - O cão e o lobo: “do dono e proteger a sua família” 

4 - O milhafre e os pombos: “unicamente interessado em proteger-se a si” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “irritado com um pedido tão impertinente” 

56 - O leão apaixonado: “que era um pedido muito estranho, mas” 

90 - O casamento fatal: “satisfeito com este pedido, mas tinha feito” 
 

100 - O lobo e o leão: “apanhaste a ovelha honestamente? Foi o teu” 

86 - O bezerro brincalhão: “os que trabalham honestamente podem vir a” 

 

1 - O galo e a jóia: “verdade, preferia um grão de cevada” 

2 - A gralha e os pavões: “verdade, preferia um grão de cevada” 

 

30 - O veado a olhar para a água: “a beber num charco, quando viu o” 

79 - A raposa e a rã: “rã saiu do charco e, trepando para” 

 

25 - O boi e a rã: “a pastar no prado, quando uma rã” 
86 - O bezerro brincalhão: “de saltar no prado, pôs-se” 

 

63 - A viagem do cão e do galo: “-se para se protegerem do inimigo comum” 

91 - O gato e os ratos: “fazer. Para se protegerem de tão” 

 

41 - A águia e a raposa: “afortunados. Mas os impiedosos devem lembrar-se” 

88 - O falcão e o lavrador: “Moral Se formos impiedosos com os outros” 

 

25 - O boi e a rã: “, as pessoas julgam-se maiores do” 

81 - O pavão e o grou: “pessoas vãs julgam apenas pelas aparências” 

 
83 - O leão e os quatro touros: “um pacto de amizade; comiam sempre juntos” 

83 - O leão e os quatro touros: “fim à sua amizade e separaram-se” 

 

38 - O cavalo e o burro carregado: “burro carregado. Um camponês, que se dirigia” 

38 - O cavalo e o burro carregado: “na estrada. O camponês tirou a carga” 

 

76 - O touro e a cabra: “eu depressa te ensinava a diferença” 

95 - O gato e a raposa: “ “Se pudesse, ensinava-te os meus” 

 

56 - O leão apaixonado: “O leão apaixonado. Uma vez, um” 

56 - O leão apaixonado: “estava muito apaixonado para discutir e” 

 
100 - O lobo e o leão: “?” Moral Um vilão não” 

100 - O lobo e o leão: “enganado por um vilão pior do” 

 

38 - O cavalo e o burro carregado: “a carga. “Ajuda-me, amigo!” 

90 - O casamento fatal: “-lhe ajuda. “Ajuda-me a livrar” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “servo fiel e verdadeiro só pode esperar” 
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80 - O cão mau: “É o nosso verdadeiro carácter que” 

 

64 - A videira e a cabra: “A videira e a cabra” 

64 - A videira e a cabra: “ as folhas da videira. Contudo, os caçadores” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “não posso trabalhar melhor e tu” 

88 - O falcão e o lavrador: “tinha andado a trabalhar no campo, viu” 
 

12 - Júpiter e o camelo: “em vez de satisfazer os desejos do” 

20 - As lebres e as rãs: “vida capaz de satisfazer a todos; de” 

 

56 - O leão apaixonado: “ “Se queres casar  com a minha” 

90 - O casamento fatal: “rato. “Queria casar-me com a” 

 

16 - As rãs que queriam um rei: “À solta nos lagos, elas cansaram-se” 

67 - O corvo e o cisne: “rios e dos  lagos para também” 

 

72 - O leão, o burro e a raposa: “quisesse. Mas a partilha não agradava” 

72 - O leão, o burro e a raposa: “que fizesse a partilha. A raposa tornou” 
 

24 - O gato e o galo: “constitui uma protecção contra” 

4 - O milhafre e os pombos: “perigoso pedir a protecção dum” 

 

24 - O gato e o galo: “tirano, mas a razão e a” 

3 - O lobo e o cordeiro: “À voz da  razão. Quando o” 

 

78 - A tartaruga e a águia: “cumprir a sua promessa e que são” 

90 - O casamento fatal: “tinha feito uma promessa, e os dois” 

 

17 - A raposa e o crocodilo: “descendes duma longa linhagem de aristocratas.” 
55 - A mula vaidosa: “com questões de linhagem, pois sabe que” 

 

10 - O corvo e o mexilhão: “cair sobre aquela rocha. Verás que” 

10 - O corvo e o mexilhão: “ao bater na rocha. Então, quando” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “insistentemente que a ajudassem a apanhar as” 

7 - O lobo e a cegonha: “encontrava que o ajudassem. Por fim, encontrou” 

 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “as alimenta e protege"! Moral Muitos fazem” 

73 - O cabrito e o lobo: “desse telhado te protege da minha raiva” 

 
22 - A raposa e a cegonha: “hóspede uns ricos nacos de carne” 

23 - A raposa e a máscara: “bonitas e os ricos atavios não” 

 

58 - O milhafre doente: “Como posso pedir favores para alguém” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “Moral Muitos fazem favores a quem não” 

 

51 - O atum e o golfinho: “má quando penso que o meu” 

59 - O veado e a cria: “ataques. De facto, penso muitas vezes que” 

 

37 - O veado e o cavalo: “paga, tornou-se escravo do lavrador até” 

86 - O bezerro brincalhão: “pobre e velho escravo!”, disse o 

 
62 - A lebre e a tartaruga: “a honra de competir comigo!”” 

82 - A raposa e o tigre: “não pode competir com a perícia” 

 

1 - O galo e a jóia: “quem encontrará sempre satisfação. Sábio” 

2 - A gralha e os pavões: “quem encontrará sempre satisfação. Sábio” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “Natureza. Devemos contentar-nos com aquilo” 
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35 - A lamentação do pavão: “um tem de contentar-se com as” 

 

38 - O cavalo e o burro carregado: “ter recusado a ajudar o meu companheiro” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “fazem nada para ajudar os amigos.”               

 

71 - O pavão e a pega: “ Os pássaros reuniram-se para discutir” 

91 - O gato e os ratos: “de tantos companheiros, reuniram-se para resolverem” 
 

16 - As rãs que queriam um rei: “terem governo e pediram a Júpiter que” 

4 - O milhafre e os pombos: “um milhafre e pediram-lhe que os” 

 

30 - O veado a olhar para a água: “as hastes nos ramos. Não conseguia” 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “a sacudir os ramos para as bolotas” 

 

41 - A águia e a raposa: “a dormir ao sol. Desceu a pique” 

86 - O bezerro brincalhão: “quero, pulo ao sol ou descanso à” 

 

16 - As rãs que queriam um rei: “ “têm de ter paciência quando as coisas” 

66 - A serpente e o caranguejo: “caranguejo perdeu a paciência e, quando a” 
 

19 - O velho cão e o seu dono: “um bom e leal servidor. Por fim” 

62 - A lebre e a tartaruga: “a corrida será leal, indicaremos a raposa” 

 

66 - A serpente e o caranguejo: “tornar-se mais honesta, mas a sua” 

95 - O gato e a raposa: “virtude simples e honesta.”                

 

98 - A raposa dentro do poço: “socorro imediato. A compaixão é muito” 

98 - A raposa dentro do poço: “.” Moral A compaixão é um” 

 

32 - Os lobos e as ovelhas: “para negociarem um tratado de paz. A” 
39 - O cão e o lobo: “tão bem tratado como tu.” 

 

11 - A raposa e o corvo: “o engoliu, toda contente com a sua” 

81 - O pavão e o grou: “penas para ficares contente, mas, embora sejam” 

 

90 - O casamento fatal: “esquecerei a tua bondade. Farei tudo o” 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “fosse a bondade e o desvelo” 

 

66 - A serpente e o caranguejo: “nobres depois de mortos.” 

91 - O gato e os ratos: “ratos tinham sido mortos, e os que” 

 
20 - As lebres e as rãs: “e convocaram uma reunião para resolverem” 

52 - A raposa sem cauda: “problema, convocou uma reunião de todas” 

 

35 - A lamentação do pavão: “lamentou-se à deusa Juno por não” 

35 - A lamentação do pavão: “bela?”A deusa mandou o pavão” 

 

39 - O cão e o lobo: “e toda a liberdade do que uma” 

39 - O cão e o lobo: “que troca a liberdade por tais coisas” 

 

20 - As lebres e as rãs: “não estavam satisfeitas com as condições” 

89 - O urso e as colmeias: “as abelhas ficaram satisfeitas com o seu” 

 
86 - O bezerro brincalhão: “e entregue ao sacerdote, que o conduziu” 

86 - O bezerro brincalhão: “altar. Quando o sacerdote tirou o punhal” 

 

61 - A raposa e as uvas: “raposa e as uvas. Uma vez uma” 

61 - A raposa e as uvas: “de cachos de uvas deliciosas. Ao vê” 

 

32 - Os lobos e as ovelhas: “que conseguiam fazer guerra aos lobos, enquanto” 
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32 - Os lobos e as ovelhas: “do que uma guerra sangrenta.”               

 

66 - A serpente e o caranguejo: “Contemplando a serpente morta, o caranguejo observou” 

66 - A serpente e o caranguejo: “quando estás morta.” Moral Há” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “eram capazes de ceifar o trigo na” 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “começassem a ceifar no dia seguinte” 
 

20 - As lebres e as rãs: “questão de segurança. “Esperem” 

7 - O lobo e a cegonha: “com a maior segurança. Não” 

 

100 - O lobo e o leão: “um cidadão honesto na estrada real” 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “não só honesto, mas também” 

 

3 - O lobo e o cordeiro: “desprovidos de sentimentos humanos raramente darão” 

56 - O leão apaixonado: “ela. Os seus sentimentos eram tão” 

 

3 - O lobo e o cordeiro: “injustiça é inútil argumentar contra eles, porque” 

8 - O javali e o burro: “espírito elevado argumentar com gente sem” 
 

59 - O veado e a cria: “o chefe da manada, envelhecera e tornara” 

59 - O veado e a cria: “furioso, fazendo a manada tremer de medo” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “no campo, mandou reunir todos os pássaros” 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “pássaros tornaram a reunir as suas fora” 

 

89 - O urso e as colmeias: “urso e as colmeias. Uma vez, um” 

89 - O urso e as colmeias: “o mel das colmeias. Para se vingarem” 

 

68 - O macaco e o golfinho: “vida e a fortuna.”               
85 - O homem e o seu ganso: “lhe dera uma fortuna. Moral A cobiça” 

 

1 - O galo e a jóia: “duma quinta, quando desenterrou um diamante. À” 

2 - A gralha e os pavões: “duma quinta, quando desenterrou um diamante. À” 

 

57 - A leoa e a raposa: “conversar. A raposa observou então que” 

66 - A serpente e o caranguejo: “morta, o caranguejo observou: “Nunca terias” 

 

80 - O cão mau: “pensas que esse tronco é uma espécie” 

92 - O javali e a raposa: “as presas no tronco duma árvore” 

 
4 - O milhafre e os pombos: “dum homem poderoso e cheio de” 

76 - O touro e a cabra: “por um inimigo poderoso, não se” 

 

26 - O cavalo e o leão: “Moral Nunca devemos confiar naqueles que, por” 

58 - O milhafre doente: “ Não podemos confiar sempre no arrependimento” 

 

68 - O macaco e o golfinho: “se aproximavam do Pireu, que é o” 

68 - O macaco e o golfinho: “É claro. O Pireu é muito meu” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “de passarinheiros e armadilhas. A andorinha pediu” 

42 - O lavrador e a cegonha: “tinha preparado umas armadilhas para apanhar as” 

 
79 - A raposa e a rã: “cometemos os mesmos erros.” 

89 - O urso e as colmeias: “injúrias e os erros merecem ser vingados” 

 

58 - O milhafre doente: “e todas as igrejas do distrito e” 

58 - O milhafre doente: “os altares dessas igrejas?” Moral São” 

 

32 - Os lobos e as ovelhas: “um tratado de paz. A fim de” 
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32 - Os lobos e as ovelhas: “dividiu, pois uma paz insensata é mais” 

 

57 - A leoa e a raposa: “raposas eram muito felizes porque tinham muitas” 

99 - O burro a comer cardos: “sentir-se muito felizes por comerem coisas” 

 

1 - O galo e a jóia: “para a bela pedra, pôs a” 

2 - A gralha e os pavões: “para a bela pedra, pôs a 
 

61 - A raposa e as uvas: “estão todas verdes e ácidas” 

 

90 - O casamento fatal: “loucura fazer-lhe pedidos impossíveis.”               

 

59 - O veado e a cria: “valentes só por pensarem que o deviam” 

 

50 - A perdiz e os galos: “com as outras. Discutem por discutir, seja” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “a sua parte. Pedir que tais coisas” 

 

93 - O porco-espinho e as serpentes: “ninho de serpentes. Pediu às serpentes” 
 

58 - O milhafre doente: “tudo para te salvar a vida, mas” 

 

53 - A raposa e as silvas: “.” “Agora aprendeste o teu erro” 

 

31 - A serpente e a lima: “lambê-la por curiosidade. Quanto mais a” 

 

52 - A raposa sem cauda: “tentou convencer as companheiras de que seria” 

 

73 - O cabrito e o lobo: “perigo, muitas vezes arma-se em grande” 

 
97 - O galo e a raposa: “.” Moral A experiência ensina-nos muita” 

 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “seria a parte vencedora. As feras venceram” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “receava que os ceifeiros viessem ceifá-la” 

 

81 - O pavão e o grou: “que as qualidades verdadeiras têm mais valor” 

 

66 - A serpente e o caranguejo: “com a serpente, aconselhando-a a emendar” 

 

66 - A serpente e o caranguejo: “mas a sua companheira ignorava pura e” 
 

78 - A tartaruga e a águia: “não podia cumprir a sua promessa” 

 

91 - O gato e os ratos: “estás! Nós conhecemos-te muito bem” 

 

38 - O cavalo e o burro carregado: “ajudar o meu companheiro quando este estava” 

 

76 - O touro e a cabra: “te ensinava a diferença entre um” 

 

61 - A raposa e as uvas: “apanhar uma única uva. Por fim, cansada” 

 

41 - A águia e a raposa: “ainda não sabiam voar, lutaram e” 
 

54 - O milhafre, a rã e o rato: “se juntam para discutirem os seus problemas” 

 

37 - O veado e o cavalo: “ e um cavalo discutiram acerca da posse” 

 

4 - O milhafre e os pombos: “que tinha o direito de levar e” 
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19 - O velho cão e o seu dono: “só; um servo fiel e verdadeiro só” 

 

52 - A raposa sem cauda: “têm cauda ou facilitar a vida à” 

 

50 - A perdiz e os galos: “uns galos de briga. Os galos fizeram” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “Agora, eles tinham aprendido a lição” 
 

13 - O leão e o rato: “Não é digno de uma criatura” 

 

58 - O milhafre doente: “Só uma vida virtuosa pode suavizar a” 

 

39 - O cão e o lobo: “de afastar os  mendigos, guardar a casa” 

 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “quem não significa nada para eles” 

 

84 - O corvo e o cântaro: “feito com o engenho.” 

 

16 - As rãs que queriam um rei: “estava errado, fazer leis e decretar recompensas” 
 

95 - O gato e a raposa: “comparados com uma virtude simples e honesta” 

 

29 - A raposa e o lobo: “ladrões são castigados, é bom ver” 

 

35 - A lamentação do pavão: “possuis beleza e majestade.” “Talvez” 

 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “que não conhecem e comem o” 

 

93 - O porco-espinho e as serpentes: “posse é a lei.” 

 
83 - O leão e os quatro touros: “vez. Moral A união faz a” 

 

16 - As rãs que queriam um rei: “um que tenha autoridade.” Então” 

 

20 - As lebres e as rãs: “rio, surpreenderam uma multidão de rã” 

 

6 - O cão e a sombra: “a sua sombra reflectida na água” 

 

52 - A raposa sem cauda: “resolver o seu dilema é tentar convencer” 

 

62 - A lebre e a tartaruga: “me dás a honra de competir comigo” 
 

42 - O lavrador e a cegonha: “e tens de partilhar a sorte dos” 

 

86 - O bezerro brincalhão: “o bezerro.” Vives uma vida tão” 

 

75 - O anzol e o peixinho: “Moral Devemos estar seguros daquilo que temos” 

 

4 - O milhafre e os pombos: “-lhe que os protegesse. O milhafre foi” 

 

18 - A porca e o lobo: “disse ela, “percebo-te muito bem” 

 

67 - O corvo e o cisne: “breve a ave morreu por falta de” 
 

97 - O galo e a raposa: “eu escapei por milagre. Acho que, se” 

 

78 - A tartaruga e a águia: “recompensaria com um tesouro maravilhoso que estava” 

 

56 - O leão apaixonado: “está cego de paixão, não” 
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15 - A andorinha e os outros pássaros: “andorinha deixou os bosques e foi viver” 

 

54 - O milhafre, a rã e o rato: “quem havia de governar o país” 

 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “assim que se vive na cidade, prefiro” 

 

53 - A raposa e as silvas: “ “Não me socorrestes! Eu procurei o” 
 

71 - O pavão e a pega: “estavam prestes a eleger o pavão” 

 

32 - Os lobos e as ovelhas: “um erro estabelecer aliança entre os” 

 

86 - O bezerro brincalhão: “o conduziu ao altar. Quando o sacerdote” 

 

16 - As rãs que queriam um rei: “não terem governo e pediram a” 

 

98 - A raposa dentro do poço: “tempo.” “Pobre raposa, disse o” 

 

91 - O gato e os ratos: “rato velho e ladino espreitou da prateleira” 
 

38 - O cavalo e o burro carregado: “se dirigia ao mercado com as suas” 

 

32 - Os lobos e as ovelhas: “os lobos enviaram embaixadores às ovelhas” 

 

56 - O leão apaixonado: “filha do guarda-florestal, e apaixonou-se” 

 

95 - O gato e a raposa: “No meio duma floresta, um gato e” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “si só; um servo fiel e verdadeiro” 

 
91 - O gato e os ratos: “morte de tantos companheiros, reuniram-se para” 

 

4 - O milhafre e os pombos: “guardar os seus súbditos. Mas, passado pouco” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “outros. Eles mesmos ceifariam o trigo. À” 

 

17 - A raposa e o crocodilo: “lia e da grandeza dos seus antepassados” 

 

42 - O lavrador e a cegonha: “trigo recém-plantado. Ao examinar o” 

 

41 - A águia e a raposa: “caíram, meio queimadas, do ninho, mesmo” 
 

38 - O cavalo e o burro carregado: “com as suas mercadorias, pôs estupidamente” 

 

81 - O pavão e o grou: “verdadeiras têm mais valor.” 

 

36 - A raposa e o leão doente: “alguém, devemos julgar cuidadosamente o seu” 

 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “vez, saíram vencedores. O morcego, ao” 

 

68 - O macaco e o golfinho: “rebentou uma grande tempestade e o navio” 

 

36 - A raposa e o leão doente: “cumprimentos a Sua Majestade”, disse a raposa” 
 

10 - O corvo e o mexilhão: “só são caridosas com o seu” 

 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “respeito deve ser conquistado com o amor” 

 

59 - O veado e a cria: “que era o chefe da manada, envelhecera” 
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62 - A lebre e a tartaruga: “Deitou-se na erva macia e adormeceu” 

 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “visto um lavrador semear visco no campo” 

 

38 - O cavalo e o burro carregado: “próprios sem sabermos.” 

 

54 - O milhafre, a rã e o rato: “viviam. Dois dos chefes enfrentaram-se com” 
 

58 - O milhafre doente: “até rapinou os altares dessas igrejas?” 

 

82 - A raposa e o tigre: “cia de quem conhece a sua arte” 

 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “chegaram ao seu destino. O rato da” 

 

66 - A serpente e o caranguejo: “e de pouca confiança. Muitas vezes” 

 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “morcego juntou-se alegremente a elas. Mais” 

 

100 - O lobo e o leão: “vergonha? Roubas um cidadão honesto na” 
 

77 - A ama e o lobo: “de lhe ralhar, acariciava o menino e” 

 

72 - O leão, o burro e a raposa: “.” Moral Devemos reconhecer onde está” 

 

98 - A raposa dentro do poço: “difícil e compreendo como deves sentir” 

 

11 - A raposa e o corvo: “a boca para cantar. Imediatamente, o naco” 

 

3 - O lobo e o cordeiro: “abaixo, não pensei que pudesse sujar” 

 
16 - As rãs que queriam um rei: “estão contentes quando as coisas” 

 

41 - A águia e a raposa: “oprimir os menos afortunados. Mas os impiedosos” 

 

90 - O casamento fatal: “o que me pedires.” O rato” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “velhice.” Moral Trabalhar muito e arduamente” 

90 - O casamento fatal: “e os dois casaram-se. O casal” 

 

91 - O gato e os ratos: “estivesse cheia de palha!” Moral Devemos” 
 

20 - As lebres e as rãs: “disse a mais esperta das lebres. Temos” 

 

72 - O leão, o burro e a raposa: “partilha não agradava ao leão” 

 

16 - As rãs que queriam um rei: “decretar recompensas e castigos. Desdenhando a loucura” 

 

97 - O galo e a raposa: “Moral A experiência ensina-nos muita coisa” 

 

86 - O bezerro brincalhão: “boi.” A morreres tão depressa” 

 

80 - O cão mau: “distinção. Todos sabemos que é o” 
 

17 - A raposa e o crocodilo: “a discutir a pureza das suas árvores” 

 

86 - O bezerro brincalhão: “o punhal para sacrificar o bezerro, o” 

 

3 - O lobo e o cordeiro: “estava resolvido a brigar com o cordeiro” 
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8 - O javali e o burro: “e, como estava alegre e bem disposto” 

 

75 - O anzol e o peixinho: “boca e pediu piedosamente: “Por favor” 

 

76 - O touro e a cabra: “correu para um curral, onde esperava encontrar” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “que tornassem a escutar no dia seguinte” 
 

55 - A mula vaidosa: “que a sua ascendência à tão” 

 

86 - O bezerro brincalhão: “foi levado ao templo e entregue ao” 

 

70 - O pastor e as suas ovelhas: “pequeno bosque de carvalhos. Abriu o casaco” 

 

78 - A tartaruga e a águia: “tartaruga teve de confessar que não” 

 

53 - A raposa e as silvas: “queda. Os espinhos enterraram-se-lhe nas” 

 

24 - O gato e o galo: “razão e a consciência são tão” 
 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “prazeres da vida citadina.” E lá” 

 

52 - A raposa sem cauda: “cauda. Embora estivesse satisfeita por ter salvado” 

 

100 - O lobo e o leão: “honesto na estrada real?” O leão” 

 

53 - A raposa e as silvas: “sebe, escorregou. Os arbustos cederam sob o” 

 

16 - As rãs que queriam um rei: “fazer leis e decretar recompensas e castigos” 

 
91 - O gato e os ratos: “-se de lhes pregar uma partida. Pendurou” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “de satisfazer os desejos do camelo, ordenou” 

 

21 - O cão e a ovelha: “injusta quando o juiz e os jurados” 

 

65 - O burro, o leão e o galo: “Mas o burro julgava que tinha sido” 

 

33 - O macaco e a raposa: “sabedoria do Todo-Poderoso.” 

 

27 - O cavalo e o burro: “a sua bela armadura, resfolegando através” 
 

15 - A andorinha e os outros pássaros: “a apanhar as sementes e a destrua” 

 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “no meio daquele rebanho de ovelhas! Deixa” 

 

73 - O cabrito e o lobo: “que a tua valentia me impressiona, porque” 

 

27 - O cavalo e o burro: “fazendo ecoar as montanhas com o trova” 

 

12 - Júpiter e o camelo: “própria Mãe Natureza. Devemos contentar-nos” 

 

36 - A raposa e o leão doente: “ “Apresentai os meus cumprimentos a Sua Majestade” 
 

68 - O macaco e o golfinho: “ “Então deves conhecer o Pireu”, disse” 

 

24 - O gato e o galo: “posso viver de conversa.” E, dizendo” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “uma ninhada numa seara e, como esta” 
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41 - A águia e a raposa: “águia viu uns camponeses a assarem uma” 

 

58 - O milhafre doente: “as igrejas do distrito e lhes pedisse” 

 

52 - A raposa sem cauda: “discurso todo é aconselhar as que têm” 

 

68 - O macaco e o golfinho: “navio embateu nuns rochedos. Enquanto o navio” 
 

10 - O corvo e o mexilhão: “fugiu. Moral A caridade começa em” 

 

63 - A viagem do cão e do galo: “galo, como era costume, cantou do alto” 

 

90 - O casamento fatal: “O casamento fatal Um leão” 

 

35 - A lamentação do pavão: “mundo, temos de aprender a regozijar-nos” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “lavrador perguntar aos vizinhos se eram capazes” 

 

78 - A tartaruga e a águia: “águia aceitou a oferta, levou a tartaruga” 
 

71 - O pavão e a pega: “durante o seu reinado, como poderá defender” 

 

25 - O boi e a rã: “boi estava a pastar no prado, quando” 

 

96 - O lobo, o cordeiro e a cabra: “  conquistado com o amor.” 

 

30 - O veado a olhar para a água: “e correu pelos campos fora, deixando os” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “diria acerca da ceifa. Logo que regressou” 

 
87 - O leopardo e a raposa: “Um espírito compreensivo e claro vale” 

 

11 - A raposa e o corvo: “deixem vencer pela lisonja.”               

 

82 - A raposa e o tigre: “conhece a sua arte.”               

 

12 - Júpiter e o camelo: “garras ou outras armas para me defender” 

 

79 - A raposa e a rã: “Não devemos armar -nos em professores” 

 

14 - Os galos brigões e a águia: “capoeira. Moral O vencedor duma disputa deveria” 
 

62 - A lebre e a tartaruga: “mais rápidos, confiantes na sua habilidade” 

 

28 - Os pássaros, as feras e o morcego: “os pássaros julgaram-no como desertor” 

 

67 - O corvo e o cisne: “sua grande beleza. Julgando que a brancura” 

 

41 - A águia e a raposa: “dia, os mais pobres podem vingar-se” 

 

36 - A raposa e o leão doente: “Moral Antes de confiarmos em alguém” 

 

33 - O macaco e a raposa: “devemos desafiar a sabedoria do Todo-Poderoso” 
 

58 - O milhafre doente: “lhes pedisse que rezassem pelo seu restabelecimento” 

 

9 - O rato do campo e o rato da cidade: “queijo, farinha de aveia velha, toucinho Rana” 

 

32 - Os lobos e as ovelhas: “s ovelhas para negociarem um tratado de” 
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67 - O corvo e o cisne: “viver junto dos rios e dos lagos” 

 

34 - A calhandra e os seus filhotes: “filho preparar as foices, porque era inútil” 

 

95 - O gato e a raposa: “e uma raposa conversavam.” Por pior” 

 

35 - A lamentação do pavão: “alcançar a felicidade neste mundo, temos” 
 

16 - As rãs que queriam um rei: “-se para o lodo, a fim de” 

 

35 - A lamentação do pavão: “, “É verdadeiramente musical, enquanto os” 

 

80 - O cão mau: “e disse: “Mestre Rover, estás” 

 

19 - O velho cão e o seu dono: “bom e leal servidor. Por fim, quando” 

 

82 - A raposa e o tigre: “mesmo utilizada com bravura, não pode” 

 

33 - O macaco e a raposa: “!” Moral A Providência deu a cada” 
 

71 - O pavão e a pega: “pássaros viviam sem governante, mas, um dia” 

 

26 - O cavalo e o leão: “-lhe que o  curasse. É claro que” 

 

84 - O corvo e o cântaro: “fim, viu umas pedrinhas ali perto e” 

 

99 - O burro a comer cardos: “É um homem rico.” 

 

 

 

Tabela n.º 2 – Contexto das palavas-tema em Esopo 
 

 

Graças ao levantamento efectuado das palavras presentes nas diversas fábulas 

de Esopo, bem como do número de frequências (vezes em que ocorrem no corpus), 

registados nas tabelas acima apresentadas e que nos são facultadas pelo programa 

NooJ, podemos agora delimitar campos lexicais, de acordo com temas escolhidos, no 

caso específico os valores que se devem depreender no contexto da sala de aula. 

Assim, assinalamos, no quadro abaixo (tabela n.º 3), essa delimitação 

realizada por nós, verificando, com efeito, que existem nos textos palavras que se 

inserem em cada conjunto de valores, designadamente:  
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 valores culturais-intelectuais como, a título de exemplo, o adjectivo 

“esperta”; derivados do verbo aprender (“aprendeste”, “aprendido”, 

“aprender”), do verbo cantar (“cantar”), do verbo compreender 

(“compreendo”), do verbo conhecer (“conhecemos”, “conhecem”, 

“conhece”, “conhecer”), do verbo ensinar (“ensinava”, “ensina”), do 

verbo observar (“observou”), do verbo pensar (“pensar”, “penso”, 

“pensarem”, “pensei”), do verbo perceber (“percebo”), do verbo 

reconhecer (“reconhecer”), do verbo reflectir (“reflectida”), do verbo 

saber (“sabia”, “sei”, “saber”, “sabem”, “sabemos”), do verbo 

significar (“significa”) e os substantivos “arte”, “consciência”, 

“curiosidade”, “engenho”, “experiência”, “ladino”, “razão”, 

“sabedoria. 

 Valores ecológicos tais como: os adjectivos “queimadas”, “verdes”; 

derivados do verbo ceifar (“ceifar”, “ceifariam”, “ceifa”), do verbo 

pastar (“pastar”), do verbo plantar (“plantado”), do verbo semear 

(“semear”) e os substantivos “animais”, “animal”, “arbustos”, “aveia”, 

“bicho”, “bosque”, “bosques”, “campo”, “camponês”, “camponeses”, 

“campos”, “capoeira”, “carvalhos”, “ceifeiros”, “charco”, “colmeias”, 

“curral”, “erva”, “floresta”, “florestal”, “foices”, “folhas”, “grão”, 

“lagos”, “lavrador”, “lodo”, “manada”, “mar”, “montanhas”, 

“Natureza”, “natureza”, “ninho”, “palha”, “pedra”, “pedrinhas”, 

“prado”, “queimadas”, “quinta”, “ramos”, “rebanho”, “rios”, “rocha”, 

“rochedos”, “seara”, “sementes”, “silvas”, “sol”, “tempestade”, “terra”, 

“tronco”, “uva”, “uvas”, “videira”. 

 Valores morais como, por exemplo, os adjectivos “afortunados”, 

“alegre”, “apaixonado”, “compreensivo”, “confiantes”, “contente”, 

“contentes”, “digno”, “feliz”, “felizes”, “fiel”, “honesta”, “honesto”, 

“leal”, “satisfeita”, “satisfeitas”, “satisfeito”, “verdadeira”, 

“verdadeiras”, “verdadeiro”, “virtuosa”; os advérbios “alegremente”, 

“honestamente”, “verdadeiramente”; derivados do verbo acariciar 

(“acariciava”), do verbo aconselhar (“aconselhando”, “aconselhar”), do 

verbo agradar (“agradava”), do verbo ajudar (“ajudassem”, “ajudar”), 

do verbo confiar (“confiar”, “confiarmos”), do verbo contentar 
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(“contentar”), do verbo cumprir (“cumprir”) do verbo curar (“curar”, 

“curasse”), do verbo dividir (“dividir”), do verbo escutar (“escutar”), 

do verbo facilitar (“facilitar”), do verbo partilhar (“partilha”, 

“partilhar”), do verbo proteger (“proteger”, “protegerem”, “protege”, 

“protegesse”), do verbo salvar (“salvar”), do verbo trabalhar 

(“trabalhar”, “Trabalhar”), do verbo satisfazer (“satisfazer”), do verbo 

socorrer (“socorrestes”) e substantivos “Ajuda”, “ajuda”, “ambição”, 

“amiga”, “amigo”, “amigos”, “amizade”, “amor”, “bondade”, 

“bravura”, “compaixão”, “companheira”, “companheiras”, 

“companheiro”, “companheiros”, “companhia”, “confiança”, 

“conforto”, “conselho”, “coragem”, “cumprimentos”, “desejos”, 

“favor”, “favores”, “felicidade”, “fortuna”, “grandeza”, “honra”, 

“lisonja”, “paciência”, “paixão”, “partilha”, “pastor”, “protecção”, 

“respeito”, “satisfação”, “sentimentos”, “união”, “valentia”, “valor”, 

“verdade”, “virtude”. 

 Valores politico-sociais como os adjectivos “citadina”, “Pobre”, 

“pobre”, “pobres”, “Poderoso”, “poderoso”, “real”, “rico”, “ricos”, 

“seguros”, “vencedor”, “vencedora”, “vencedores”; derivados do verbo 

argumentar (“argumentar”), do verbo armar (“armar”), do verbo brigar 

(“brigar”), do verbo casar (“casar”, “casaram”), do verbo competir 

(“competir”), do verbo conquistar (“conquistado”), do verbo conversar 

(“conversar”, “conversa”, “conversavam”), do verbo decretar 

(“decretar”), do verbo discutir (“discutir”, “Discutem”, “discutirem”, 

“discutiram”), do verbo eleger (“eleger”), do verbo governar 

(“governar”), do verbo julgar (“julgando”, “julgam”, “julgar”, 

“julgava”, “julgaram”, “Julgando”), do verbo negociar (“negociarem”), 

do verbo reunir (“reuniram”, “reunir”) e substantivos “aliança”, 

“arma”, “armadilha”, “armadilhas”, “armadura”, “armas”, 

“ascendência”, “autoridade”, “batalha”, “briga”, “chefe”, “chefes”, 

“cidadão”, “cidade”, “conversa”, “costume”, “diferença”, “dilema”, 

“direito”, “discurso”, “discussão”, “distrito”, “dono”, “embaixadores”, 

“escravo”, “gente”, “governante”, “governo”, “guerra”, “homem”, 

“homens”, “inimigo”, “inimigos”, “juiz”, “lei”, “leis”, “liberdade”, 

“linhagem”, “Majestade”, “majestade”, “mendigos”, “mercadorias”, 
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“mercados”, “Mestre”, “multidão”, “mundo”, “paz”, “pessoas”, “rei”, 

“reinado”, “reunião”, “segurança”, “servidor”, “servo”, “súbditos”, 

“tratado”, “vilão”, “vizinhos”. 

 Valores religiosos com a presença dos adjectivos “castigados”, 

“fatal”, “impiedosos”, “morta”, “morto”, “mortos”, “vivo”; do 

advérbio “piedosamente”; derivados do verbo confessar (“confessar”), 

do verbo desenterrar (“desenterrou”), do verbo enterrar (“enterraram”), 

do verbo morrer (“morrer”, “morreu”, “morreres”), do verbo pedir 

(“pedir”, “pediu”, “pedindo”, “pedido”, “pedidos”, “pediram”, “Pedir”, 

“Pediu”, “pedires”), do verbo pregar (“pregar”), do verbo rezar 

(“rezassem”), do verbo sacrificar (“sacrificar”), do verbo viver 

(“viver”, “vives”, “vive”) e os substantivos “altar”, “altares”, 

“caridade”, “castigo”, “castigos”, “destino”, “deusa”, “dor”, “erro”, 

“erros”, “igrejas”, “milagre”, “Moral”, “morte”, “oferta”, “pedido”, 

“Pireu”, “promessa”, “Providência”, “sacerdote”, “sorte”, “templo”, 

“tesouro”, “vida”. 
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Tabela n.º3 – Campos lexicais e proposta de tema em Esopo 

 

 Considerando esta delimitação de campos lexicais no que concerne ao 

vocabulário utilizado, podemos aferir que os mais presentes, em termos quantitativos, 

na obra de Esopo, são os valores morais e politico-sociais que se enquadram com os 

propósitos de transmissão de moralidades e sátiras sociais inerentes ao género literário 

da fábula. 

 

 

 

Tema Palavras-tema (campo lexical) 

Valores culturais-intelectuais sabia; sabe; sei; saber; sabem; pensar; ensinava; razão; penso; observou; 

pensarem; aprendeste; curiosidade; experiência; conhecemos; sabiam; 
aprendido; significa; engenho; conhecem; reflectida; percebo; ladino; sabemos; 

conhece; reconhecer; compreendo; cantar; pensei; esperta; ensina; sabemos; 

consciência; conhecer; aprender; arte; sabedoria 

Valores ecológicos lavrador; campo; animais; bosque; ninho; natureza; animal; quinta; capoeira; 

mar; silvas; bicho; terra; sol; folhas; grão; charco; prado; camponês; videira; 

lagos; rocha; ramos; uvas; ceifar; manada; colmeias; tronco; pedra; verdes; 

ceifeiros; uva; bosques; florestal; floresta; ceifariam; plantado; queimadas; 

tempestade; erva; semear; palha; curral; carvalhos; arbustos; sementes; rebanho; 

montanhas; Natureza; seara; camponeses; rochedos; pastar; campos; ceifa; 

aveia; rios; foices; lodo; pedrinhas  

Valores morais amigo; favor; pastor; satisfeito; amiga; verdade; curar; amigos; coragem; 

conselho; conforto; companhia; ajuda; respeito; feliz; dividir; ambição; 

verdadeira; proteger; honestamente; protegerem; amizade; apaixonado; Ajuda; 

verdadeiro; trabalhar; satisfazer; partilha; protecção; ajudassem; protege; 
favores; satisfação; contentar; ajudar; paciência; leal; honesta; compaixão; 

contente; bondade; satisfeitas; honesto; sentimentos; fortuna; confiar; felizes; 

salvar; companheiras; verdadeiras; aconselhando; companheira; cumprir; 

companheiro; fiel; facilitar; digno; virtuosa; virtude; união; honra; partilhar; 

protegesse; paixão; socorrestes; companheiros; grandeza; valor; confiança; 

alegremente; acariciava; contentes; afortunados; Trabalhar; agradava; alegre; 

escutar; satisfeita; desejos; valentia; cumprimentos; aconselhar; amor; 

compreensivo; lisonja; confiantes; confiarmos; felicidade; verdadeiramente; 

bravura; curasse 

Valores politico-sociais homem; pessoas; rei; mundo; dono; cidade; pobre; homens; gente; discutir; 

inimigo; julgando; armadilha; discurso; inimigos; discussão; batalha; conversar; 

julgam; vilão; casar; linhagem; ricos; escravo; competir; reuniram; tratado; 
reunião; liberdade; guerra; segurança; argumentar; reunir; poderoso; 

armadilhas; paz; Discutem; arma; vencedora; diferença; discutirem; discutiram; 

direito; briga; mendigos; leis; majestade; lei; autoridade; multidão; dilema; 

seguros; governar; eleger; aliança; governo; Pobre; mercado; embaixadores; 

servo; súbditos; mercadorias; julgar; vencedores; Majestade; conquistado; 

chefe; chefes; cidadão; casaram; brigar; ascendência; citadina; real; decretar; 

juiz; julgava; Poderoso; armadura; conversa; distrito; costume; vizinhos; 

reinado; armas; armar; vencedor; julgaram; Julgando; pobres; negociarem; 

conversavam; Mestre; servidor; governante; rico 

Valores religiosos Moral; vida; pedir; pediu; viver; castigo; morte; morrer; sorte; pedindo; erro; 

dor; vivo; morto; pedido; impiedosos; promessa; pediram; mortos; deusa; 

sacerdote; morta; desenterrou; Pireu; erros; igrejas; pedidos; Pedir; Pediu; 

castigados; vives; morreu; milagre; tesouro; vive; altar; altares; destino; pedires; 
castigos; morreres; sacrificar; piedosamente; templo; confessar; enterraram; 

pregar; caridade; fatal; oferta; rezassem; Providência 
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Nas Fábulas de La Fontaine: 

 
Tokens Fq. Tokens Fq. Tokens Fq. Tokens Fq. 

vida 

rio 

rei 

mundo 
morte 

homem 

gente 

amigo 

homens 

Deus 

amor 

sorte 

povo 

pobre 

alma 

dono 
razão 

animais 

grão 

terra 

amigos 

sei 

pastor 

tesouro 

morto 

animal 

campo 
vizinho 

rios 

Sol 

reis 

contente 

guerra 

arte 

fortuna 

sabe 

gado 

juiz 
fados 

rico 

monarca 

laia 

orador 

pedir 

pediu 

deus 

vassalos 

contento 

Majestade 

gados 
PASTOR 

cidadão 

imperador 

lisonja 

tesouros 

briga 

92 

70 

67 

62 
57 

48 

47 

47 

47 

41 

39 

37 

37 

37 

36 

36 
36 

32 

31 

31 

29 

28 

28 

28 

25 

25 

24 
24 

24 

22 

22 

21 

20 

19 

19 

19 

18 

17 
17 

16 

16 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

natureza 

monte 

honra 

deuses 
campos 

tronco 

cidade 

viver 

feliz 

bosque 

paz 

vivo 

inimigo 

salvar 

rebanho 

aldeia 
lei 

leis 

gentes 

voto 

morrer 

mestre 

desejos 

erro 

conselho 

erva 

engenho 
valor 

cura  

mar 

real 

castigo 

saber 

trabalho 

almas 

fatal 

armas 

mortos 
sobreiro 

esperto 

cortesão 

celeste 

julgar 

companheiros 

sabia 

Cortesão 

colheita 

experiência 

observando 

santo 
amizade 

contenta 

infortúnio 

pinheiro 

reino 

confiança 

16 

15 

15 

14 
14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 
12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 
9 

9 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

conhece 

servos 

grandeza 

terras 
adeus 

amiga 

dor 

pasto 

templo 

ermitão 

discurso 

clima 

direito 

cidades 

moral 

deusa 
vive 

prado 

covil 

rainha 

ritos 

vilão 

satisfeito 

natura 

julga 

conhecer 

fruto 
universo 

verdade 

piedade 

ninho 

desejo 

guerras 

orbe 

morreu 

honras 

bosques 

Bicho 
liberdade 

ciência 

companheiro 

costumes 

tribunal 

sapiência 

poeta 

pascia 

trabalhar 

ensinar 

fidalgo 

caridade 
divino 

prudência 

profeta 

companheira 

pecados 

feno 

9 

9 

9 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
6 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

mortal 

Adeus 

sentença 

rendeiro 
esperta 

vizinhos 

verdadeiro 

virtudes 

Diabo 

agrada 

pastar 

favor 

fado 

artes 

governo 

amores 
Terra 

verde 

camarada 

defunto 

lisonjeiro 

praia 

lavra 

companhia 

agradar 

montes 

fonte 
frutos 

julgava 

pastores 

matos 

musa 

pobreza 

ribeiro 

pessoas 

esperança 

proveito 

julgando 
empregos 

alegre 

votos 

Homem 

charcos 

conselhos 

lodo 

ladino 

eterna 

protecção 

terreno 

sequazes 
infante 

mestres 

Morto 

viventes 

terreiro 

armava 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 



 - 196 - 

cavaleiro 

povos 

selvas 

vivente 

pobres 

sagrado 

mortais 
mercador 

Inferno 

paciência 

pregando 

destino 

pedras 

seara 

pregar 

entende 

assembleia 

mortes 

república 
Grão 

bicho 

majestade 

morta 

segurança 

monarcas 

pediram 

ramos 

digno 

furna 

lago 
deputados 

aconselho 

poderoso 

costume 

chuva 

conquistas 

sabendo 

armado 

reinos 

AMIGO 

campinas 
Flora 

Honra 

confiar 

arcano 

verdejante 

louvando 

conversa 

Liberdade 

rochas 

ceifar 

selva 

agradou 
observa 

ORADOR 

imortal 

divindades 

inimigos 

praias 

consciência 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

debates 

leal 

paixão 

debate 

respeito 

providência 

Estado 
sabes 

ceifa 

fiel 

vencedor 

RENDEIRO 

humilde 

camaradas 

prados 

pintores 

compaixão 

cantar 

beijar 
pedindo 

trabalhos 

vivem 

vales 

brigas 

celeiros 

partilhas 

mundos 

classe 

emprego 

covis 
saiba 

pensar 

Razão 

moleiro 

negociante 

Cura 

presidente 

Providência 

pedra 

divos 

carinho 
afagos 

celestes 

pastos 

ciências 

Arte 

climas 

ribeiras 

VIZINHO 

devoto 

povoar 

leitor 

saudade 
conhecem 

vives 

sentimento 

peregrinos 

perdão 

multidão 

semente 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

punir 

armar 

contentes 

conheceu 

Rei 

diferença 

beijo 
sementeira 

aprender 

Dono 

ramo 

ofensa 

AMARÃO 

ensinam 

julgaram 

cumprir 

vila 

bondade 

Morreu 
conceito 

serva 

celeiro 

união 

folhas 

planta 

embaixada 

templos 

estima 

República 

curar 
companheiras 

povoado 

sabem 

coragem 

Homens 

criados 

benfeitor 

meiguice 

Voto 

REI 

verdades 
floresta 

milagre 

hospitaleiro 

defesa 

respeita 

devota 

arcanos 

convidar 

entendido 

encaminha 

sabei 

porfia 
honrada 

Criador 

observou 

pediria 

morrerão 

armadura 

sacerdote 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

credes 

reflectindo 

Deuses 

opinião 

ambicioso 

horta 

reinar 
julgam 

aprendeu 

Gente 

quinta 

ajuda 

abismo 

vivei 

pregador 

santinhos 

animalejo 

viveiro 

conclave 
observada 

vidas 

moribundo 

carreiro 

aliança 

agrado 

dignidades 

cremos 

abrace 

entender 

sepultura 
rainhas 

manada 

piedoso 

estudo 

virtude 

lisonjeia 

ensinada 

quimeras 

lameiros 

escravos 

herdeiras 
deidades 

conheceras 

venturosa 

venturoso 

aprendamos 

poderosos 

hortas 

julgadas 

curativo 

poesia 

alentar 

AMBICIOSO 
respeitando 

pintura 

decreta 

Sabemos 

confessai 

queridinhos 

beneficiência 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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campina 

ricos 

oradores 

fregueses 

chuvas 

conforto 

oferta 
Paz 

satisfeitos 

colheitas 

leais 

redil 

desventuras 

frades 

meiguices 

protector 

pobretes 

embaixador 

curral 
amou 

amigas 

dignos 

feiticeiro 

fidalga 

lagoa 

debater 

santos 

plaino 

sabemos 

Funesta 
bruxa 

aprendei 

milordes 

tempestades 

moribunda 

enterrar 

cinzas 

sucumbe 

honrado 

soberanas 

guerreando 
lavrava 

cumprirem 

conselheiros 

piedosa 

honrar 

humildes 

SOL 

conquistar 

eternas 

entendidos 

fadado 

imperatriz 
verdes 

beijando 

coroas 

puni 

contratos 

fielmente 

cultivava 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Fortuna 

vivendo 

Sabes 

ensina 

observo 

bairristas 

madeira 
arvoredo 

observar 

ajudar 

Pastor 

Deusa 

confessa 

foices 

engenhou 

motins 

amoroso 

sermão 

soberanos 
direitos 

sina 

ERMITÃO 

caixão 

Amor 

cardumes 

mago 

gadanha 

devotos 

promessa 

emprestasse 
Profetisa 

defunta 

poleiro 

crentes 

Plantar 

jejuar 

agradecendo 

Louvando 

entreajudemos 

cordial 

reflectiu 
Moita 

quintas 

doutrino 

jasmins 

pastava 

lavraram 

reza 

ceifado 

empregou 

sagrara 

Consolemo 

engenhos 
deputado 

reunir 

Valor 

pressagia 

justiceiro 

divinal 

quintais 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

reinou 

diligentes 

poema 

cortesmente 

eloquente 

mercado 

sol 
Credes 

amar 

tratado 

elogios 

soldados 

conferência 

AMOR 

ascendência 

Reis 

aprendera 

semideuses 

milagres 
viverei 

premiar 

quintal 

semeia 

funesta 

audiência 

flora 

viveremos 

Alegre 

Votos 

oferenda 
deusas 

Curiosidade 

pensamento 

rocha 

estudos 

hospitalidade 

Pedindo 

penses 

planeta 

sortes 

Pedir 
aconselha 

celestial 

valentia 

ofertamos 

REBANHO 

Plantava 

vencedores 

debatei 

parreira 

agrados 

Campo 

toupeira 
aconselham 

conciliador 

aquosas 

Natura 

Rezava 

Doutrine 

armadas 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

terna 

sequaz 

julgador 

Sucumbe 

Contentar 

perdoava 

agradece 
castigado 

Demo 

cantiga 

Amarão 

ajude 

harmonia 

regras 

viveu 

espiga 

escrevera 

cortejar 

Agradeceu 
soldado 

legais 

promessas 

remissão 

fraterna 

Oferta 

clemente 

sentimentos 

Pediu 

embaixadores 

castigam 
DONO 

grelo 

valimento 

gadanho 

plantava 

leitura 

soberano 

freguês 

rogar 

chefe 

capoeira 
procissão 

procurador 

Diligentes 

cultivar 

perdoam 

virtuoso 

ajudasse 

arma 

augúrios 

regatos 

magistrado 

furnas 
Mecenas 

tempestade 

ribeira 

ternamente 

entreajudar 

florestas 

sociedade 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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versejaremos 

Lisonjaria 

meditar 

regar 

fraternal 

pensou 

sargento 
general 

semeado 

Engenhos 

batina 

carvalhos 

seguros 

astuto 

anjo 

Pireu 

mortas 

milho 

Vizinhos 
embaixadas 

creia 

inteligência 

pastoreiam 

imortais 

armando 

Sabia 

pensem 

despovoa 

Vizinho 

teatrais 
ofertando 

falece 

Defunto 

agreste 

infantes 

granjeado 

partilha 

Salvar 

milagrosa 

agradeceu 

enterrado 
adulados 

Profetisa 

ensinado 

ajuizar 

uvas 

Fruto 

mares 

grangeado 

regradas 

terrestres 

colmeias 

rezar 
rochedo 

Consolai 

divinos 

VILÃO 

sepultado 

castiga 

criador 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

cardume 

endeusasse 

Humildemente 

honrados 

conversando 

pazes 

emprestado 
Fidalgo 

repúblicas 

enterramento 

sepultar 

consultante 

feiticeira 

reflecti 

Sabe 

Julgaram 

Julgai 

armados 

Semeai 
infernal 

inquilino 

atmosfera 

honraram 

povoados 

beija 

capitão 

encaminharam 

lisonjeiros 

Confiar 

videiras 
obreiro 

amada 

sepulcro 

vivos 

Amiga 

repolho 

enleio 

Feliz 

percebiam 

abismos 

Desventura 
edital 

lacaio 

lavrador 

sabidas 

granjeemos 

cultivas 

Creram 

regrada 

viveiros 

destinos 

julgai 

agradava 
liberdades 

ceifemos 

honram 

quimera 

conheceres 

lavouras 

cidadela 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Reconhece 

Sabeis 

Divino 

observares 

creram 

proveitoso 

Arquitecto 
empresta 

cumprimentos 

jejuaremos 

militar 

sabida 

oceano 

cruzes 

Templo 

Saibamos 

Gado 

aprendem 

curados 
ternas 

igreja 

casaremos 

esperteza 

desconhecendo 

saudades 

sagradas 

Feiticeira 

pastou 

pensei 

julgado 
armadilha 

punidor 

pêsames 

crerem 

Esperto 

confrade 

ajudes 

Meditem 

esculpira 

charco 

eleitor 
Paciência 

monges 

elogio 

reconciliar 

pastado 

lavrai 

pensamentos 

salmos 

encaminham 

Milorde 

morreria 

temperança 
Deusinho 

santa 

anarquia 

hospedada 

Vivo 

musas 

agra 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

desarmado 

comarcas 

saberiam 

Amigos 

Espertou 

infanta 

Contribuir 
Sorte 

verdadeiros 

diabo 

felicidade 

enterro 

conhecesse 

regrado 

lavrada 

fortunas 

ensinara 

conversavam 

folhagem 
plebe 

verdadeira 

respeitavam 

aldeão 

Juiz 

eterno 

Negociante 

hospedara 

Sei 

Consolado 

armam 
diabos 

rezando 

competir 

engenhosamente 

arquitectura 

florida 

proveitos 

caprino 

frutifica 

regato 

cavaleiros 
louvados 

Armadilhas 

folha 

acariciando 

confesso 

cumpriram 

batalha 

concerto 

obreiros 

granjeara 

candura 

sagacidade 
afago 

decretos 

estimação 

vendaval 

louvam 

Creiam 

fortaleza 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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cavernas 

regra 

Lacaio 

municipais 

oferendas 

pastora 

Senado 
cavalheira 

conquistador 

peque 

hospedagem 

plantas 

honrarias 

Brigavam 

despiedosos 

pintor 

adulador 

beijou 

alegres 
punida 

agradecer 

moitas 

lavoura 

ladina 

Cumprimentos 

adorou 

sachar 

maga 

hospedar 

Sacrifique 
lisonjas 

lameiro 

pense 

ervas 

romeiro 

romaria 

Pobres 

Vive 

confiemos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

reflectir 

conhecera 

declamador 

Trabalho 

Erro 

orbes 

cavalheiro 
Escravos 

emprestamos 

silva 

escutar 

proteger 

contentar 

súplicas 

discursos 

romeiros 

Lavrador 

erros 

ousadia 
ressuscitou 

decreto 

entendendo 

conheces 

filosofia 

espertos 

montanha 

Monarca 

sementes 

ninhos 

sibila 
comitiva 

afecto 

regência 

granjeavam 

Frade 

distrito 

Honesta 

ensinaste 

caridoso 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

troncos 

malfadado 

amorosas 

terrenos 

respeitados 

lenitivo 

Pastores 
cultivado 

peregrino 

elogiando 

cumprimento 

amado 

votado 

Vencedor 

altares 

FIDALGO 

moribundos 

freguesias 

manjedoura 
santinho 

Armado 

inteligências 

Povoemos 

florido 

frade 

Estados 

favores 

nobreza 

estimamos 

governar 
diligente 

castigaram 

perdoar 

HOMEM 

ensinando 

consolou 

sabedoria 

aprenda 

freguesia 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

pastando 

actores 

infortúnios 

majestades 

semimorto 

Mortal 

povoou 
benfeitora 

magistrados 

sentinela 

Cantar 

vassalo 

punissem 

contrato 

confies 

Apoteose 

donos 

igualdade 

conciliado 
aprendido 

julgas 

oficiais 

Natureza 

conversar 

enterra 

amados 

comarca 

escultor 

bichos 

benquerença 
Leitor 

vindima 

franqueza 

louvava 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

 
Tabela n.º4 – Listagem de palavras-tema e respectiva frequência em La Fontaine 
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Contextos em que ocorrem as palavras-tema dos campos lexicais 

A águia e o escaravelho: “ a própria vida. Tomar severa vingança” 

A águia, a porca e a gata: “a tratar da vida sai, logo dentro” 

A águia, a porca e a gata: “o setearmos a vida sempre o primeiro” 

A aranha e a andorinha: “pranto em tua vida. Rodeando, rastejando à” 

A ave ferida de uma flecha: “no extremo da vida: “Contribuir deveremos” 

A discórdia: “que lhe deu  vida, que se chama” 

A doninha na despensa: “e a mesma vida seguiu, até que” 
A floresta e o lenhador: “empregar seu ganha-vida, deixando em paz” 

A formiga e a cigarra: “sustento para a vida; triste futuro augurava” 

A Fortuna e o rapaz: “carinho: “A vida te salvou”, lhe” 

A Madama de Montespan: “ ter larga vida anseie tem de” 

A Madama de Montespan: “-lhe-ei segunda vida. Mau grado À” 

A morte e o desgraçado: “  gotoso, mas com vida, sou de sobejo” 

A morte e o moribundo: “saíssemos da vida, qual saímos” 

A mulher teimosa afogada: “toda a sua vida; mas já teimosa” 

A ostra e os pleiteantes: “a vi; por vida o juro a” 

A perdiz e os galos: “mim, passara a vida com mais cortesia” 

A rã e o boi: “um estouro a vida acabou. Também” 

A raposa, a cabra e a filha: “a tratar da vida; e a cabrinha” 
A raposa, a cabra e a filha: “nos poupa a vida.”               

A raposa, o macaco e outros animais: “parca tirado a vida ao leão” 

A vantagem do saber: “que era vida dar-lhe a” 

A vantagem do saber: “me lograr da vida; e a que” 

A viúva: “à doce  vida ponto, e a” 

A viúva: “encantos pode dar vida ao defunto? Pois” 

A viúva: “o prazer da vida quando perdi meu” 

Demócrito e os de Abdera: “a sorte na vida! Chega Hipócrates” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “tal nunca em vida o teve: co” 

O burro e o dogue: “a sua penosa vida com a que” 

O burro e o dogue: “esse cachorro, passa vida regalada, corre, pula” 
O burro e o dogue: “de burro. De vida se mude: o” 

O cavalo e o lobo: “que passa a vida a curar, que” 

O charlatão: “dez anos de  vida fazer conta. Comamos” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “para alentar a vida. Gratos sede à” 

O cura e o defunto: “não desta vida as nossas arranjamos” 

O desleal depositário: “mais que a  vida (Ai!, que digo” 

O filósofo cita: “viver mais branda vida, vem-se à” 

O filósofo cita: “nos descartam da  vida. O gato e o rato: “mãos minha vida.” RATO a” 

O gato e o rato: “Deus abaixo, a vida?” RATO a” 

O gato velho e a rata novinha: “ “Deixa-me a vida. Tanto encargo uma” 

O gato, a doninha e o láparo: “um gato duma vida eremítica e” 
O homem e a cobra: “Tens da minha vida o fio nessas” 

O homem e a serpente: “acabou partida, coa vida seu crime expiou” 

O horóscopo: “querido librava a vida, tolhe, que os” 

O horóscopo: “compasso da nossa  vida o curso! a” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “se viu da vida, a pleitos. A” 

O lavrador e seus filhos: “haveis toda a vida lembrar-vos: não” 

O leão doente: “de quanta vida vai por” 

O leão e o mosquito: “aranha, que a vida e glória” 

O leão e o mosquito: “bens confies desta vida transitória;” 

O leão e o rato: “ liberta, numa dão vida pagando, e assim” 

O leão, o lobo e o raposo: “bem esfolado em vida, aplicai-vo-la” 

O lenhador: “dura e penosa vida! Filhos maus, mulher” 
O lenhador e Mercúrio: “em que a  vida rodamos, parecidos co” 

O lenhador e Mercúrio: “perdeu seu ganha-vida, seu machado. Era” 

O lobo e a cegonha: “inda gozares de vida; devia ser outra” 

O lobo e o caçador: “pressa; que a  vida se te encurta” 

O lobo e o caçador: “besta.” “ Da vida o javali envida” 

O lobo e o cão magro: “por defender a vida. O que então” 
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O lobo e o gozo: “ “Se esta vida, esta ventura, gozar” 

O lobo feito pastor: “permitido. Com a vida paga o dolo” 

O macaco e o delfim: “lhes devera a vida um mono (que” 

O macho e o burrinho: “albarda a vida acabou.” Embora” 

O malcasado: “como entretinha a vida, e que fazia” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “ nunca em sua vida acariciando o a” 

O milhano e o rouxinol: “lhe outorgue a vida ; e mais: que” 
O morcego e as duas doninhas: “o tratante a vida por duas vezes” 

O pastor e el-rei: “Nossa vida entre si dois” 

O pastor e el-rei: “-lo. E a  vida lhe custou. Destorpecida” 

O pastor e o rebanho: “nisso a vida cada um deles” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “dela darei, por vida minha.” (Dono” 

O raposo inglês: “de segurar a vida; não por” 

O raposo inglês: “escasso que à vida eles consagram lhes” 

O rato e a rã: “para defender a vida; a rã com” 

O remendão e o rendeiro real: “sono, e alegre vida, mais que dez” 

O soterrador e seu compadre: “lograr-se da vida. “ “Amuar?... nunca” 

O tesouro e os dois homens: “dou fim à vida, vendo o fim” 

O urso e o curioso de jardins: “ tão tristonha vida. “ “E ora” 
O urso e os dois camaradas: “o creu sem vida: depois receou astúcia” 

O veado e a vinha: “abrigo, quem minha vida amparou!” Morreu” 

O veado e a vinha: “profana, que a  vida lhe conservou.” 

O velho e o burro: “hei-de ter vida cansada, bem pouco” 

O velho e os três mancebos: “vale cargar a vida co empenho dum” 

O velho e os três mancebos: “um segundo de vida? Os meus bisnetos” 

Os animais enviscados de peste: “esteio à moribunda vida; nenhum manjar lhe” 

Os companheiros de Ulisses: “o redil. Honesta vida vivias tu então” 

Os dois aventureiros e o talismã: “quis vender a vida, e morrer como” 

Os dois cães e o burro morto: “fôlego a vida, tanto assim que” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “ratos, indo buscar vida, acharam um ovo” 
Os médicos: “o enfermo a vida perdeu, e o” 

Sonho dum habitante do Mogor: “de ouro a vida; não dormirei” 

 

A andorinha e os passarinhos: “obtido. No vão rio aspecto dos astros” 

A andorinha e os passarinhos: “e pelo contrário os danos são” 

A Carangueja e a filha: “mas o acesso rio é grande; e” 

A discórdia: “casa sem notar rio, ou sacerdote; que” 

A garça real e a moça: “vai costeando um rio (cristal as” 

A mosca e a formiga: “o meu armário, com deitar por” 

A mulher teimosa afogada: “Eis que um rio  caudaloso no fim” 

A mulher teimosa afogada: “e vai pelo rio acima procurando-a” 
A mulher teimosa afogada: “se foi pelo rio abaixo lá em” 

A pomba e a formiga: “neste vasto rio a triste salvar” 

A raposa derrabada: “-vos a só rio), nunca vi coisa” 

A rata transmudada em rapariga: “ignoras esse mistério entre eles. Firme” 

A tartaruga e os dois patos: “tola, falatório, imprudência, têm entre” 

A torrente e o rio: “que encontra cum rio que, deslizando” 

A vantagem do saber: “por homem necessário no mundo tenho” 

As duas cabras: “mergulho no caudaloso rio. Azar, que não” 

Dáfnis e Alcimadura: “esgrima! Ao contrário; folgando, vem com” 

Demócrito e os de Abdera: “e injusto, temerário, que põe entre” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “por um império: “stou em” 

Filomela e Progne: “este ermo solitário?” (Fil): a” 
Nequid nimis (nada de sobejo): “e de ordinário, ao desferir-se” 

O amor e a loucura: “tudo é mistério, as suas flechas” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “-lhe um só rio viajante o choro” 

O cão vendo a sua imagem na água: “num talho. Do rio no fundo notou” 

O cavalo e o lobo: “carniceiro a ervanário quis passar sem” 

O círio: “arrazoou o círio! Como quem nem” 

O conselho dos ratos: “sepultar um cemitério de bucho. Passava” 
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O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “herói primário seria Trinca-Malhas” 

O desleal depositário: “dum tal depositário, e em mentir” 

O doido e o sábio: “ de seu salário. Esse homem que” 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “do Império um dia as” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “direitos do Império, e o passo” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “pareceu ao estatuário certo troço” 

O faceto e os peixes: “do amplo Império.” 
O gato e o raposo: “ “Tu, augúrio? És tu 

O gato e os dois pardais: “  ir ao só rio. Longo hábito” 

O gato e os dois pardais: “ nosso amigo! Irrório! E esse pardal” 

O homem e a cobra: “e por salário, um a derriba” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “o teu império; tu, que aos” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “falou o solitário. Creram-no, e” 

O leão e a pintura: “e ao contrário se exagera o” 

O leão e o mosquito: “invisível contrário triunfa do seu” 

O leão e o mosquito: “o teu contrário também; porque” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “zurrar ao nosso rio e falas? Facetos” 

O lobo e o cordeiro: “Num rio matava a sede” 

O pastor e el-rei: “amor o império seu. Ser-me” 
O poder das fábulas: “as atalhou um rio: a andorinha voando” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “mandara o donatário; que o não” 

O rapaz e o mestre: “as margens dum rio fazer muita cabriola” 

O rapaz e o mestre: “e foi pelo rio abaixo, levado pela” 

O ratinho e a mãe: “estremeceu! Pelo contrário, o primeiro era” 

O rato e a ostra: “o salgado Império vi já, palmeei” 

O rato e a rã: “aquático império lhe gaba a” 

O soterrador e seu compadre: “de fiel depositário; e ele um” 

O tesouro e os dois homens: “ é mais vário o brinco, mais” 

O urso e o curioso de jardins: “endoidecera. De ordinário em gentes que” 

O urso e o curioso de jardins: “enxota-a” (Irra rio) URSO “Aguarda” 
Os coelhos: “no undoso Império, ou quando enceta” 

Os coelhos: “E de ordinário vemos investir os” 

Os companheiros de Ulisses: “veneno pouco vario do seu. Quanto” 

Os dois amigos: “Os desse império (dizem que) os” 

Os dois galos: “Julgai que falatório ali não” 

Os lobos e as ovelhas: “no teor ordinário, e bem regrada” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “cidadãos do rio, um rosto vinde” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “que o auditório tão surdo” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “tenha seu contrário; tal lei natura” 

Sonho dum habitante do Mogor: “desgraçados. Desordinário e estranho lhe” 

Sonho dum habitante do Mogor: “contudo ali mistério. “Não” 
Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “proveito corsário que combate com” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “combate com corsário.” 

 

A corte do leão: “torcera! Raiva o rei do melindre, e” 

A mosca e a formiga: “a imperador, a rei, a dama? E” 

A raposa, o macaco e outros animais: “que por seu rei o aclamou. Festas” 

A raposa, o macaco e outros animais: “ocultou e ao rei novo a” 

A raposa, o macaco e outros animais: “e disse ao rei, em segredo,” 

A raposa, o macaco e outros animais: “feliz novidade o rei ficou tão” 

A raposa, o macaco e outros animais: “chamou e o rei preso lhes mostrou” 

A raposa, o macaco e outros animais: “clima produzido para rei daquele povo; que” 

A raposa, o macaco e outros animais: “novo, para rei tinha nascido: a” 
A rata transmudada em rapariga: “a alma dum rei que morre num” 

A saloia e a bilha de leite: “do seu trono; rei me elegem, adora” 

As exéquias da leoa: “dar a el-rei os pêsames, que” 

As exéquias da leoa: “cólera um rei é horrenda, e” 

As exéquias da leoa: “horrenda, e em rei  leão desbanca” 

As exéquias da leoa: “Diz-lhe el-rei: “Nossos” 

As exéquias da leoa: “deixa el-rei por algum tempo” 
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As orelhas da lebre: “dum monte, o rei das feras, leão” 

As rãs pedindo um rei: “com preces, um rei pediram a Jove” 

As rãs pedindo um rei: “Jove eterno. Um rei pacífico e” 

As rãs pedindo um rei: “gigante; mas o rei era um cavaco” 

As rãs pedindo um rei: “povo com seu rei fez-se tão” 

As rãs pedindo um rei: “ “Quando tal rei nos mandaste estavas” 

As rãs pedindo um rei: “dão-nos um rei forte, esperto, não” 
As rãs pedindo um rei: “pedistes que um rei vos desse, e” 

As rãs pedindo um rei: “vos pus um rei. O ser pacato” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “Majestade, de el-rei mesmo em pessoa” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “ceptro ali el-rei, nem” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “impotente afano: el-rei nem deu um” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “largou a el-rei por cabo. REI” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “dos animais. El-rei de só tocar” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “-lo a el-rei de mimo, como” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “julgo um rei que não” 

Epílogo: “remate. Tais nunca rei formou. Vãs” 

Júpiter e o fazendeiro: “o biltre, chapado rei dos ares, que” 

O bugio e o gato: “em favor dalgum rei vão escalfar” 
O burro e o leão caçador: “madrugada, ao tirano rei das feras, ir” 

O charlatão: “ “Ora, el-rei soube-o: manda” 

O charlatão: “ “És rei e podes tudo” 

O charlatão: “de morrer el-rei, ou eu, ou” 

O combate dos ratos e das doninhas: “grande safra, Ratopon, rei gatesco, pôs” 

O horóscopo: “haja. Nasce o rei e o pastor” 

O leão amoroso: “Partiu logo o rei das feras à” 

O leão e o rato: “diria que o rei das feras teria” 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “diz: “Como rei das feras tenho” 

O leão que vai à guerra: “vassalo o rei prudente tirar proveito” 

O leão, o lobo e o raposo: “-lhe a el-rei o aviso. Eis” 
O mono e o leopardo: “Corte, onde el-rei me quis ver” 

O mono e o leopardo: “morto, quer el-rei da minha pele” 

O pastor e el-rei: “como manda certo rei vir um tal” 

O pastor e el-rei: “rebanho viu el-rei que cobria toda” 

O pastor e el-rei: “gosto de el-rei, que assim lhe” 

O pastor e el-rei: “qui-las el-rei ir ver. São” 

O Sol e as rãs: “Do rei dos astros protecção” 

O urso e os dois camaradas: “ “Vizinho, é o rei dos ursos.” 

Os animais enviscados de peste: “ “Que bom rei que vãs” 

Os animais enviscados de peste: “Aqui de el-rei  (a tais palavras” 

Os coelhos: “brutos): “O rei lá dessas gentes” 
Os companheiros de Ulisses: “despedaço. Sou rei; e tu me” 

Os dois aventureiros e o talismã: “caterva clamá-lo rei no posto de” 

Os dois aventureiros e o talismã: “posto de el-rei morto. Mas fez” 

Os dois aventureiros e o talismã: “Ser papa, ou rei, será miséria” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “boato a el-rei. O infeliz velho” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “filho el-rei, cava-lhe os” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “Corre el-rei em pessoa a” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “fama que um rei, dito Alexandre,” 

Um animal na Lua: “ateada.” El-rei acorre (Rei à” 

Um animal na Lua: “ciências favoneia). El-rei viu, por seu” 

 

A águia e a pega: “que rege o mundo inteiro, se anoja” 
A andorinha e os passarinhos: “astuta havendo o mundo corrido, tinha as” 

A aranha e a andorinha: “da gente deste mundo: o destro, o” 

A Carangueja e a filha: “a rojo o mundo.” “Venha a” 

A floresta e o lenhador: “o trem do mundo e seus sequazes” 

A lande e a abóbora: “provas por esse mundo além, acho” 

A lebre e a tartaruga: “o mundo; propus-me a” 

A lebre e as rãs: “ele pode no mundo encontrar.”                
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A montanha parindo: “horrendo, o  mundo aturdiu; por fim” 

A morte e o moribundo: “lhe aumente o mundo inteiro! Nada à” 

A pomba e a formiga: “das vezes no mundo não se” 

A raposa, o macaco e outros animais: “ajuntar pode o mundo governar.” 

A saloia e a bilha de leite: “quanto há no mundo, todas as honras” 

A tartaruga e os dois patos: “sua, quis correr mundo. Prezam-se em” 

A vantagem do saber: “necessário no mundo tenho quem com” 
A viúva: “já, porquanto o  mundo murmurador avalia o” 

As adivinhas: “fundar; que neste mundo é tudo prevenção” 

Epílogo: “actores. Tudo no mundo fala, e nada” 

O astrólogo: “leão no mundo, dos mortais o” 

O baxá e o mercador: “lá no outro mundo proteger mercadores.” Como” 

O burro e os donos: “? Por esse mundo espalhado não” 

O charlatão: “charlatães no mundo. Mui fértil” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “todos no outro mundo, a dar obra” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “aborreço. No mundo não conhece” 

O gato velho e a rata novinha: “nunca viu o  mundo. E, segundo essa” 

O homem e a cobra: “que há no mundo, condená-los, quem” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “cabedais cá neste mundo pouco cioso.” 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “No mundo que habitastes pudestes” 

O lavrador e seus filhos: “no mundo o trabalho um” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “argumento, que no mundo talentos há que” 

O lenhador e Mercúrio: “por cena o mundo, onde fazem papel” 

O lobo e os pastores: “lobos tais no mundo!) reflexão fez” 

O pastor e o rebanho: “ao fim do mundo seguir-me-ia” 

O pavão queixando-se a Juno: “ouvi-lo o mundo se encanta!” 

O poder das fábulas: “mil confins do mundo: mas que Inglaterra” 

O poder das fábulas: “-o tomarei. O mundo  é velho (dizem” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “sobejos vemos no mundo, comedores.” “Aplicava” 

O ratinho e a mãe: “hipocrisia. Sirva ao mundo esta lição” 
O rato e a ostra: “dar volta ao mundo. Mal sai fora” 

O rato e a ostra: “experiência têm do mundo da menor cousa” 

O rato que se retirou do mundo: “lidas cá no mundo, se retirara longe” 

O rato que se retirou do mundo: “coisas lá do mundo depus todo o” 

O sobreiro e a cana: “sibilante faz ao mundo crua guerra, eu” 

O Sol e as rãs: “-las, todo o mundo e a” 

O urso e o curioso de jardins: “gentes que do mundo se sequestram mui” 

O velho, o rapaz e o burro: “O mundo ralha de tudo” 

O velho, o rapaz e o burro: “-de fazer! O mundo está de tal” 

O velho, o rapaz e o burro: “grande sussurro, fazendo mundo às avessas” 

O velho, o rapaz e o burro: “a boca ao mundo. Rapaz, vamos como” 
O velho, o rapaz e o burro: “quem dá ao mundo satisfações” 

Os abutres e os pombos: “ do mundo a segurança” 

Os animais enviscados de peste: “os crimes do mundo” “a peste” 

Os companheiros de Ulisses: “companheiros, que neste mundo sublunar tem muitos” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “camarada, soube o mundo reger; havendo à” 

Os dois machos: “que é o  mundo! E na terra” 

Os dois pombos: “vizinhas ide. Um mundo sempre belo, sempre” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “hóspedes deste mundo co nome de” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “reinou sempre no mundo; e exemplos nos” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “dá mil o mundo vários, e” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “avista cá no mundo animal nem criatura” 

Sonho dum habitante do Mogor: “Enquanto andou no mundo esse vizir, à” 
Sonho dum habitante do Mogor: “nunca longe do mundo, e tráfego” 

 

A águia e o escaravelho: “ do coelho a morte segunda vez à” 

A doninha na despensa: “ela, e dura morte sentiu. A” 

A morte e o desgraçado: “seu socorro a morte.” à “ morte” 

A morte e o desgraçado: “morte.” à morte, e” 

A morte e o desgraçado: “clamou, que a morte por mercê acudiu” 
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A morte e o desgraçado: “ vai-te à morte.” Homem capaz” 

A morte e o desgraçado: “ por dito, à morte. Ah! nunca venhas” 

A morte e o moribundo: “A morte  nunca ao só” 

A morte e o moribundo: “sem pejo a morte te rouba.” 

A morte e o moribundo: “tachava a morte, e de que” 

A morte e o moribundo: “(lhe diz a morte), não te” 

A morte e o moribundo: “razão a morte: quisera eu, em” 
A mosca e a formiga: “vezes vos procede morte súbita, em” 

A perdiz e a lebre: “cansou-a, e morte lhe deu. Se” 

A perdiz e a lebre: “de certo à morte escapava. Zombarmos do” 

A viúva: “no sepulcro a morte quero abraçada” 

A viúva: “braços da morte .” O pai” 

As exéquias da leoa: “o filho. A morte lhe seca o” 

As orelhas da lebre: “faziam, dura morte suportavam! Notando tão” 

As vistas de quem é dono: “forcado deu morte ao malfadado! Tem” 

Dáfnis e Alcimadura: “à ingrata a morte dá; e, pronto” 

O bêbado e a mulher: “triste espelho de morte! Clama: “Que” 

O cavalo e o burro: “ao cavalo esta morte não veio” 

O charlatão: “é credora a morte.” 
O filósofo cita: “e antes da morte nos descartam da” 

O gato e o raposo: “covil lhe deram morte. Sobejo expediente estraga” 

O gato e o rato: “de morte! Grita: vem logo” 

O gato e o rato velho: “travessura. Aquela suposta morte foi de mil” 

O homem e a cobra: “, sentenciada à morte. Por corar com” 

O homem e a serpente: “do corte da morte matar intentou. O” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “dos ministros da morte, 

quais são” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “calmas; morte que imos 

buscar” 

O lavrador e seus filhos: “já vizinho da morte a seus filhos” 
O leão de longa idade: “mil vezes a morte que sofrer coices” 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “de certo coa morte.” As três” 

O lenhador: “maior! Vem à morte, à morte” 

O lenhador: “à morte, à morte amável! Socorre” 

O lenhador: “o esqueleto da morte de repente lhe” 

O lenhador: “deseja-se a morte; mas quando vem” 

O lobo e o caçador: “colher a morte. Goza hoje. Sorte” 

O lobo e os pastores: “coisa é a morte! Vale mais alvo” 

O pastor e el-rei: “ “Inda pior? A morte?... ERMITÃO “Virão” 

O porco, a cabra e o capado: “hei certa a morte. Adeus, casa e” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “roubavam, dava a morte. Funesta aos tais” 
O tesouro e os dois homens: “gente a quem morte de forca não” 

O veado e a vinha: “exemplo, na sua morte inumana, a quem” 

O velho e seus filhos: “-se vizinho à morte, chama três filhos” 

O velho e seus filhos: “choram-lhe a morte com lamentos deploração” 

O vilão do Danúbio: “os fouce a morte, amamos. Juntar vossos” 

O vilão do Danúbio: “fim; puni coa morte queixas mais que” 

Os animais enviscados de peste: “só capaz a morte de expiar tal” 

Os dois burros carregados: “homem lutava coa morte, tão” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “príncipe deu morte ao papagaio. Chega” 

Os dois pombos: “mais que meia morte à mísera” 

Os peixes e o corvo marinho: “é iminente a morte: que deste lago” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “convosco. Nem vossa morte quer; sereis tratados” 
Os peixes e o pastor que toca flauta: “o engodo, a morte às” 

 

A águia e a pega: “em tudo. O homem, que Horácio” 

A galinha que punha os ovos de ouro: “Um homem tinha uma galinha” 

A Madama de Montespan: “merece altares, se homem foi, quem nos” 

A mulher teimosa afogada: “Um homem era casado” 

A rata transmudada em rapariga: “(em seu sistema) homem , rato, e inda” 
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A vantagem do saber: “ “Meu amigo, por homem de alto porte” 

A vantagem do saber: “Eu só por homem necessário no” 

As vistas de quem é dono: “esse homem de cem olhos” 

Demócrito e os de Abdera: “” “esquadrinha no homem , no bruto, onde” 

Demócrito e os de Abdera: “longo discorreram do homem, e também” 

O baxá e o mercador: “tema. Creio-te homem de bem; nem” 

O cavalo e o veado: “o maltratou. O homem pôs-lhe” 
O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “ela o homem, que atira ao” 

O doido e o sábio: “salário. Esse homem que lá passa” 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “Chiaoux, que era homem de juízo” 

O filósofo cita: “de Virgílio: homem que achega aos” 

O filósofo cita: “?” “ Mutila homem sisudo tais pobres” 

O gato e o rato: “frequentaram, que um homem, certa noite, em” 

O gato e o rato: “ Nisto aparece o homem; fogem os dois” 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “Um homem de meia-idade” 

O homem e a cobra: “não do homem, que o engano” 

O homem e a cobra: “Aqui diz o homem: “Cale-se” 

O homem e a cobra: “por juiz esse homem a árvore” 

O homem e a gata: “Um homem tinha uma gata” 
O horóscopo: “deu dum homem, cuja cabeça” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “seus pecados o homem condenado a metade” 

O leão e a pintura: “pintura, onde um homem lacerava um leão” 

O leão e a pintura: “atroz figura. Do homem celebrava o povo” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “perfeito clamam, o homem, senhor, profane o” 

O lenhador e Mercúrio: “era ele homem que de sobra” 

O macaco e o delfim: “animais amigos do homem (Plínio assim” 

O macaco e o delfim: “porto por um homem: e dessa gente” 

O macaco e o delfim: “e vai buscar homem que salve.” 

O oráculo de Apolo e o ímpio: “ “Mostra-nos, homem nocivo, esse pardal” 

O ratinho e a coruja: “que me ache homem, que mais a” 
O rato e a ostra: “era um pobre homem; nunca ousou de” 

O rato e o elefante: “personagem, crer-se homem de importância” 

O tesouro e os dois homens: “lhe fie, certo homem, que na bolsa” 

O tesouro e os dois homens: “um homem de avarenta mania” 

O urso e o curioso de jardins: “certa manhã este homem, vai buscar companhia” 

O urso e o curioso de jardins: “(responde-lhe o homem), “minha casa” 

O urso e o curioso de jardins: “dar-se o homem podia a seus” 

Os companheiros de Ulisses: “matos, torna-te homem de bem, em” 

Os companheiros de Ulisses: “a ser um homem, teria eu menos” 

Os companheiros de Ulisses: “lobo que ser homem: nem mudarei de” 

Os dois amigos: “tendes visos de homem que entende melhor” 
Os dois burros carregados: “margens ganhar. O homem lutava coa morte” 

Os peixes e o corvo marinho: “lobo ou que homem seja? Mais cedo” 

 

A aranha e a andorinha: “dois lotes da gente deste mundo: o” 

A ave ferida de uma flecha: “infelicidade, metade da gente as armas” 

A doninha na despensa: “tinha. Ali foi gente a esfaimada; sobre” 

A educação: “primeiro da canina gente. Desvelo foi do” 

A educação: “e são gente foge-perigos” 

A garça real e a moça: “ “Eu com tal gente?... Quem mos propõe” 

A mulher teimosa afogada: “avessas da outra gente andou toda a” 

A podenga e a companheira: “deplora, mete a gente em casa à” 

A torrente e o rio: “é gente perigosa. A que” 
As exéquias da leoa: “é, que a gente é máquina” 

Demócrito e os de Abdera: “muito em tal gente; porém, partiu” 

O baxá e o mercador: “a toda a gente o grego. Oferecer” 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “ouro, bem pouca gente com leal desvelo” 

O churrião e a mosca: “marcha, e a gente vai andando, se” 

O churrião e a mosca: “pus a minha gente em estrada” 

O desleal depositário: “com toda a  gente. Há num celeiro” 
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O doido que vende siso: “alcance. Fugir de gente eivada do miolo” 

O falcão e o capão: “caso, toda a gente o careava:” 

O falcão e o capão: “relé: são gente bronca, sem” 

O gato velho e a rata novinha: “inda a mais gente da família” 

O homem e a cobra: “nascido, serpes, quadrúpedes, gente; e se há” 

O leão: “alimárias, e gente dormia tudo: em” 

O leão e o rato: “ e assim a gente ensinando de ser” 
O leão, o mono e os dois jumentos: “a animália gente. A, que o” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “ridículo à gente. Por seu turno” 

O macaco e o delfim: “homem: e dessa gente há muita, que” 

O mono e o leopardo: “agrada, toda a gente   foi vê-lo” 

O mono e o leopardo: “e toda a gente, visto uma vez” 

O pastor e el-rei: “Dado que pouca gente, salvo o ermitão” 

O raposo inglês: “tem pendente tanta gente honrada, meus” 

O ratinho e a coruja: “Nunca digas à gente: “Ouvi um” 

O rato e o elefante: “de Espanha a  gente dum certo modo” 

O rato e o elefante: “que atentasse a gente a verem essa” 

O tesouro e os dois homens: “Há muito guapa gente a quem morte” 

O urso e o curioso de jardins: “de viver com gente muda, pôs-se” 
O urso e o curioso de jardins: “que viver com gente tola. Não” 

O veado enfermo: “mores! Toda a  gente quer, de quanto” 

O velho, o rapaz e o burro: “mais gente se mate nunca” 

O vilão do Danúbio: “Pela aparência a gente nunca a julgues” 

Os companheiros de Ulisses: “castigo a tal gente por vãs” 

Os desejos: “com a tal gente de grado ficaria” 

Os desejos: “-la essa triste gente desgraçada por” 

Os dois galos: “Rubricristata gente acudiu ao” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “daria farto a gente dessa laia, que” 

Os peixes e o corvo marinho: “aviso à piscativa gente, que lhe à” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “pato pagou a gente rata. Infindo gato” 
Um animal na Lua: “!” (Grita a gente.) “Mudança” 

 

A águia e o mocho: “o do nosso amigo os filhos estes” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “eram noivados. Certo amigo, que via 

comezana” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “e o seu amigo que tão” 

A torrente e o rio: “” “O tal amigo tomou sustos em” 

A vantagem do saber: “conceito.). “Meu amigo, por homem de” 

As vistas de quem é dono: “pascigo te indicarei, amigo.” Calou-se” 

Aviso de Sócrates: “Fénix um amigo verdadeiro: não” 

Demócrito e os de Abdera: “da chegada do amigo seu. Como o” 
Júpiter e o passageiro: “de nós amigo? Morre, e vai” 

O burro e o cão: “ “Eu te aconselho, amigo, que esperes que” 

O burro e o cão: “ “Eu te aconselho, amigo, que fujas entretanto” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “chuva, armou o amigo de camelão” 

O faceto e os peixes: “que um meu amigo naufragasse na carreira” 

O gato e o rato: “  gato: “ “Caro amigo, os penhores da” 

O gato e os dois pardais: “bico. Poupava o amigo seu contudo o” 

O gato e os dois pardais: “ estranho ao nosso amigo! Irrório! E” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “(disse o outro amigo); que 

eu melhor” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “à porta do amigo seu, que 

regalado” 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “diz o santo amigo) tomá-lo de” 

O leão: “Tomai-o por amigo.”               

O lobo e o caçador: “o nosso besteiro, amigo dessas gulodices. Manda” 

O lobo e o cão magro: “ “Já saio, amigo; e se por” 

O lobo e o gozo: “gozar queres, novo amigo , deixa o campo” 

O lobo e o gozo: “ “Saber quero, caro amigo, o” 

O lobo e o gozo: “; mas espera, amigo caro!, eu agora” 
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O lobo e o raposo: “lobo: “Nosso amigo, um galo velho” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “grita: “Ladrão amigo, a tu não” 

O pastor e el-rei: “te empenha. Como amigo te falo. Tem” 

O raposo e o bode: “dia com seu amigo Dom Bode. O” 

O raposo e o bode: “quanto o amigo de sagaz. Grande” 

O raposo e o bode: “tornou-lhe o amigo matreiro. “Junto” 

O raposo e o bode: “dita achar um  amigo, como tu, de” 
O raposo e o bode: “ “Tem paciência, amigo, o querer-te” 

O soterrador e seu compadre: “ “Dai-me, amigo, do teu erro” 

O urso e o curioso de jardins: “brando e discreto amigo. Os jardins falam” 

O urso e o curioso de jardins: “-moscas, quando o amigo dormia lhe enxotava” 

O urso e o curioso de jardins: “arriscado que um amigo ignorante” “mais” 

Os desejos: “o sabe), povo amigo do Trasgo, na” 

Os dois amigos: “tocasse igualmente ao amigo. Os desse” 

Os dois amigos: “corre ao cordial amigo, acorda serve os” 

Os dois amigos: “tal solar. O amigo espanta-se; ergue” 

Os dois amigos: “atormenta” (disse o amigo ): “sou grato” 

Os dois amigos: “é um verdadeiro amigo que no seio” 

Os dois machos: “voltando, vendo o amigo   moribundo, clama:” 
Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “a palácio, amigo: que vale chorar” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “ “Pois vai, amigo, mas olha bem” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “solar majestoso temos amigo chegado.” Do” 

 

A Fortuna e o rapaz: “-se logo os homens comigo; por suas” 

A gralha entre os pavões: “à gralha aos homens pode convir; aquele” 

A morte e o moribundo: “Depara-me dois homens dessa idade em” 

A perdiz e os galos: “agorenta-nos” Dos homens, e não” 

As mulheres e o segredo: “damas custa! Muitos homens sei eu que” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “já pombos, feras, homens, já milhafres, tendo” 

Filomela e Progne: “basta ver os homens para agravar-me” 
Nequid nimis (nada de sobejo): “animal, pendem os homens a cair nos” 

O astrólogo: “viu. Dos homens a fatuidade os” 

O burro vestido com a pele do leão: “fero era temido; homens e brutos o” 

O burro vestido com a pele do leão: “tal entre os homens mil se conhecem” 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “vão aos homens. Indo o cão” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “pousada ignota aos homens. Que sítio” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “escuso que os homens não devassem” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “bárbaro dos homens instrumento maldito, um” 

O desleal depositário: “que os homens todos mentem. Se” 

O desleal depositário: “erro tal nos homens  se sofrera: mas” 

O desleal depositário: “disputa entre dois homens, indo ambos de” 
O doido que vende siso: “os sempre crentes homens acudiam à compra” 

O homem e a cobra: “ao menos, que homens, e não” 

O homem e a cobra: “aos homens ; a tal são” 

O homem e a cobra: “prémio os homens pouco agrado e” 

O homem e a pulga: “indignos até de homens. Como se adicto” 

O homem e a sua imagem: “se creu dos homens do orbe o” 

O jumento que levava relíquias: “cultos, que os homens te dão” 

O leão amoroso: “falavam, e os homens selvagens eram, confundidos” 

O leão e a pintura: “a milhões, homens às dúzias” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “e falas? Facetos homens! Desbancar-nos cuidam” 

O lenhador e Mercúrio: “onde fazem papel homens e deuses, animais” 

O pastor e el-rei: “ser pastor de homens. Juiz supremo sejas” 
O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “Aristóteles aos homens este apólogo” 

O rato e o elefante: “vos pasma, homens? Que faz coco” 

O velho, o rapaz e o burro: “montado: encontra uns homens que dizem:” 

O vilão do Danúbio: “terra, nem de homens os trabalhos e” 

Os coelhos: “com que os homens procedem e com” 

Os companheiros de Ulisses: “meus, inda ser homens? Já o falar” 

Os desejos: “estranha entre homens.” Ora o” 
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Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “, míseros homens! Gestidonosa, a flora” 

Os dois cães e o burro morto: “dessa laia os homens: desluzem-se-lhes” 

Os dois cães e o burro morto: “fora. Nada aos homens lhes abasta. Para” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “nós outros, homens, dera eu melhor” 

Os peixes e o corvo marinho: “a dos homens gramar grande parte” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “, pastores de homens, não de” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “viesse avassalar-se, homens, vermes, 
quadrúpedes e” 

Um animal na Lua: “sofo que aos homens logram sempre os” 

Um animal na Lua: “enganam, enquanto os  homens julgam pelo que” 

Um animal na Lua: “em si debuxa  homens, bois, elefantes. À” 

 

A águia e o escaravelho: “guia o Deus repreende a” 

A águia e o mocho: “.”“ Ora Deus dera ao mocho” 

A cabeça e a cauda da serpente: “graças a Deus se rendam) para” 

A Carangueja e a filha: “ “Que andar, meu Deus, é esse? Por” 

A garça real e a moça: “tal? Deus tal não” 

A garça real e a moça: “leito, passo (a Deus graças) sem” 

A lande e a abóbora: “Bem faz Deus quanto faz. Sem” 
A lande e a abóbora: “´s numa enzinha? Deus deu cincas.” 

A lande e a abóbora: “caindo, me estroncassem! Deus, que o não” 

A lande e a abóbora: “.” Louvando a Deus do bem que” 

A ostra e os pleiteantes: “(graças a  Deus) esperto o lázio” 

A vantagem do saber: “esparge dobras, como (Deus sabe) eu uso” 

As mulheres e o segredo: “mas tamanho! Por Deus, que tal segredo” 

Demócrito e os de Abdera: “ “Voz de Deus é a voz” 

Júpiter e os trovões: “o intervalo. O Deus alégero, suaviloquente” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “emende o trigo, Deus consentiu que os” 

O amor-próprio: “Pergunta-lhe o Deus se os insta” 

O amuador e o mono: “sem conto. Deus preserve de azares” 
O bugio e o gato: “essas castanhas. De Deus me houvera aptado” 

O cisne e o cozinheiro: “tal músico. Oh, Deus mo não” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “farás dele? Deus, bacia, ou mesa” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “ou mesa? Seja Deus.” “E ata” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “primeiro ante o Deus que esculpira. Nada” 

O faceto e os peixes: “criou Deus ensossos tendeiros de” 

O gato e o rato: “ me pesa. A Deus dou graças” 

O gato e o rato: “ dever-te, de Deus  abaixo, a vida” 

O homem e o ídolo de pau: “, nunca o Deus perdia a sua” 

O homem e o ídolo de pau: “em cavacos ao  Deus a golpes da” 

O homem e o ídolo de pau: “quais o tal Deus para os” 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “que (a Deus graças) não 

O lenhador e Mercúrio: “outros. Hoje o Deus introduzo, que escritinhos” 

O lenhador e Mercúrio: “dar-lho, o Deus desandou coques nas” 

O rato que se retirou do mundo: “. Deus prodiga seus” 

O sátiro e o passageiro: “ “Ide com Deus, tomai de novo” 

O sátiro e o passageiro: “a estrada; nem Deus jamais consinta que” 

O veado enfermo: “dever. Quando a Deus prouve foram-se” 

Os desejos: “tudo. Zéfio (Deus o sabe), povo” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “donde vinha, dum Deus tinha a alma” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “Eis chega o Deus de Gnido: AMOR” 

Os peixes e o corvo marinho: “lá leva só Deus e eu a” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “bem feito quanto Deus fez é tudo” 
 

A águia e o escaravelho: “parecer: “De amor, é águia” 

A discórdia: “laços amor urde, a danar” 

A discórdia: “indigna surde quanto amor de glória” 

A garça real e a moça: “eles o amor.” “Supre alvaiade” 

A perdiz e os galos: “desses galos, do amor  servos, sobejas atenção” 

A rata transmudada em rapariga: “dessas travessuras que amor faz.” “Haja” 
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As duas cabras: “nelas um certo amor de liberdade lhes” 

Dáfnis e Alcimadura: “ao deus do amor indigna; à ingrata” 

O amor e a loucura: “No amor tudo é mistério” 

O amor e a loucura: “ambos brincando, o amor com a loucura” 

O amor e a loucura: “(tinha inda o amor seus olhos), travam” 

O amor e a loucura: “de disputa. O amor quer que sobre” 

O amor e a loucura: “loucura servisse a amor de guia.”  
O amor-próprio: “ouvir enfadado do amor-próprio o” 

O conselho dos ratos: “Gata Tartaruga, de amor versada nas lides” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “Esse afeito, que amor chamam, não” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “meu amo, o amor; vou, servindo outro” 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “a igualdade em amor, ele tivesse” 

O homem e a gata: “quem morria de amor, beleza lhe achava” 

O homem e a gata: “chama antiga de amor. Enfados, costas viradas” 

O leão amoroso: “brilhantes ficou de amor transportado. Expôs” 

O leão amoroso: “em cego amor inflamado; mas qual” 

O leão amoroso: “paixão de amor maiores danos produz” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “certo movimento, que amor-próprio à” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “custo. Pelo avesso amor-próprio no” 
O leão, o mono e os dois jumentos: “que visse o amor-próprio dar” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “inda se amor não assazoa” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “e inda ao amor às vezes” 

O milhano e o rouxinol: “monarca de cujo amor violento senti o” 

O pastor e el-rei: “culto. Chamo um amor, o outro ambição” 

O pastor e el-rei: “mais longe que amor o império” 

O pastor e el-rei: “nos foros do amor mesmo. Mas meu” 

O raposo inglês: “Ingleses: mas esse amor escasso que à” 

Os abutres e os pombos: “ mãe do amor ao carro junge” 

Os animais enviscados de peste: “nelas. E sem amor não há” 

Os companheiros de Ulisses: “deusas. Circe o amor põe claro; e” 
Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “agradar todos. O amor e a razão” 

Os dois pombos: “Com terno amor dois pombos se” 

Tirso e Amarílis: “alma quanto há amor de mais leal” 

 

A águia e o escaravelho: “ facto, conta a sorte do coelho, dá” 

A doninha na despensa: “já velho desta sorte lhe falou:” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “lhos deu a sorte. Cobrou de quantos” 

A raposa e as uvas: “mas teve igual sorte; buscando outro norte” 

A raposa, a cabra e a filha: “que tens; doutra sorte, errada vens.” 

A rata transmudada em rapariga: “lho alvitra a sorte. É artigo da” 

A saloia e a bilha de leite: “cidade chegar sem sorte aziaga. Leve, e” 
A vantagem do saber: “.” Bem merecida sorte! Deu castigo a” 

Demócrito e os de Abdera: “encontros causa a sorte na vida! Chega” 

Júpiter e os trovões: “árbitros criou da sorte nossa, deixai entre” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “ trabalhar; de tal sorte que foi visto” 

O burro e os donos: “hortelã à sorte se lamentava, dizendo” 

O burro e os donos: “sono.” A sorte ouviu seu clamor” 

O burro e os donos: “do burro a sorte alguma atenção” 

O burro e os donos: “!”, diz a sorte em fúria,”  

O burro e os donos: “Foi justo da sorte o enfado,” 

O carreteiro atolado: “lhe dizia desta sorte: “Se quiseres” 

O cavalo e o burro: “lamentou a infausta sorte; mas ao cavalo” 

O círio: “idades; antojou igual sorte: e, Empédocles” 
O corvo e a raposo: “vénia desta sorte lhe falou:” 

O desleal depositário: “” “mas de sorte que bobos os” 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “na cor. De sorte em breve” 

O homem e a gata: “de obter da sorte dura que lha” 

O horóscopo: “do influxo a sorte nossa!” “ O” 

O lavrador e seus filhos: “filhos falou desta  sorte: “Filhos meus” 

O lobo e o caçador: “abonos, quando igual sorte os pune. Um” 
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O lobo e o gozo: “lobo esfaimado sua sorte maldizia, que tamanho” 

O lobo, a mulher e o filho: “rapar entrou, de sorte aos guardadores” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “tal extremo a sorte intentasse afligi-lo” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “nos depare a sorte?” Vão” 

O urso e o curioso de jardins: “semilambido, que a sorte em brenhas ermas” 

O velho e seus filhos: “fala-lhes desta sorte: “Eia, vede” 

O velho e seus filhos: “-o da mesma sorte.” Fracos” 
O velho e seus filhos: “da  sorte sem custo resistireis” 

O velho, o rapaz e o burro: “está de tal sorte, que se não” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “de Enália sorte é que eu” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “amplamente numerava: de sorte uns bons” 

 

A lebre e as rãs: “em susto um povo inteiro, e sou” 

A raposa, o macaco e outros animais: “para rei daquele povo; que bem” 

A saloia e a bilha de leite: “-me o meu povo ; vem-me à” 

As exéquias da leoa: “São um povo cameleão, macaco” 

As rãs pedindo um rei: “em cardume. Este povo com seu rei” 

As rãs pedindo um rei: “suportava: mas seu povo descontente assim de” 

Demócrito e os de Abdera: “mostrar que o povo é rejeitável” 
El-rei, o milhafre e o caçador: “o celeste imortal povo; e às” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “houve o imortal povo, não à” 

Júpiter e os trovões: “corisco contra esse povo infido. O raio” 

O combate dos ratos e das doninhas: “foi mor no povo ratinheiro, em quase” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “gentio, que tanto povo, vem” 

O gato e o rato velho: “vinha. Trotava o povo do naqueles só” 

O jumento que levava relíquias: “remoto, e o povo devoto, quando ele” 

O leão e a pintura: “homem celebrava o povo esforço e” 

O lobo e o raposo: “hoste balante o povo creu que via” 

O macaco: “a gata. Dum povo imitador coisa boa” 

O poder das fábulas: “devidos. No  povo leve e vão” 
O poder das fábulas: “já que o povo, voz em grita” 

O poder das fábulas: “Que o seu povo se embasbaque em” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “desse alégero povo: OURIÃO” 

O ratinho e a coruja: “aleijar lhe ensinou povo, que muda” 

O rato que se retirou do mundo: “personagem deputados do povo rato, um dia” 

O rato que se retirou do mundo: “lio contra o povo gato, que a” 

Os abutres e os pombos: “mas sim no povo abutre, de torto” 

Os abutres e os pombos: “ guerra. Escolhe o povo pombo embaixadores, e” 

Os abutres e os pombos: “tão bruto povo! Tende sempre os” 

Os animais enviscados de peste: “sobre o povo dos animais se” 

Os desejos: “(Deus o sabe), povo amigo do Trasgo” 
Os dois aventureiros e o talismã: “qual acode o povo armado e forte” 

Os dois touros e a rã: “habitar. Ali o povo coaxante negros desastres” 

Os membros e o estômago: “sobre o pobre povo fundia todo o” 

Os membros e o estômago: “semelha assim o povo; e coeste insigne” 

Os peixes e o corvo marinho: “Creu nisso o povo aquático; foi” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “todo o povo viesse avassalar-se” 

Um animal na Lua: “Oh, quando, feliz povo, a tais usos” 

Um animal na Lua: “mui ditoso povo! Quando inteiros virão” 

 

A águia e o escaravelho: “ “Ave real, neste pobre meu compadre e” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “súbito se achou pobre, e o seu” 

A mulher teimosa afogada: “corrente. Aterrado, o pobre esposo, vendo aquela” 
A perdiz e a lebre: “ágil toca a pobre lebre apanharam. A” 

A pomba e a formiga: “vasto oceano a pobre luta, e braceja” 

A pomba e a formiga: “ficando, conhece o pobre glutão que” 

A rã e o boi: “vencer procurou o pobre ao potente, por” 

A vantagem do saber: “cidade dois burgueses; pobre mas sábio” 

A vantagem do saber: “Levar lampas ao pobre ele julgava; e” 

As vistas de quem é dono: “E a vir, pobre de ti!” 
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Dáfnis e Alcimadura: “!” Morto o pobre pastor, Alcimadura não” 

Filomela e Progne: “onde cantava a pobre Filomela. (Pr.):” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “o pobre ousa passar; quem” 

O bêbado e a mulher: “mais horrendo. O pobre, que já se” 

O cavalo e o burro: “calou-se o pobre burrinho; eis em” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “de hoje, ao pobre hospitaleiro granjeavam” 

O jumento que levava relíquias: “Um pobre sendeiro relíquias” 
O leão: “te doa o  pobre” 

O lobo e o gozo: “quero pobre viver cá, sofrendo” 

O macho e o burrinho: “desgraça, dum pobre sendeiro.” 

O macho e o burrinho: “morreu trabalhando em pobre atafona; pois esse” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “sorriso, que ao pobre descontente endeusasse, lhe” 

O pastor e o rebanho: “já sendo, nosso pobre Robin roubar deixaram” 

O raposo e os perunzetes: “no brilho. A pobre encandeada” 

O rato e a ostra: “pai era um pobre homem; nunca ousou” 

O rato e a rã: “se vale o pobre para defender a” 

O rato que se retirou do mundo: “-vos, pode um pobre cartuxo! Pedir ao” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “Levou pancadas a pobre criatura. À“, tu” 

O sobreiro e a cana: “do que o pobre desprezado.”   
O velho, o rapaz e o burro: “burrinho, e o pobre pequeno à pata” 

Os desejos: “modo. Quanto um pobre é feliz! Mais” 

Os dois machos: “segundo, velho e pobre, mofas e injúrias” 

Os dois machos: “clama: “Por pobre escapei, vejam bem” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “encontrou no caminho pobre rato camponês,” 

Os médicos: “dizia pobre enfermo escapava. Houve” 

Os médicos: “maior cair um pobre doente nas mãos” 

Os membros e o estômago: “e sobre o pobre povo fundia todo” 

 

A lebre e as rãs: “digam: alma esse medo sacode” 

A Madama de Montespan: “(antes cativa) a alma nos tem, prendendo” 
A rata transmudada em rapariga: “encasquetada, que a alma dum rei que” 

A rata transmudada em rapariga: “um vai buscar alma; duma” 

A viúva: “ardentes enquanto minha alma ansiosa, solta da” 

As exéquias da leoa: “ver, que uma alma anima. Lá à” 

As exéquias da leoa: “iras volvam na alma, bebem o à” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “tanto ter a alma mais contente, basta” 

O filósofo cita: “  indiscreto. Este da alma decota o mau” 

O gato, a doninha e o láparo: “dissimulado e sonso (alma santa de gato” 

O homem e a sua imagem: “entretê-lo: nossa alma é como esse” 

O horóscopo: “da alma. Fez a arte” 

O lenhador e Mercúrio: “são da alma ouvir seus prantos” 
O marido, sua mulher e o ladrão: “e só na alma espanhola, mais grande” 

O poder das fábulas: “fez?... Súbito na alma iras lavraram-lhe” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “Traçando na alma vinganças, noite” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “Também a alma de Ajax” 

O veado enfermo: “Médicos da alma, médicos do” 

O vilão do Danúbio: “-os, maravilha-os, alma tão grande” 

Os abutres e os pombos: “deu toques na alma de outra nação” 

Os companheiros de Ulisses: “Quanto tem na alma o dizem deusas” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “Deus tinha a alma in totum. Dizem” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “flora, olhirridente, a alma abalou primeira do” 

Os dois amigos: “no seio da alma” escruta o” 

Os dois cães e o burro morto: “apossa de nossa alma, vêm todos mais” 
Os dois cães e o burro morto: “-se-lhes dá alma os impossíveis” 

Os dois cães e o burro morto: “fartar, que a alma lhes pede, quatro” 

Os dois pombos: “por que a alma me contente. Virei” 

Os dois pombos: “desassossego desamparar esta alma? Mais de sentir” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “uns rasgos de alma? Das entranhas do” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “tesouro dobre, uma alma igual a quantos” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “Outro, tesouro, uma alma, ente anjo e” 
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Os dois ratos, o raposo e o ovo: “essa mais bronca alma aos animais dada” 

Tirso e Amarílis: “em sentir na alma quanto há amor” 

Tirso e Amarílis: “compraz-se a alma na solidão” 

Um animal na Lua: “o sua. Minha alma em todo o” 

 

A corte do leão: “o Céu dono o fizera. Por” 

A cotovia e os filhos: “estava, e o dono da sementeira, vindo” 
A cotovia e os filhos: “perdidos! Foi o dono destes pães” 

A cotovia e os filhos: “dia seguinte o dono, e entrou a” 

A cotovia e os filhos: “outro dia, o dono disse: “Em” 

A educação: “Desvelo foi do dono estorvos” 

A perdiz e os galos: “o teor do dono da pousada, que” 

As vistas de quem é dono: “pouco depois o dono a ver os” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “Chama-o seu dono, grita, e faz” 

O bugio e o gato: “servos dum mesmo dono, ambos seus comensais” 

O burro e o cão: “companheiro, seguia o dono de ambos, sem” 

O burro e o dogue: “em defensa o dono murro e coice” 

O burro e os donos: “em breve outro dono, era um” 

O burro vestido com a pele do leão: “sendeiro fugiu ao dono, era moleiro” 
O cão desorelhado: “meu próprio dono? Eis-me ora” 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “jantar de seu dono se fez coleira” 

O cavalo e o burro: “arrebentar! Veio o dono, e do seu” 

O cavalo e o veado: “e agora teu dono sou.” Quis” 

O falcão e o capão: “os lares do dono ao pé dum” 

O gato velho e a rata novinha: “quem esfaime o dono desta casa, a” 

O gato, a doninha e o láparo: “estava ausente o dono. Láseus penates” 

O homem e a cobra: “Se eu por dono houvera uma serpe” 

O lobo e o cão magro: “aguarde que meu dono case a sua” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “veio.” “O dono, indo ao senhor” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “” “Deixara o dono (asneira mais da” 
O rendeiro, o cão e a raposa: “outro refúgio o dono que ir ralhando” 

O tesouro e os dois homens: “endinheirado, chega o  dono da chelpa, e” 

O tesouro e os dois homens: “o acertaram com dono. Sem pranto um” 

Os desejos: “nele, amando o dono e a dona” 

Os dois cães e o burro morto: “desvelado por seu dono, é glutão” 

Os dois machos: “levava, tendo por dono um moleiro. O” 

Os moscardos e as abelhas: “campo estando sem dono favos de mel” 

Os peixes e o corvo marinho: “deste lago o dono, dentro desta semana” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “comidas tinha o dono regrado; e ameaça” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “do, que o dono então fez” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “da pousada o dono. E torno ao” 
 

A morte e o moribundo: “testamento?” Tinha razão a morte” 

A perdiz e os galos: “esperava ela, em razão o do seu” 

Demócrito e os de Abdera: “é que a razão mora: e” 

O charlatão: “burro.” Teve razão; que à” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “senso, que a razão o, a deu” 

O doido que vende siso: “dum louco. Que razão há que” 

O faceto e os peixes: “velho lhe daria razão o de quantos” 

O filósofo cita: “esmo, e sem razão o, sem tomar” 

O homem e a cobra: “condenar-me) valham razão, justiça” 

O homem e a cobra: “A cobra tem  razão. Calá-lo” 

O homem e a cobra: “cabo. Quando a razão os vexa” 
O leão, o lobo e o raposo: “Majestade com bem razão receia que” 

O lobo e o cordeiro: “por base a razão, inda que” 

O lobo e os pastores: “com seus brados, razão por que” 

O lobo e os pastores: “” “E a razão disso?” 

O lobo e os pastores: “engendrou.” Achei razão ao lobo” 

O lobo e os pastores: “não tem razão o lobo” 

O malcasado: “contento; e em razão disso: MULHER” 
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O mono e o leopardo: “Tinha o mono razão. Não” 

O pastor e el-rei: “partem; e a razão repeliram do” 

O pavão queixando-se a Juno: “Deusa celeste, com razão de ti” 

O porco, a cabra e o capado: “sei se têm razão. Quanto ao” 

O urso e o curioso de jardins: “longos prazos, a razão não” 

O velho, o rapaz e o burro: “não tenha razão, quero contar” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “amor e a razão nele percorreram” 
Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “tudo.” Tinha razão Cupido: queira” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “dera a animais razão, razão” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “animais razão, razão do lote 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “e fraca; a  razão, quando for” 

Os moscardos e as abelhas: “dobro. Se a razão fizesse a” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “buscar-lhe a razão. Dar por” 

Um animal na Lua: “nos logram. Têm razão ambos eles” 

Um animal na Lua: “ângulo recto a razão mo torna” 

Um animal na Lua: “torna, magistral a razão me dá” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “solidão, os animais se ajuntaram; do” 

A raposa, o macaco e outros animais: “possuísse. Mil animais  se aprontaram e” 
A raposa, o macaco e outros animais: “a conselho os animais àquele são” 

As orelhas da lebre: “delito, os bicornes animais de todo aquele” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “o sangue dos animais. El-rei de” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “ágoras cremos cos animais mudarmos formas; já” 

O amor-próprio: “porque dentre os animais nenhum vejo mais” 

O bugio e o gato: “par completo de animais   malfazejos, nada temendo” 

O cão desorelhado: “à “reis dos animais! (antes tiranos!) se” 

O desleal depositário: “) os animais. Talvez que menos” 

O gato e o rato: “ Quatro animais diversos, o gato” 

O homem e a cobra: “bem vende aos animais, se o dão” 

O leão amoroso: “ Quando os animais falavam, e os” 
O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “leão os animais, a presa dividiu” 

O leão que vai à guerra: “a todos os animais mandou aviso por” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “de quanto em animais erro se nota” 

O lenhador e Mercúrio: “homens e deuses, animais” “ e até” 

O macaco e o delfim: “perecera se delfins, animais amigos do homem” 

O pastor e o mar: “e animais recomprando, um dia” 

O porco, a cabra e o capado: “surdos. Os outros animais, criaturas mansas, boas” 

O raposo inglês: “raça de  animais de rapina, com” 

Os animais enviscados de peste: “Inferno, cós animais guerreava. Não” 

Os animais enviscados de peste: “o povo dos animais se arrogam na” 

Os companheiros de Ulisses: “de vários animais. Uns ei-los” 
Os companheiros de Ulisses: “comeras os animais que toda a” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “ juízo nos  animais  ; quando eu, se” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “exemplo dera a animais razão, razão” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “co nome de animais entram na pauta” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “bronca alma aos animais dada.” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “do: e os animais entre eles viviam” 

Testamento que Esopo explica: “gados, pastios e animais de lavoura. Lotes” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “o edicto; os animais, e toda a” 

 

A águia e o mocho: “se te escapam, grão prodígio” 

A andorinha e os passarinhos: “infinito, esse fatal grão poupastes e” 

A corte do leão: “raposo alega um  grão defluxo; e” 
A formiga e a cigarra: “me emprestasse algum grão do que” 

A garça real e a moça: “sejamos. Que tem grão o siso e 

A tartaruga e os dois patos: “nossa comadre o grão projecto comunicou” 

A torrente e o rio: “Com grão levada e atropelado” 

A vantagem do saber: “Tiveram grão debate numa” 

A vantagem do saber: “Credes faça grão caso uma” 

As adivinhas: “arte, e em grão o descoco, de” 
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Demócrito e os de Abdera: “o siso. Nosso grão o cidadão” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “selvas. E havia grão mal nisso” 

O cavalo e o lobo: “como um pário; -grão” que” 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “Do grão turco o” 

O galo e a pérola: “era algum grão; mas vendo” 

O galo e a pérola: “eu por um grão de milho” 

O gato velho e a rata novinha: “me nutre um grão de trigo” 
O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “suma, concluiu que grão 

dislate fez” 

O jumento que levava relíquias: “um selvagem, de grão personagem fumaças” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “esta: “Oh, grão monarca, para” 

O morcego, a garça e o ganso: “devedores (nobres de grão prosópia), e” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “aos monarcas é grão tontice. Nunca em” 

O raposo e o bode: “Um grão capitão raposo” 

O rato e a ostra: “lares. Campo, e grão, e gavela” 

O rato e o elefante: “momento, que corre grão diferença entre” 

O velho e o burro: “duas albardas? Menos grão?, maior carrego” 

Os coelhos: “cada criatura um grão daquela massa” 

Os dois pombos: “por fim o grão desejo e” 
Os dois pombos: “suposto ao grão doloso. Co” 

Os peixes e o corvo marinho: “dos homens gramar grão parte houvera. Que” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “Não tira grão proveito corsa” 

 

A águia, a porca e a gata: “zes até por terra o lançar” 

A andorinha e os passarinhos: “ lançar na terra lavrada do linho” 

A formiga e a cigarra: “que esta mesquinha terra me tem sido” 

A lebre e a tartaruga: “mar e na terra; sei muito bem” 

A pomba e a formiga: “alcança. Na terra a uma” 

A rata transmudada em rapariga: “a fruta à terra em que nascera” 

A rata transmudada em rapariga: “se arrasta em terra. Donde vem que” 
Júpiter e o fazendeiro: “ruim lavra a terra, outro senão” 

Júpiter e o fazendeiro: “da a terra: a dos vizinhos” 

O amor e a loucura: “céu nem terra. Vénus, que” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “e entrou na terra a cavar; deu” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “roubaram, e puseram terra em seu lugar” 

O corvo e a raposo: “o assombro da terra a teres voz” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “na sua terra foi profeta, 

bem” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “vive em sua terra e 

emprega todo” 

O lavrador e seus filhos: “a frutífera terra de meus pais” 
O leão e o mosquito: “faço-o terra comer.” Disse” 

O leão e o mosquito: “fadiga vencido em terra o derruba. Do” 

O lobo e o caçador: “co ele em terra o tiro, que” 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “gatuno tenho na terra observado.” Dizia o” 

O macaco e o delfim: “pó-lo em terra, lhe pergunta o” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “vestígios pela terra, um raposo matreiro” 

O remendão e o rendeiro real: “quanto ouro a terra em dez anos” 

O sobreiro e a cana: “andas varrendo a terra. Se perto de” 

O soterrador e seu compadre: “Tendo escolhido a terra, coa ajuda dum” 

O vilão do Danúbio: “abasta; nem a terra, nem de homens” 

Os dois aventureiros e o talismã: “que deitado em terra jaz e leva" 

Os dois burros carregados: “´s-se em terra, e foi trotando” 
Os dois machos: “mundo! E na terra, as mais das” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “dois pratos a terra fazendo um imenso” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “viu, beijando a terra exclamou: “Mais” 

 

A cotovia e os filhos: “todos os nossos amigos.” Foram-se” 

A cotovia e os filhos: “seus amigos convidar, para amanhã” 

A cotovia e os filhos: “Os seus amigos!”, disse ela” 
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A cotovia e os filhos: “outro dia os amigos não chegaram” 

A cotovia e os filhos: “dizer: “Nossos amigos faltaram, e os” 

A morte e o moribundo: “que visses teus amigos moribundos ou mortos” 

As exéquias da leoa: “os tendes por amigos.” 

Aviso de Sócrates: “sei que de amigos verdadeiros cheias jamais” 

Contra os ruins de contentar: “Mentiras, versos, sempre amigos foram. Mas do” 

O cavalo e o lobo: “entendido, paga de amigos não quero” 
O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “PASTOR “Olá amigos, quanto dizeis à” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “rato aos restantes amigos: “Donde nasce” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “revoa; os três amigos   sobre o anúncio” 

O filósofo cita: “aos vizinhos, aos  amigos, cabal e inteiro” 

O gato e os dois pardais: “ as travessuras. Entre amigos não compete” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “o sestro. De amigos certo 

par, que” 

O leão: “na guerra. Para amigos não há” 

O lobo e o gozo: “passo bem, e amigos meus todos são” 

O macaco e o delfim: “se delfins, animais amigos do homem” 

O poder das fábulas: “os reis de amigos ser se cansem” 

O raposo e o galo: “Já todos somos amigos: e quais irmão” 
O raposo, o lobo e o cavalo: “verde, incurioso de amigos dessa laia quase” 

O rato que se retirou do mundo: “ERMITÃO “Meus amigos, das coisas” 

O urso e o curioso de jardins: “lho aceita, e amigos francos partem. Amigos” 

Os companheiros de Ulisses: “-vo-lo. Quereis, amigos meus, inda ser” 

Os dois amigos: “Viviam dois amigos no Monomotapa; um” 

Os dois amigos: “Sol, um dos amigos sai da cama” 

Os dois amigos: “ama desses dois amigos? Dificuldade é esta” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “tudo. Parentes, muitos amigos dos que usam” 

 

A garça real e a moça: “não sei onde ia em” 

A garça real e a moça: “mim não sei que faça” 
A lebre e a tartaruga: “e na terra; sei muito bem o” 

A lebre e a tartaruga: “apostar contigo porque sei no que me” 

A tainha e o pescador: “ “Falas verdade, bem sei; mas antes um” 

As mulheres e o segredo: “custa! Muitos homens sei eu que nesse” 

Aviso de Sócrates: “ “Mas eu sei que de amigos” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “outro. Eu, que sei como os reis” 

Filomela e Progne: “; nem sei que intento à” 

O amuador e o mono: “boamente não sei a quem dão” 

O baxá e o mercador: “suspeitava. “Eu sei, amigo”, (disse),” 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “ “Por fama eu sei, quanto um eleitor” 

O falcão e o capão: “porquês os sei .” “Um” 
O falcão e o capão: “para estudos. Eu sei caçar, volver” 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “vãs desposasse, sei que de viver” 

O homem e a gata: “um não-sei sedutor. Inda” 

O lavrador e seus filhos: “que o há  sei decerto, mas por” 

O lenhador e Mercúrio: “apurei: não sei se basta. Ora” 

O porco, a cabra e o capado: “cabra. Não sei se têm razão” 

O rapaz e o mestre: “distingo, que  sei sintaxe de cor” 

O urso e os dois camaradas: “ouvira, não sei onde, que mui” 

O velho, o rapaz e o burro: “já não sei ei-de” 

Os desejos: “culpas, não sei. Mas assim cumpre” 

Os dois cães e o burro morto: “que não sei que lá avisto” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “; que eu sei que a reis” 
Os dois ratos, o raposo e o ovo: “eu não sei; pois que dão” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “falta, que bem sei que tudo à” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “O que eu sei é que à” 

 

A águia e o corvo: “fica preso. O pastor vem, ri da” 

Dáfnis e Alcimadura: “Dafnis” “pastor de nobre” 

Dáfnis e Alcimadura: “Morto o pobre pastor, Alcimadura não” 
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O avaro que perdeu o seu tesouro: “visto por um pastor do lugar. Apenas” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “o avaro, o pastor, sedento de ouro” 

O baxá e o mercador: “.” Tinha um pastor um cão” 

O baxá e o mercador: “aldeia; e o pastor (por poupar) ter” 

O baxá e o mercador: “Desfez-se o pastor dele, e trás” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “os outros, um pastor e um” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “que tanto ao pastor quanto às” 
O cura e o defunto: “ia o seu pastor, rezando (como à” 

O cura e o defunto: “oco freguês o  pastor cai, e vai” 

O horóscopo: “rei e o pastor sob um planeta” 

O leão e o caçador: “tenha, vendo um pastor, lhe disse:” 

O lobo e o raposo: “Gado, rafeiros e pastor vão de” 

O lobo feito pastor: “os trajes de pastor, veste pelico e” 

O lobo feito pastor: “ “Eu sou Guilhot, pastor deste gado.” 

O lobo feito pastor: “fingir as do pastor. Mas este apuro” 

O lobo feito pastor: “o gado, o pastor e o cão” 

O pastor e el-rei: “vir um tal pastor à Corte. Contos” 

O pastor e el-rei: “rendendo (desvelos do pastor) grossas quantias. Diligentes” 

O pastor e el-rei: “mereces melhor ser pastor de homens. Juiz” 
O pastor e el-rei: “que o nosso pastor libra as balanças” 

O pastor e el-rei: “o cofre o pastor, deixa pasmados do” 

O pastor e el-rei: “rotas vestes do pastor do rebanho,” 

Os animais enviscados de peste: “que eu ao pastor mesmo traguei. Eu” 

Os dois burros carregados: “tão um pastor lhe acudiu, mas” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “Inúteis lidas! O pastor, que teria com” 

 

A galinha que punha os ovos de ouro: “si continha rico tesouro, visto que punha” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “engrossar-lhe o tesouro. São de” 

A raposa, o macaco e outros animais: “segredo, um tesouro oculto havia, de” 

A raposa, o macaco e outros animais: “era onde o tesouro existia: o mono” 
A rata transmudada em rapariga: “que a comum tesouro (em seu sistema” 

Júpiter e o passageiro: “prevenisse onde um tesouro estava: ei-lo” 

Júpiter e o passageiro: “chocalhantes, do sonhado tesouro, tesouro em certa” 

Júpiter e o passageiro: “do sonhado tesouro, tesouro em certa aldeia” 

O amuador e o mono: “bens que em tesouro o avaro” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “de um tesouro ajuntar, e receando” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “ganhado ia ao tesouro aditar; e passava” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “onde estava o tesouro e entrou na” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “e do seu tesouro caro achou somente” 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “guarda bem um tesouro. “ “Certo” 

O cura e o defunto: “o morto, qual  tesouro que teme que” 
O homem e o ídolo de pau: “si tinha um tesouro, e que o” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “descanso? O 

descanso!,.tesouro tão precioso” 

O lavrador e seus filhos: “encerra um tesouro, em dote” 

O lavrador e seus filhos: “colheitas obtendo, do tesouro ireis” 

O lavrador e seus filhos: “o trabalho um tesouro.” 

O pastor e el-rei: “intento guardar esse tesouro?” CEGO” 

O soterrador e seu compadre: “compadre, nela o tesouro encovam.” “Passam” 

O tesouro e os dois homens: “Rebenta-lhe um tesouro. O meu desesperado” 

O tesouro e os dois homens: “pensasse achar tesouro.” 

Os desejos: “lhe pediram sapiência, tesouro não” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “, amplíssimo, tesouro dobre, uma alma” 
Os dois ratos, o raposo e o ovo: “, tontos. Outro, tesouro, uma alma, ente” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “a certos visos; tesouro que, criado sendo” 

 

A morte e o moribundo: “semelha a um morto mais repugnante morre” 

O burro e o dogue: “deixá-lo por morto, julgando-o louco” 

O cura e o defunto: “Tristemente ia um morto tomar posse do” 

O cura e o defunto: “olhos sorve o morto, qual tesouro que” 
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O cura e o defunto: “-se; tomba o morto sobre o” 

O cura e o defunto: “Como arranja co morto o cura as” 

O leão: “medo? Seu pai morto, que pode ele” 

O lobo e o caçador: “ei-lo do morto à ilharga, e” 

O lobo e o raposo: “, que é morto, enverga-te na” 

O mono e o leopardo: “ritos. E eu morto, quer el-rei” 

O oráculo de Apolo e o ímpio: “nocivo, esse pardal morto, ou vivo, que” 
O raposo e os perunzetes: “guinda, faz-se morto, ressurge.” “Arlequim” 

O raposo inglês: “se pendurou por morto, fendem os” 

O urso e o curioso de jardins: “no chão morto, e bem morto” 

O urso e o curioso de jardins: “morto, e bem morto. Nada há mais” 

O urso e os dois camaradas: “que eles dizem) morto. “Vizinho, à” 

O urso e os dois camaradas: “pedra, e feito morto, estira-se de” 

O urso e os dois camaradas: “está morto,” está” 

O urso e os dois camaradas: “?” (torna o morto): não vendas” 

O urso e os dois camaradas: “no chão morto.” 

Os abutres e os pombos: “um cão morto assunto à guerra” 

Os dois aventureiros e o talismã: “de el-rei morto. Mas fez-se” 

Os dois cães e o burro morto: “boiando um burro morto, que o vento” 
Os dois machos: “chão. Por morto os ladrões o” 

Testamento que Esopo explica: “do dia do morto corra em cheio” 

 

A águia e o corvo: “cai sobre o animal balante, que pesava” 

A leoa e o urso: “ visitas a nenhum  animal fazia o sono” 

A tartaruga e os dois patos: “ir o tardo animal, e a casa” 

As duas cabras: “ Nada estorva esse animal  trepante. Assim, duas” 

As orelhas da lebre: “noite escura certo animal cornifronto” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “do, o maldito animal garri-insolente até” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “que todo o animal, pendem os homens” 

O amor-próprio: “ “a todo o animal esteja da” 
O baxá e o mercador: “dia? Devera esse animal, mui lindamente, dão” 

O charlatão: “um labrego, um animal, um burro.” 

O combate dos ratos e das doninhas: “creio, o ossimole animal. Ora, em certo” 

O homem e a cobra: “muro, e do animal dá cabo. Quando” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “besta, que esse  animal, que tão” 

O lobo e os pastores: “manjares de quanto animal vive; e a” 

O poder das fábulas: “tugiu. O animal frívolo, usado” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “o pago, animal importuno: porque não” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “nossos prados certo animal formoso,” 

O rato e o elefante: “bem levava o animal de três altos” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “RENDEIRO “Triste animal maldito, e não” 
O urso e o curioso de jardins: “-se: lá nenhum animal negócios tinha” 

O urso e o curioso de jardins: “do rosto esse animal mui parasito que” 

Os animais enviscados de peste: “e logo esse animal   maldito, e pelado” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “cá no mundo animal nem criatura, nem” 

Um animal na Lua: “assestando, se avista animal” 

 

A perdiz e a lebre: “lebre no mesmo campo habitavam, e em” 

A perdiz e a lebre: “fortaleza. Mas ao campo veio um dia” 

O amor-próprio: “Num vasto campo os ajunta, e” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “o foi num campo enterrar. Em triste” 

O cavalo e o lobo: “ares para o campo, como é uso” 

O cavalo e o veado: “-lo fora do campo o lançou” 
O cavalo e o veado: “que viu no campo o cavalo convidou” 

O cavalo e o veado: “maltratado depressa o  campo deixou. O cavalo” 

O combate dos ratos e das doninhas: “exército em campo. As doninhas também” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “-se em campo, e amaldiçoando” 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “em campo, e isso me” 

O horóscopo: “cidade, e em campo aprico” 

O lobo e o gozo: “amigo, deixa o campo e vem comigo” 
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O lobo feito pastor: “pavoroso faz o campo estremecer. Espavoridos acordam” 

O malcasado: “bravo trasgo ao campo a” 

O passarinheiro, o milhano e a cotovia: “laços num campo estendia e com” 

O rato e a ostra: “hóspede dum campo um certo rato” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “feroz juncou o campo de mortos. Quase” 

O urso e o curioso de jardins: “-se em campo certa manhã este” 

Os dois pombos: “pombo, a um campo em que vão” 
Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “foi espairecer ao campo uma vez de” 

Os dois touros e a rã: “verificar; fugiu do campo o vencido e” 

Os moscardos e as abelhas: “No campo estando sem dono” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “em campo. Os gatos se” 

 

A águia e o escaravelho: “compadre e meu vizinho tuas garras não” 

A liga dos ratos: “-cheia seu vizinho consulta; rato que” 

As vistas de quem é dono: “disse: “à vizinho, vai, segue o” 

O cavalo e o lobo: “pascia. Dum bosque vizinho um lobo, botando” 

O desleal depositário: “em casa do  vizinho de ferro barras” 

O desleal depositário: “do pérfido vizinho, que convida a” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “a um seu vizinho flores, fruta.” 
O escolar, o pedante e o dono da quinta: “fruta. “ “Ao vizinho que (dizem), pelo” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “tê-lo por vizinho.” 

O gato e os dois pardais: “pardal lá do vizinho vir-nos comer” 

O lavrador e seus filhos: “Lavrador já vizinho da morte a” 

O leão: “leãozete meu vizinho hás tu” 

O lobo e o gozo: “o bosque mais vizinho, foge, e deixa” 

O lobo e o raposo: “poucos passos cantar vizinho galo. O escolar” 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “e um mau vizinho raposo, foi deste” 

O pastor e el-rei: “o ermitão vizinho, e vem dizer” 

O pastor e o mar: “de Neptuno, um vizinho. Segura, bem que” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “?” Um seu vizinho, o ouriço” 
O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “ “Raposo, meu vizinho, vou-tos enfiar” 

O ratinho e a mãe: “o casal mais vizinho, trotando me encaminhei” 

O remendão e o rendeiro real: “assim seu vizinho, que, cozido em” 

O urso e o curioso de jardins: “um velho seu vizinho enojos tinha. Antão” 

O urso e os dois camaradas: “seco, venderam ao vizinho peletero dum urso” 

O velho e seus filhos: “prudente, vendo-se vizinho à morte, chama” 

 

A doninha na despensa: “sentiu. A vários sucede o mesmo” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “tomado por corsários outro navio foi” 

A torrente e o rio: “mergulharam, onde outros rios, vários destes” 

A torrente e o rio: “outros rios, vários destes nossos, ambos” 
Júpiter e os trovões: “forjas, rios, raios. Um que” 

O amor-próprio: “de mil rios pago de si” 

O círio: “velas, rolos, círios. Vendo um destes” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “acerto de vários sítios lá” 

O cura e o defunto: “rios. Senhor Defunto, o” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “de caminhos vários. Movido um dos” 

O mono e o leopardo: “bem notários os meus brasões” 

O morcego e as duas doninhas: “salvo, por gúrios, muitos fregueses. Se” 

O pastor e el-rei: “peitas, eis falsários, eis causas mal” 

O poder das fábulas: “” “Ou temerários os chamareis se” 

Os animais enviscados de peste: “tais que impérios sobre o povo” 

Os companheiros de Ulisses: “tomam de vários animais. Uns ei” 
Os dois cães e o burro morto: “são contrários entre si, poder” 

Os lobos e as ovelhas: “regrada por comissá rios, passam certos tempos” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “o mundo vários, e tributários” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “rios, e tributários mil em” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “a si contrários? E, além” 

Um animal na Lua: “pelejas nossos contrários devem, nós” 
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A cabeça e a cauda da serpente: “À luz de Sol mais clara melhor” 

A morte e o moribundo: “Desvelos toma o Sol por ti” 

A rata transmudada em rapariga: “sposo que ao Sol não prefiramos” 

A rata transmudada em rapariga: “Pilpay até ao Sol remontaria, e o” 

A rata transmudada em rapariga: “remontaria, e o Sol gozado houvera da” 

A rata transmudada em rapariga: “a que co Sol se case, e” 

O burro e os donos: “os resplendores do Sol trouxessem o dia” 
O deus Febo e o vento Bóreas: “e o Sol a um viandante” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “Já brilha o Sol” “ já chove” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “nuvem rompe o Sol, recreia, e cala” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “-lo.” “ O Sol não fez” 

O horóscopo: “Marte, e do Sol, do vácuo” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “que ignora o Sol, respeita Eolo), deparam” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “a estrada o Sol” “e remolhar” 

O Sol e as rãs: “do universo. O Sol (ao que diziam” 

O Sol e as rãs: “um passo o Sol, já despediam grasnantes” 

O Sol e as rãs: “sentir, se o Sol se agasta; e” 

Os coelhos: “quando enceta o Sol sua carreira; que” 

Os dois amigos: “das ausências do Sol, um dos amigos” 
Tirso e Amarílis: “quanto cobre o Sol . Crê-me; e” 

Um animal na Lua: “largueza.” “ O Sol avisto. Qual à” 

Um animal na Lua: “que o Sol é corpo plaino” 

 

A morte e o moribundo: “em que dos reis os filhos abrem” 

A mosca e a formiga: “paços de reis frequento e co” 

A mosca e a formiga: “Na face a reis pousais?” “e” 

As exéquias da leoa: “veado. Passatempeai os reis, lisonjeai-os com” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “sei como os  reis portar-se devem” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “por eles): poucos reis mesmos!, tal modelo” 

O cão desorelhado: “mostrar-me? à“reis dos animais! (antes” 
O doido e o sábio: “desanca. Têm os reis bobos, que dão” 

O doido que vende siso: “corte há bobos: reis com eles folgam” 

O gato, a doninha e o láparo: “que acodem aos reis que lhos decidam” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “a proponho, aos reis a” 

O leão, o lobo e o raposo: “Abuso é crerem  reis que há impossão” 

O milhano e o rouxinol: “ “Cantando cos reis falo.” MILHANO” 

O milhano e o rouxinol: “ “Quando os reis te colherem, conta” 

O mono e o leopardo: “menos, por dez reis, meus senhores: se” 

O pastor e el-rei: “” “desconfia dos reis: que assaz resvala” 

O poder das fábulas: “que ambos os reis de amigos ser” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “sei que a reis que vivem como” 
Os ladrões e o burro: “jumento. Assim alguns reis propugnam por terras” 

Os membros e o estômago: “esta obra em reis tomar princípio: deles” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “de gados, reis que em razões” 

 

A garça real e a moça: “ela fez, mui contente, mui ditosa?... casou” 

A raposa, o macaco e outros animais: “ficou tão contente, que se dignou” 

O bugio e o gato: “deu por mui contente.” mor parte” 

O burro e os donos: “ “andava eu contente, cada vez que” 

O burro e os donos: “ninguém vive contente , seja qual for” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “a alma mais contente, basta que ampareis” 

O cura e o defunto: “enterrá-lo bem contente e aguaçado” 

O filósofo cita: “como eles contente e quedo vive” 
O gato e o rato velho: “naqueles sítios contente, sem que pudesse” 

O homem e a cobra: “todo o orbe contente. “O ruim” 

O homem e a sua imagem: “seu mais que contente: erro profundo!” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “Ninguém era contente, a nenhum de” 

O lenhador e Mercúrio: “meu esse; por contente me dou se” 

O lobo feito pastor: “se baba de contente. Para poder conduzir” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “dos fados seus, contente, aos numes” 
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O morcego, a garça e o ganso: “inventem manha que contente a caterva. A” 

O tesouro e os dois homens: “dá por mui contente. Já dali se” 

Os companheiros de Ulisses: “-me; sou livre, contente, sem cuidados que” 

Os dois pombos: “a alma me contente. Virei depois contar” 

Testamento que Esopo explica: “ao meu leitor contente. Três filhas tinha” 

 

A Carangueja e a filha: “na arte da  guerra. Mas fazê-lo” 
A lebre e as rãs: “qual raio da guerra! Quem me faz” 

A vantagem do saber: “disse. Veio  guerra, que o vingou” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “ Que andam em guerra” 

O gato e o rato velho: “ “São da guerra ardis, e haveis” 

O homem e a pulga: “tratara da anciã guerra dos gregos e” 

O leão: “ser raio na guerra. Para amigos não” 

O leão e o mosquito: “.” Jura-lhe guerra o mosquito, do” 

O leão que vai à guerra: “fez conselho de guerra; e a todos” 

O sobreiro e a cana: “ao mundo crua guerra, eu mal balanceio” 

Os abutres e os pombos: “morto assunto à guerra (dizem); choveu sangue” 

Os abutres e os pombos: “se aplaque a guerra. Escolhe o povo” 

Os dois galos: “galinha: eis a guerra ateada! Amor, quem” 
Os lobos e as ovelhas: “inda mais, de guerra activa entre lobos” 

Os lobos e as ovelhas: “devemos? Façamos guerra a ruins, guerra” 

Os lobos e as ovelhas: “guerra a ruins, guerra contínua. A” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “estão em guerra eterna? Pousada houve” 

Um animal na Lua: “seu efeito a guerra, que entre tantas” 

Um animal na Lua: “Carlos; e na guerra assinalar soubera o” 

 

A Carangueja e a filha: “e mais na  arte da guerra. Mas” 

A Madama de Montespan: “que inventou essa arte guapa; que à” 

As adivinhas: “nalguns termos da arte, e em grão” 

As duas cabras: “ no engenho e arte, que em mimo” 
O charlatão: “estendas a tua arte, oração” 

O desleal depositário: “com linda arte é encanto infindo” 

O horóscopo: “alma. Fez a arte de Esculápio” 

O horóscopo: “é certa tal arte, ela nos transes” 

O horóscopo: “ela é, e arte enganosa, uma vez” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “entrarei), toda a arte e ciência, tem” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “treta, e certa arte, com que se” 

O lobo e o raposo: “-me a tua arte. Eu o primeiro” 

O raposo e o busto: “o primor da arte: “Que formosa” 

O ratinho e a coruja: “seus sequazes outra arte de pensar nos” 

O urso e o curioso de jardins: “escapar? Por que arte ou manha? Saiu” 
Os coelhos: “aos rivais na arte, o que os” 

Os coelhos: “os mestres da arte. Tenho que nos” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “ensinar-lhe a arte, que granjeara as” 

Os dois aventureiros e o talismã: “a empresa. Por arte o fez o” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “o seu mercante fortuna em salvo porto” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “de mim! Da fortuna.” AMIGO” 

A Madama de Montespan: “ela busca a fortuna de agradar-vos” 

As duas cabras: “ lhes faz buscar fortuna. Fazem digressões vastas” 

As duas cabras: “ na estrada da fortuna!”               

El-rei, o milhafre e o caçador: “feita ali sua fortuna. Eis que ave” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “corra da fortuna? Tomara 
eu ver” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “Tem olhos a fortuna? Vale 

o papado” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “hóspedes seus fortuna o 

outorga: deusa” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “contino após fortuna, disse 

um ao” 
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O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “depare. Todavia, a fortuna 

por cá mora” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “há templos à fortuna em 

Surrate, vou” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “as mercês suas fortuna no 

Japão” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “é corte, a fortuna, o que à” 
O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “assim contrata a fortuna 

neste aviso estribando” 

O tesouro e os dois homens: “que a travessa fortuna faz? São” 

Os coelhos: “os vemos da  fortuna. Caso trivial a” 

Os dois aventureiros e o talismã: “novelas, a aforoar fortuna. Ora ele e” 

Os dois galos: “fêmeas! Folga a fortuna em nos pregar” 

 

A águia, a porca e a gata: “mansinha: “Mal sabe, amiga, o que” 

A cotovia e os filhos: “ “Não sabe, à mãe” 

A cotovia e os filhos: “vai, não sabe, estamos perdidos! Foi” 

A vantagem do saber: “dobras, como (Deus sabe) eu uso. Ocupo” 

As mulheres e o segredo: “Comadre “Não sabe o que sucede” 
Júpiter e o fazendeiro: “a Providência sabe o que nos” 

O cavalo e o lobo: “ervas as virtudes sabe aos morbos aplicar” 

O galo e a pérola: “lhe não sabe o valor, à” 

O homem e a cobra: “que dar-nos sabe; ajouja-se de” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “de ouvir dizer sabe o que 

à” 

O leão que vai à guerra: “prudente tirar proveito sabe: todo o talento” 

O lobo e o cão magro: “diz o que sabe por defender a” 

O raposo e o busto: “ajuizar não sabe, o burro; mas” 

O raposo inglês: “logra-o, e sabe, como um raposo” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “-lo: vem; quem sabe se ele à” 
Os desejos: “(Deus o sabe), povo amigo do” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “primeiro; não sabe o vilão” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “costumam quem lho sabe merecer. Dos” 

 

A saloia e a bilha de leite: “entre o mais gado!” Nisto salta” 

O baxá e o mercador: “mastim guardem o gado. Mais do que” 

O baxá e o mercador: “Sente-o o gado.” E tu” 

O carreteiro atolado: “atoleiro deixou seu gado. Era longe o” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “é cheia de gado inda pior do” 

O leão: “, gado nas terras. Ora” 

O leão: “de gado. Bons são para” 
O leão: “de gado. Meigai o leão” 

O lobo e o gozo: “dos guardadores do gado; eis que mui” 

O lobo e o raposo: “do gado os mastins.” 

O lobo feito pastor: “Guilhot, pastor deste gado.” Desta forma” 

O lobo feito pastor: “conduzir todo o gado a seu sabor” 

O lobo feito pastor: “Espavoridos acordam o gado, o pastor e” 

O pastor e el-rei: “, e o gado, e o lobo” 

O pastor e o rebanho: “fala desfiou ao gado todo, aos cabos” 

O pastor e o rebanho: “à fé de gado de honra ser” 

O pastor e o rebanho: “Eis todo o gado foge. A soldados” 

 

A lebre e a tartaruga: “lá primeiro; de juiz não precisamos” 
A ostra e os pleiteantes: “ao pé deles juiz da casinha: nele” 

A ostra e os pleiteantes: “Mui grave o juiz recebe a ostra” 

A ostra e os pleiteantes: “vereis que o juiz vos leva o” 

Demócrito e os de Abdera: “é rejeitável juiz. Em que sentido” 

O amor e a loucura: “Não decido: juiz seja um amante” 

O gato, a doninha e o láparo: “esperto.” “Por juiz o aceita o” 

O homem e a cobra: “quando escolhe por juiz esse homem a” 
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O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “convinha: nunca o juiz librava iguais balanças” 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “já do severo juiz tinham a testa” 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “sempre acerta o juiz quando condena um” 

O pastor e el-rei: “candura, que do  juiz o mérito” 

Os companheiros de Ulisses: “nossa? Tomo por juiz  os olhos duma” 

Os moscardos e as abelhas: “deduz. Fica o juiz indeciso, sem proferir” 

Os moscardos e as abelhas: “notifiquem. E do juiz na presença” 
Os moscardos e as abelhas: “Defere logo o  juiz ao justo requerimento” 

Os moscardos e as abelhas: “moscardos arengando; o juiz lhes indefere seus” 

 

A Carangueja e a filha: “decretos dos fados. Nada os tolhe” 

A Carangueja e a filha: “s e os fados se ajustaram a” 

O combate dos ratos e das doninhas: “Cumpriu ceder aos fados! Cabos e hoste” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “dessa filha dos fados, desse 

fantasma cortesão” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “melhor clima ou fados  não 

desejo” 

O horóscopo: “sobre os filiais fados consultou, quantos dizem” 

O leão: “é foreiro aos fados.” O raposo” 
O marido, sua mulher e o ladrão: “desse dos fados seus, contente, aos” 

O porco, a cabra e o capado: “não torcem fados. Ver mui longe” 

Os companheiros de Ulisses: “duvidosos de seus fados, abicam praias, em” 

Os dois galos: “” “Desconfiemos dos fados. Mui de” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “agressor.” “Ruins fados (que não” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “-me alegar cos fados!) e nessa” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “me entregue? Sejam fados, providência, quem rege” 

Os dois pombos: “Por piorar de fados dá vista dum” 

Sonho dum habitante do Mogor: “vagos, que os fados nos variam, variam” 

 

A galinha que punha os ovos de ouro: “em si continha rico tesouro, visto que” 
A galinha que punha os ovos de ouro: “se despojou do rico amparo que nela” 

A garça real e a moça: “notar). Que fosse rico, e fidalgo, e” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “foi venturoso e rico. Bancos de areia” 

A vantagem do saber: “tanto ignorante quanto rico. Levar lampas ao” 

A vantagem do saber: “muitas vezes o rico ao sábio” 

A viúva: “esbelto, engraçado, rico, dócil e” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “sucede. O trigo (rico mimo de Ceres” 

O burro e os donos: “era um rico surrador. Eis de” 

O charlatão: “vir o rico. (Rei): “Tenho” 

O charlatão: “rótulo rico. Um Cortesão” 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “perdoa-lo. Era rico, esbelto e nobre” 
O remendão e o rendeiro real: “garganteios meus, meu rico sono e as” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “longe do rico, com a maior” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “na cozinha. Do rico espólio da” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “menos, mas até rico o fizeram: porque” 

 

A águia e a pega: “rancho. Se o monarca dos deuses, que” 

A águia e o escaravelho: “ desertos, diz ao monarca dos numes com” 

A raposa, o macaco e outros animais: “das vastas selvas monarca, numa oculta solidão” 

As rãs pedindo um rei: “ousaram ver do monarca o semblante, julgando” 

O baxá e o mercador: “e amparar-vos monarca poderoso, que tomar” 

O leão amoroso: “também monarca servil serrana adorou” 

O leão e o mosquito: “das feras monarca nada me dá” 
O leão e o rato: “Eis o monarca das feras lhe” 

O leão que vai à guerra: “” (disse o monarca), “Quero” 

O leão, o lobo e o raposo: “Lobo; e o monarca da pele faz” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “ “Oh, grão monarca, para reinar prudente” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “cum leão monarca, terrível criatura” 

O lenhador e Mercúrio: “brados, que ao monarca dos deuses desatinam” 

O milhano e o rouxinol: “, senhor; foi monarca de cujo amor” 
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O pastor e el-rei: “caíram do monarca. Eis conluios, eis” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “louros, que era monarca o pai e” 

 

A águia e o corvo: “na ordem da natureza.” 

A discórdia: “dote a natureza lhe deu. Quando” 

A lebre e as rãs: “ele é de  natureza, quem é que” 

Epílogo: “lhe emprestou a natureza.” 
Filomela e Progne: “Dotou-te a natureza de tão” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “o autor da natureza quer que se” 

O burro e o cão: “lei da natureza que nos entreajudemos” 

O filósofo cita: “mondando, corrigindo a natureza, que excessiva paga” 

O homem e a gata: “tanto pode a natureza! Corrigir ninguém” 

O pavão queixando-se a Juno: “a profícua natureza, és à” 

O raposo e o bode: “barbas talentos a natureza, entrar dentro” 

O sobreiro e a cana: “escassa a profusa natureza! Oca te fez” 

O sobreiro e a cana: “Se branda por natureza no oponho ao” 

Os coelhos: “a natureza em cada criatura” 

Um animal na Lua: “esse olho da natureza! Pela distância” 

 
A perdiz e a lebre: “cansada, pousou num monte, e ele” 

A rata transmudada em rapariga: “Eis que um monte lhe emprece. Passando” 

A rata transmudada em rapariga: “emprece. Passando ao monte a pela, este” 

As orelhas da lebre: “da encosta dum monte, o rei das” 

O amuador e o mono: “o mono, do monte despegando ora uma” 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “ver como alimpam monte de dobras! E” 

O leão e o caçador: “ao pé desse monte. Cum cordeiro, que” 

O raposo e os perunzetes: “tantos apanhados, fazem monte. Mais de ametade” 

O rato e a ostra: “a seus olhos monte. Chega o viandante” 

O remendão e o rendeiro real: “nunca ponho em monte dia sobre outro” 

O soterrador e seu compadre: “AVARENTO “O monte minguará se em” 
O velho, o rapaz e o burro: “do seu monte ao povoado, levava” 

Os dois aventureiros e o talismã: “ao tope desse monte, que coa fronte” 

Os dois aventureiros e o talismã: “ao cimo do monte, e dum são” 

Os dois aventureiros e o talismã: “do monte, e lá depara” 

 

A águia e o escaravelho: “desacertos. Jove em honra à sua estão” 

A vantagem do saber: “dar-lhe a honra todo o só” 

O combate dos ratos e das doninhas: “brasão de honra, ou por meter” 

O conselho dos ratos: “um gato maltês, honra e flor dos” 

O desleal depositário: “de ferro. Sobeja honra em sobejo absurdo” 

O homem e a cobra: “co sangue dele (honra ao boi dada” 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “persuado. Há nisso honra e ganância” 

O macaco e o delfim: “ “E nessa honra também entra” 

O pastor e o rebanho: “de gado de honra ser mais firmes” 

O pavão queixando-se a Juno: “voz levanta, é honra da Primavera, de” 

O poder das fábulas: “toda. Logrou essa honra um rasgo só” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “quer que sejas (honra é, que eu” 

O urso e o curioso de jardins: “quisesse fazer tanta honra que aceitasse nela” 

Os animais enviscados de peste: “zotes carneiros! Muita honra lhes fizestes em” 

 

A águia e a pega: “o monarca dos deuses, que rege o” 

A águia e a pega: “Ir conversar cos deuses não à” 

A águia e o mocho: “manda súplicas aos deuses, que à salteadora” 
As exéquias da leoa: “pois que aos  deuses me vou. Já” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “o prazer dos deuses.” “Que riu” 

Júpiter e o passageiro: “que seriam os deuses se dos votos” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “dos deuses, que inventara.” 

O filósofo cita: “que achega aos deuses, que os iguala” 

O lenhador e Mercúrio: “papel homens e deuses, animais” “e” 

O lenhador e Mercúrio: “ao monarca dos deuses desatinam. Vem ainda” 
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O oráculo de Apolo e o ímpio: “pouco em seus deuses cria, entrou no” 

O rato e a rã: “rato conjura os deuses, razões sem conto” 

O vilão do Danúbio: “que tudo aos deuses, que me assistam” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “que vivem como deuses, vingança à” 

 

A gota e a aranha: “que habita os campos mais desgraçada” 

A raposa, o macaco e outros animais: “luminárias pelos campos, postas pelos pirilampos” 
A torrente e o rio: “fragor dela os campos. Não ousavam” 

O homem e a cobra: “jardins, enfeita os campos. Nem se” 

O lavrador e seus filhos: “, os seus campos tão bem” 

O leão e o caçador: “-prazer corro esses campos em sossego.” 

O lobo e o raposo: “´s em sustos campos, cidades” “mão” 

O malcasado: “a simpleza dos campos lhe agradava. MULHER” 

O pavão queixando-se a Juno: “louvores, estrujo os campos em torno com” 

O vilão do Danúbio: “vidas! Nossos ditosos campos lavravámos” 

O vilão do Danúbio: “-os: cultivar nossos campos para eles não” 

Os abutres e os pombos: “os desbastou por campos e povoados. Com” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “ “Certamente nestes campos tens a tua” 

Os dois touros e a rã: “o expulsa destes campos deleitosos, e terá” 
 

A águia e o escaravelho: “ Vai ao tronco onde o seu” 

A águia, a porca e a gata: “de ambas no tronco, onde funda toca” 

A águia, a porca e a gata: “em vendo o tronco abalar, podeis nas” 

A águia, a porca e a gata: “que tombando o tronco possa do insulto” 

A cabeça e a cauda da serpente: “além num tronco, ou já num” 

A panela de barro com a panela de ferro: “e se algum tronco ou seixo ameaça” 

O filósofo cita: “do frutífero tronco; decotando, mondando, corrigindo” 

O gato e o rato: “ -malha, frequentavam o tronco assalvajado e podre” 

O leão e o pastor: “poder descobrir algum tronco onde subir; mas 

O raposo e o galo: “Sobre um tronco estando alerta velho” 
O ratinho e a coruja: “Em seu cavado tronco, que carcomera o” 

O sobreiro e a cana: “abrigo em meu tronco excelso contra as” 

O velho e os três mancebos: “último caiu do tronco em que enxertava” 

Os coelhos: “dia: trepado em tronco, à raia de” 

 

A saloia e a bilha de leite: “Briolanja pretendia à cidade chegar sem sorte” 

A vantagem do saber: “debate numa certa cidade dois burgueses; pobre” 

A vantagem do saber: “deixou razo. Da cidade ambos saem. Em” 

As adivinhas: “vem toda a cidade, moças, casadas” 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “aqui ver uma cidade, onde em poder” 

O horóscopo: “deixou logo a cidade, e em campo” 
O lobo e o gozo: “que assistir na cidade, bem que passe” 

O macaco e o delfim: “-tomam pela cidade Roma; Taramelam a” 

O pastor e o rebanho: “mim, pela cidade, e até ao” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “mata, despovoa a cidade. Coa luz da” 

Os coelhos: “de couto na cidade subterrânea. Mas” 

Os dois aventureiros e o talismã: “e depois cuma cidade. Então solta” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “comigo à cidade gozar da minha” 

Testamento que Esopo explica: “as casas da cidade, móveis guapos” 

 

A águia e o escaravelho: “corte e ir viver para os desertos” 

A doninha na despensa: “mais te agrada viver magra ou morrer” 

As adivinhas: “quem sobejo em viver marido tinha, quem” 
O filósofo cita: “Cátia, assentando viver mais branda vida” 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “sei que de viver eu tinha à” 

O horóscopo: “culpa de eu viver sempre à sombra” 

O lobo e o gozo: “quero pobre viver cá, sofrendo fome” 

O malcasado: “se enquanto eu viver, a mim te” 

O urso e o curioso de jardins: “livro. Enjoado de viver com gente muda” 

O urso e o curioso de jardins: “vale só que viver com gente tola” 
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Os dois machos: “vezes, dita o viver ignorado, tem risco” 

Os membros e o estômago: “enojados, fidalga viver, sem fazer nada” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “carneiro tratava de viver. Ali dos” 

 

A educação: “fortificaram num a feliz índole e” 

A Fortuna e o rapaz: “na mais oportuna feliz conjunção” 

A raposa, o macaco e outros animais: “direito pertencia. Desta feliz novidade o rei” 
O burro e o dogue: “também ser feliz.” Constante neste” 

O burro e o leão caçador: “tão feliz?” “Sim” 

O cavalo e o lobo: “é por exemplo feliz! Ah!, que se” 

O lavrador e seus filhos: “bem revolveram, que feliz sementeira tiveram; todo” 

O lavrador e seus filhos: “ virão, recebendo feliz” 

O lobo e o gozo: “era tão feliz como julgava.”               

O pastor e el-rei: “graças pelo feliz acerto.” Passa” 

Os desejos: “um pobre é feliz! Mais vale pobreza” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “quero fazer-te feliz. Irás comigo” 

Um animal na Lua: “” “Oh, quando, feliz povo, a tais” 

 

A floresta e o lenhador: “mui simples o bosque o proveu de” 
Filomela e Progne: “cidades a um bosque, onde cantava a” 

O burro vestido com a pele do leão: “dentro de um bosque o fanfarrão” 

O cavalo e o lobo: “relva pascia. Dum bosque vizinho um lobo” 

O cavalo e o lobo: “Então do bosque saindo em passo” 

O leão amoroso: “aurora, num bosque a tinha encontrado” 

O leão de longa idade: “seus vassalos num bosque cruéis insultos” 

O lobo e o gozo: “carreira para o bosque mais vizinho, foge” 

O velho e o burro: “chusma brava, dum bosque por entre os” 

Os coelhos: “raia de algum bosque, e do alto” 

Os dois machos: “Eis que dum bosque saltou de ladroes” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “ou cima dalgum bosque findarei meus dias” 
Os ladrões e o burro: “e para deserto bosque cautelosos levaram. Disse” 

 

O gato e os dois pardais: “ os mantinha em paz; e os brincos” 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “pediram-lhe a paz, fazendo amigável” 

O raposo e o galo: “acabaram, porquanto a paz se assinou. Já” 

O raposo e o galo: “em prova da paz que temos. Fui” 

O raposo e o galo: “certamente, esta paz vêm publicar, eu” 

O Sol e as rãs: “dormia em paz. Se dessem” 

Os abutres e os pombos: “ houve; após paz. É custa, ai” 

Os abutres e os pombos: “que co eles paz nunca a tereis” 

Os dois galos: “Ambos em paz viviam dois galos” 
Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “no seio da paz sem sustos à” 

Os lobos e as ovelhas: “lobos e ovelhas paz travaram, que aos” 

Os lobos e as ovelhas: “contínua. A paz é boa; mas” 

Um animal na Lua: “dar-nos a paz as boas artes” 

 

A águia, a porca e a gata: “daquela atraiçoada vivo tremendo com medo” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “caçador tomou vivo um milhafre do” 

O amor-próprio: “mono: “Eu vivo do que sou” 

O conselho dos ratos: “sim por um vivo diabo. Mas Janeiro” 

O filósofo cita: “cita debuxa ao vivo o estóico” 

O lenhador: “que posso e vivo assaz indigente; pouco” 

O morcego e as duas doninhas: “nos ares vivo.” Ela, crendo” 
O oráculo de Apolo e o ímpio: “pardal morto, ou vivo, que a tua” 

O urso e os dois camaradas: “peletero dum urso vivo a pele: vivo” 

O urso e os dois camaradas: “vivo a pele: vivo, mas cedo (ao” 

Os médicos: “Melhor (mostrando um vivo pesar),” pois” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “hipotiposis mostravam ao vivo a nobre pendência” 

 

A Carangueja e a filha: “por que o inimigo seu corra ao” 
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A liga dos ratos: “do exército inimigo. A tal estrondo” 

O cavalo e o veado: “montando contra o inimigo trotou. Terçando” 

O gato e o rato: “ preso seu mortal  inimigo  ; disse-lhe o” 

O gato e o rato: “  teu receio, como inimigo  olhares o teu” 

O leão: “todo o bando inimigo, senhoreou-os quem” 

O leão e a pintura: “Raras vezes do inimigo  se pinta um” 

O leão e o mosquito: “e ao fero inimigo investe; entre as” 
O leão que vai à guerra: “ter inteligências no inimigo, e diverti-lo” 

O raposo e os perunzetes: “cansando-os o inimigo, e assim cravando” 

O urso e o curioso de jardins: “mais vale douto inimigo.”                

Os lobos e as ovelhas: “quando o nosso inimigo a fé não” 

 

A águia e o escaravelho: “este abrigo buscando salvar a pele, julgar” 

A águia, a porca e a gata: “os vossos filhos salvar. Mas, eu, triste” 

A doninha na despensa: “quis então salvar a pele, foi” 

A pomba e a formiga: “a triste salvar-se alcança” 

O cão vendo a sua imagem na água: “e foi providência salvar a existência. À” 

O homem e a sua imagem: “narciso? Por se salvar de espelhos acintosos” 

O horóscopo: “mesmos desvelos, pela salvar tomados. Tal cautela” 
O morcego, a garça e o ganso: “somenos. Por bem salvar o crédito” 

O raposo e o bode: “o querer-te salvar fora expor-me” 

O veado e os cães: “assustado, por querer salvar a pele, meteu” 

Os companheiros de Ulisses: “tu blasonarias de salvar-lhe o redil” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “deste. Também salvar-te queremos dum” 

 

O baxá e o mercador: “, tinha um rebanho: houve quem perguntasse” 

O leão e o pastor: “tenho no meu rebanho; Ah!, que se” 

O leão e o pastor: “descobrisses; agora o rebanho inteiro te dava” 

O lobo e o raposo: “cabe), passa um rebanho, o novo lobo” 

O lobo feito pastor: “tio onde o rebanho” 
O lobo feito pastor: “Uma parte do rebanho dormia à sombra” 

O pastor e el-rei: “somos!” “Um rebanho viu el-rei” 

O pastor e el-rei: “do pastor do rebanho, surrão, monteira” 

O pastor e o mar: “Dos lucros dum rebanho longos anos vivia” 

O pastor e o mar: “” “que o rebanho vende; e, traficando” 

O pastor e o mar: “De senhor de rebanho descansado, de” 

O ratinho e a coruja: “trigo. O tal rebanho tinha-o ele” 

 

Júpiter e o passageiro: “tesouro em certa aldeia sepultado, saindo à” 

O baxá e o mercador: “ao senhor da aldeia; e o pastor” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “olhos voltou à aldeia sua 
esse homem” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “em sair da aldeia. Já põe 

termo” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “correrias. Volta à aldeia. 

Mal que de” 

O lobo e o cão magro: “além da aldeia um cão” 

O lobo e o raposo: “fugida para a aldeia; só deixam por” 

O malcasado: “Torna-te à  aldeia; e, se enquanto” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “a em certa aldeia um casal com” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “ao senhor da aldeia lamentar-se: (Dono” 

Os companheiros de Ulisses: “que toda a aldeia chora? Bofé! Que” 

Tirso e Amarílis: “mais empegues. Na aldeia há um zagal” 
 

A águia e o mocho: “Culpa a comua lei, que nos intima” 

A rata transmudada em rapariga: “artigo da sua lei. Colheu Pitágoras” 

A rata transmudada em rapariga: “destino, e a lei, que Céu” 

As orelhas da lebre: “leão, da lei me exponho ao” 

O burro e o cão: “lei da natureza que” 

O burro e o cão: “certo dia dessa lei zombou o asno” 
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O gato velho e a rata novinha: “E, segundo essa lei, desce ao meu 

O gato, a doninha e o láparo: “crês que é lei de mais siso” 

O raposo e os perunzetes: “que à lei comum escapem? (Logro” 

Os moscardos e as abelhas: “fizesse a lei, a trapaça” 

Os moscardos e as abelhas: “julgam nunca a lei se torceria.” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “contrário; tal lei natura” 

 
 

A discórdia: “povos, há leis, ciência e” 

A discórdia: “nem teu; que leis não conhece” 

As orelhas da lebre: “lebre cumprirem-se leis tão cruas” 

O gato, a doninha e o láparo: “costume: “As leis me dão” 

O homem e a cobra: “capricho e gosto (leis pelas quais bem” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “cioso.” “Apenas leis houveram, por seus” 

O rato e a rã: “das gentes e leis da hospitalidade. O” 

O vilão do Danúbio: “eles as suas leis quebranta. Nós” 

O vilão do Danúbio: “procuras nas leis, e mil demoras” 

Testamento que Esopo explica: “avara. Segundo as leis municipais deixava o” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “que a outras leis lhe cabe curvar” 
 

As adivinhas: “voga. Pudera em gentes eu de todas” 

Júpiter e o fazendeiro: “o bando; acodem gentes: uns dão” 

O baxá e o mercador: “que te rodeiam gentes sempre alerta em” 

O baxá e o mercador: “digo. Essas gentes, que prometem dar” 

O leão, o lobo e o raposo: “médicos: fervem gentes, que a flux” 

O leão, o lobo e o raposo: “Na romagem até gentes mui sabidas consultei” 

O porco, a cabra e o capado: “criaturas mansas, boas gentes, pasmavam de tais” 

O rato e a rã: “o direito das gentes e leis da” 

O urso e o curioso de jardins: “ordinário em gentes que do mundo” 

Os coelhos: “rei lá dessas gentes não tem” 
Os peixes e o corvo marinho: “nunca em papa-gentes é bom” 

 

A corte do leão: “não tem voto.” “Tirou-se” 

A raposa, o macaco e outros animais: “, a pleno voto assentaram,” 

Júpiter e o passageiro: “memória do voto feito ao Cão” 

Júpiter e o passageiro: “-lo vai, meu voto aceita. Tua superminência” 

O conselho dos ratos: “Foi geralmente aprovado voto de tanta prudência” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “eu faço voto de bem 

dormir” 

O leão, o lobo e o raposo: “melhoreis, cumpria um voto.” “ Na romagem” 

O lenhador e Mercúrio: “gosto vosso, cujo voto ganhar foi meu” 
O rato que se retirou do mundo: “a quem faz voto de ser seu” 

Os animais enviscados de peste: “Eu pois me voto , se assim cumpre” 

Sonho dum habitante do Mogor: “solidão lhe voto. Quando assome o” 

 

A águia, a porca e a gata: “com seus filhinhos morrer; teve a gata” 

A doninha na despensa: “viver magra ou morrer gorda?” A” 

A morte e o moribundo: “Murmuras velho? Vão morrer esses moços” 

O charlatão: “finde, tem de morrer el-rei, ou” 

O lenhador: “antes penar que morrer.” 

O rapaz e o mestre: “tolice? Quis antes morrer por mau” 

O rapaz e o mestre: “que se vir morrer seu pai, sem” 

O veado enfermo: “ “Deixem-me, senhores, morrer: e ao modo” 
O veado enfermo: “e a enfim morrer de fome.” 

Os dois aventureiros e o talismã: “a vida, e morrer como herói” 

Os médicos: “se os tomasse, morrer havia igualmente; mas” 

 

Demócrito e os de Abdera: “o aprendeu o mestre de Epicuro quando” 

O charlatão: “tão grande mestre de eloquência que” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “da escola mestre.) Tinha sobejo siso” 
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O escolar, o pedante e o dono da quinta: “queixar-se ao mestre dos rapazes. Ei” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “chamar o mono, mestre em artes entre” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “E o nosso mestre em artes, nunca” 

O lobo e o raposo: “que o  mestre dera, saiu mal” 

O lobo e o raposo: “lições do mestre. Lá se apressa” 

O rapaz e o mestre: “se agarrou. O mestre da sua escola” 

O rato e a ostra: “neles.” Dum mestre-escola aldeano tão” 
Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “disse: “Eu mestre lhe quero ser” 

 

A cabeça e a cauda da serpente: “raras vezes! A desejos tontos melhor fora” 

A garça real e a moça: “também certos desejos (numa guapa morar” 

A garça real e a moça: “(numa guapa morar desejos podem). Crereis qual” 

O filósofo cita: “o bom, paixões, desejos, e inda inocentes” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “regar os seus desejos: que 

são de” 

O poder das fábulas: “agasalhando meus ardentes desejos, e a narração” 

Os animais enviscados de peste: “A meus glutões desejos, dando rédea” 

Os desejos: “ausos a trás desejos, que eu cumprir” 

Os desejos: “congraçam. Dois desejos lá vão” 
Os dois pombos: “e seca: já desejos o assaltam de” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “ “Supram, senhor, os desejos ao que nesta” 

 

A cabeça e a cauda da serpente: “que em tal erro descaíram.”               

A lande e a abóbora: “ Bieito que houve erro ali nos pousos” 

Demócrito e os de Abdera: “E foi esse erro tanto ao longe” 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “se ama é erro crasso, é ser” 

O charlatão: “; que é erro com dez anos” 

O desleal depositário: “jeito, a que  erro tal nos homens” 

O homem e a sua imagem: “˜spelho, vivendo no erro seu mais que” 

O homem e a sua imagem: “mais que contente: erro profundo!” “oficioso” 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “além é erro extremo. Se turvais” 

O rato e a ostra: “eu não erro, o comezinho da” 

Os membros e o estômago: “em busca desse erro os membros bem” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “o pilhou, a conselho os animais à” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “entre eles travam conselho. Lástimas o” 

O conselho dos ratos: “numa assembleia ou  conselho; mas vê-se” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “santo, a quem conselho pedem.” Cabe” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “-no, e o conselho saudável lhe” 

O lavrador e seus filhos: “  “Filhos meus, um conselho vou dar-vos” 

O lavrador e seus filhos: “e o paterno conselho abraçaram, os” 
O leão: “e o bom conselho mal tomaram, e” 

O leão que vai à guerra: “certa empresa, fez conselho de guerra; e” 

O vilão do Danúbio: “seja, é bom conselho. Já, do que” 

Os animais enviscados de peste: “cumprido gosto. A conselho chamou o leão” 

 

As vistas de quem é dono: “um canto; trouxeram erva os moços” 

As vistas de quem é dono: “uma carga da erva; e entrou nela” 

As vistas de quem é dono: “deita; parece esta erva pouca, aqui há” 

O burro e o cão: “num prado com  erva de seu gosto” 

O carreteiro atolado: “que trazia de erva e feno carregado” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “dá na erva faro de seus” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “ hástea de erva fazer quinhões a” 
O homem e a cobra: “canto, onde sem erva  me deixa.” 

O lobo e o caçador: “ilharga, e na erva ambos de borco” 

O lobo e os pastores: “viva: paste-se erva, ou se morra” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “Verei se acho erva que mate febres” 

 

As duas cabras: “sem par no engenho e arte, que” 

O lenhador e Mercúrio: “culo. Nisso o engenho apurei: não” 



 - 230 - 

O poder das fábulas: “Se o vosso engenho subtil, cheio de” 

O raposo e o bode: “como tu, de engenho tanto. Onde o” 

O raposo inglês: “por falta de engenho. Ninguém nega” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “pessoas de alto engenho; e o cavalo” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “nascença sublime engenho, e dons do” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “Mais que sobrado engenho para tudo 

aprender” 
Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “Cupido: queira o engenho agradar, vencerá 

tudo” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “nossa: mas nunca engenho cego. De mata” 

 

A Madama de Montespan: “auxílio. O valor todo de vão” 

O galo e a pérola: “o sabe o valor, é como entre”  

O leão e o mosquito: “mais vaidoso seu valor e esforço” 

O leão e o pastor: “ou fraqueza, ou valor, sinais de si” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “se dão valor, e que ignorantes” 

O poder das fábulas: “seu pulso e valor? Se o vosso” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “fora: mas nenhum valor teve, porque o” 

Os dois pombos: “da jornada teu valor não cerceie” 
Sonho dum habitante do Mogor: “quanto infinito, em valor como em dura” 

Um animal na Lua: “soubera o seu  valor levar a tais” 

 

A gota e a aranha: “lidada, tem meia cura (dizem). (Gota):” 

A lande e a abóbora: “contá-la ao cura, um domingo ao” 

O bêbado e a mulher: “não têm cura; levam consigo os” 

O cavalo e o lobo: “e porque na cura erraram, tomar ares” 

O cura e o defunto: “alvergue; e o cura ia enterrá-lo” 

O cura e o defunto: “lançava o cura já a comprar” 

O cura e o defunto: “toutiço ao cura; de ronda oco” 

O cura e o defunto: “co morto o cura as contas, e” 
O homem e a sua imagem: “ao vício cura, a cada passo” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “Julgaram-no sem cura. Irado, o” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “águas do mar um negociante, depois” 

A lebre e a tartaruga: “cangada. Ando no mar e na terra” 

A ostra e os pleiteantes: “ostra que o mar lançara. Já” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “três que o mar lançara mui” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “desertos, lapas do mar profundo, inda alturas” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “que é o mar  e o teu” 

O macaco e o delfim: “de mergulho no mar” “ e vai” 

O pastor e o mar: “o arrisca por mar, onde um naugrágio” 
O pastor e o mar: “e de mar por um que” 

Os dois cães e o burro morto: “aprendo o mar beber tão” 

 

A águia e o escaravelho: “diz: “Ave real, neste pobre meu” 

A águia e o escaravelho: “ manda, por ordem real, comparecer o agressor” 

A corte do leão: “aviso, que selou  real selo, mandando publicar” 

A raposa, o macaco e outros animais: “ao palácio real e disse ao” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “o mesmo. O real nariz, como um” 

O corvo e a raposo: “águia real viva imagem, que” 

O macho e o burrinho: “anos na casa real; também meu” 

O remendão e o rendeiro real: “dormia. Era rendeiro real. Se na alvorada” 

O tesouro e os dois homens: “minha, que nem real coalha), achou bom” 
Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “vingança é real bocado. Quis-te” 

 

A águia e o mocho: “de luto, em castigo. Houve algum que” 

A vantagem do saber: “merecida sorte! Deu castigo a convícios” 

As exéquias da leoa: “Bem fora de  castigo, teve um presente” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “fim que esse castigo seja exemplo, seja” 

O gato e o rato velho: “postura, que era castigo julgaram dalgum roubo” 
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O gato e os dois pardais: “só metade do castigo, muito escrupulizando” 

O veado e a vinha: “mereço este castigo! Prostei quem me” 

O vilão do Danúbio: “altos feitos) desse castigo o açoute” 

Os companheiros de Ulisses: “semelhantes. Impondo por castigo a tal gente” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “Céus o castigo.” Saiu prontamente” 

 

A corte do leão: “a parte, fez saber  aos vassalos” 
O astrólogo: “nem perscrutar, ou saber sábios arcanos” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “é urgente! Vosso saber se acanha nestes” 

O conselho dos ratos: “diligência.” Vamos saber qual de vós” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “ia ao menos saber em que contornos” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “ “De lhes saber os nomes folgo” 

O gato, a doninha e o láparo: “tomara eu bem saber por qual decreto” 

O leão amoroso: “ta concedo sem saber se tu consentes” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “guardará segredo. Ela saber queria algum transunto” 

O lobo e o gozo: “um pé sem saber isso o que” 

 

A Madama de Montespan: “mpia, ao meu trabalho extremo seja abrigo” 

O churrião e a mosca: “-me o meu trabalho.” Certos há” 
O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “nos salvam. Trabalhemos; trabalho dá sustento.” 

O doido e o sábio: “paga. Todo o trabalho (dizem) digno à” 

O lavrador e seus filhos: “no mundo o trabalho um tesouro.” 

O leão e o rato: “insofridos, que o trabalho com paciência faz” 

O lenhador: “globo um vivente, trabalho mais do que” 

O lobo e o gozo: “à ventura sem trabalho e com fartura” 

O velho e os três mancebos: “ideais colher desse trabalho? Menos que envelheça” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “que frustras teu trabalho; nem fales nunca” 

 

A rata transmudada em rapariga: “Bem ponderado tudo, almas das ratas, almas” 

A rata transmudada em rapariga: “almas das ratas, almas das Formosas, diferem” 
A saloia e a bilha de leite: “, que as almas nos enleva. Nosso” 

O homem e a serpente: “ingratas é de almas sensatas.”     

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “amam aqui cúpidas almas. 

Senhoritos de corte” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “-lo embarcado. Homens, 

almas de bronze! De” 

O malcasado: “vi morar lindas almas, que em firme” 

O poder das fábulas: “que revolvem ronceiras almas. Fez falar finados” 

O velho, o rapaz e o burro: “ “Apeiem-se, almas de breu, querem” 

 

A andorinha e os passarinhos: “zombado infinito, esse fatal grão poupastes” 
A andorinha e os passarinhos: “o prognóstico fatal! Que umas, caindo” 

A formiga e a cigarra: “sido tão fatal! Quando vier Julho” 

A morte e o moribundo: “só que na fatal coima não” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “doutrina, que a fatal aventura do” 

O conselho dos ratos: “-se pode este fatal prejuízo; mas” 

O horóscopo: “desejo. Da defesa fatal sabia a causa” 

Os dois galos: “” “Já, por fatal retruque, volta o” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “a alguns fosse fatal o engodo, a” 

 

A ave ferida de uma flecha: “da gente as armas dá contra a” 

A floresta e o lenhador: “o proveu de armas, de que bem” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “segurara. Falto de armas, tomado por 
corsários" 

A liga dos ratos: “-se às armas.” Contam que” 

As orelhas da lebre: “que na fronte armas traziam; aqueles só” 

O cavalo e o lobo: “a breca as armas! Fui buscar lá” 

O lobo e o raposo: “roda. Tal, nas armas de Aquiles envergado” 

O raposo e o bode: “família as armas trazia na frente” 

O vilão do Danúbio: “merecido turno) as armas, que ora a” 
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A leoa e o urso: “ por seus filhos mortos; se essas” 

A morte e o moribundo: “amigos moribundos ou mortos, ou enfermos: que” 

A viúva: “aos vivos, nos mortos não penses” 

O churrião e a mosca: “esbaforidos vinham, vinham mortos. Eis que acode” 

O cura e o defunto: “, que os mortos nunca despem; e” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “quando há doentes, mortos, demandistas. Socorros são” 

O raposo inglês: “em rancho cos mortos.” “creio que” 
O rendeiro, o cão e a raposa: “o campo de mortos. Quase exitinta se” 

Sonho dum habitante do Mogor: “minos nesses dois mortos. Desperta-se assombrado” 

 

A águia, a porca e a gata: “águia num sobreiro tenros filhos aninhava” 

A águia, a porca e a gata: “ao pé deste sobreiro de dia e” 

A lebre e a tartaruga: “ “E aquele velho sobreiro seja a meta” 

A lebre e a tartaruga: “quando perto do sobreiro a veja. Deita” 

O corvo e a raposo: “pousar num alto sobreiro. Uma raposa que” 

O corvo e a raposo: “Depois, chegando ao sobreiro, no corvo os” 

O homem e o ídolo de pau: “dolo enganoso ao sobreiro comparado, que de” 

O sobreiro e a cana: “Um corpulento sobreiro, quas nuvens a” 

O sobreiro e a cana: “desusado, prostra o sobreiro no cho. Os” 
 

A aranha e a andorinha: “o destro, o esperto, o forte, está” 

A ostra e os pleiteantes: “graças a Deus) esperto o lúzio.” 

As rãs pedindo um rei: “um rei forte, esperto, não um” 

As rãs pedindo um rei: “-me outro mais esperto, mais activo. Dei” 

O cavalo e o lobo: “meio-dia, brioso, esperto cavalo, a verde” 

O corvo e a raposo: “onde cai tanto esperto.” Depois, chegando” 

O gato, a doninha e o láparo: “qualquer caso julgador esperto.” “Por juiz” 

O raposo e o bode: “tolo, o mais esperto: “Amigo, estamos” 

O soterrador e seu compadre: “o outro, mais esperto, a bom recado” 

 
As exéquias da leoa: “vasconço, os cortesões rugirem. Defino” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “o alarido dos cortesões fora impotente” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “pasmou. Estupefactos, os cortesões exalçam” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “a mão dos cortesões os penetra cheio” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “fados, desse fantasma 

cortesão os assíduos” 

Os coelhos: “povos, a certos cortesões os, aos rivais” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “respondeu-lhe o cortesão,” à” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “excelso, disse o cortesão inchado:” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “à casa o cortesão, e moscou” 

 
A discórdia: “leis não conhece, e casa sem” 

A Madama de Montespan: “seja oculto. Quem conhece melhor que vá” 

A pomba e a formiga: “boca aberta ficando, conhece o pobre glutão” 

As mulheres e o segredo: “não me  conhece; vai mui descansada” 

As orelhas da lebre: “Quem és conhece, e descansa; porque” 

Demócrito e os de Abdera: “Céus medindo, conhece este universo, sem” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “mesmos. Quem conhece melhor que vá” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “bem não conhece acautelar-se.” 

Os coelhos: “Quem não conhece em tal lance” 

 

A perdiz e os galos: “galos, do amor servos, sobejas atenções” 

As adivinhas: “moças, casadas, servos, vêm graúdos senhores” 
O bugio e o gato: “gato, outro bugio), servos dum mesmo dono” 

O malcasado: “se cansam, dos servos que será, que” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “a mais matula, servos, cavalos, cães” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “ “Vossos humildes servos saberiam, e muito” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “, amo, servos” “tão” 

Os desejos: “limpeza, como uns servos; cuidam nas carruagens” 

Testamento que Esopo explica: “da casa, quintas, servos, casais, gados, pastios” 
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A rã e o boi: “, se em grandeza vencer procurou o” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “que à sua grandeza com carácter” 

O poder das fábulas: “certo ar de grandeza? Outros negócios” 

Os coelhos: “Interesse de bens, grandeza e glória” 

Os dois machos: “primeiro, blasonando da  grandeza em que se” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “gozar da minha grandeza, conhecerás o” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “seduzir da vã grandeza o esplendor,” 
Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “um flagelo a grandeza, no seio da” 

 

A aranha e a andorinha: “águas, ou terras, me vem Progne” 

A tartaruga e os dois patos: “muito as estrangeiras terras. De usança” 

O leão: “, gado nas terras. Ora nasceu nas” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “mormente em nossas terras; quanto mais fartos” 

O rato e a ostra: “de medroso correr terras: eu, que o” 

O rato que se retirou do mundo: “indo a estranhas terras buscar auxílio” 

O vilão do Danúbio: “povoar para Roma, terras, que Roma oprime” 

Os ladrões e o burro: “reis propugnam por terras que têm tomado” 

 

A águia e a pega: “pouso, linguaruda comadre; adeus. Na minha corte” 
A águia e o mocho: “como os numes: adeus, meus filhos, se” 

A mosca e a formiga: “a verdadeira. E adeus, que perco tempo” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “de corte senhoritos, adeus; 

segui a sombra” 

O raposo e o bode: “a leveza. Ora adeus, eu vou” 

Os desejos: “riquezas como estas; adeus, tesouros; ide-vos” 

Os dois galos: “canto um buitre: adeus toda a bazófia” 

Os dois galos: “a bazófia,  adeus amores. Toda essa” 

 

A águia, a porca e a gata: “ “Mal sabe, amiga, o que vai” 

A formiga e a cigarra: “no Verão, amiga?” “Que” 
A lebre e a tartaruga: “: “Leva, amiga, de bazófias” 

A liga dos ratos: “da sua boa amiga. O gato, sem” 

A podenga e a companheira: “outro dia pela amiga visitada.” Mostra” 

A raposa derrabada: “ “Ora aposto, amiga, que tu já” 

O bêbado e a mulher: “ele: “à “amiga, e não” 

O lenhador: “postas: “Quero, amiga, que me ajudes” 

 

A pomba e a formiga: “calcanhar. Sucumbe à dor, torce o corpo” 

As exéquias da leoa: “põem sobre a dor. Avisam-se as” 

As exéquias da leoa: “prazo, e a dor ora é” 

O conselho dos ratos: “herói já dor de dentes causava” 
O corvo e a raposo: “de plumagem! É dor que o cão” 

O desleal depositário: “Digo-o com dor. Ralhei com toda” 

O lenhador: “costas.” Na dor deseja-se a” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “seja a minha dor bem agra) que” 

 

A águia e o corvo: “que tosas! De pasto me servirás” 

A aranha e a andorinha: “formado som, pediam pasto. A triste aranha” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “tão bom pasto? “Donde à” 

A lebre e as rãs: “de ir ao  pasto e de largar” 

As vistas de quem é dono: “cá! Comendo o pasto aos bois! Espere” 

O milhano e o rouxinol: “iguaria, que dá pasto a milhanos?” 

O ratinho e a mãe: “pode servir de  pasto alguns dias; olha” 
O rato e a ostra: “dá ali bom pasto: faço hoje” 

 

A águia e o escaravelho: “a Jove seu templo excelso procura, e” 

A águia e o escaravelho: “o sacerdote do templo indo-lhe logo” 

A Madama de Montespan: “-lhe creio um templo. Templo? Só para” 

As exéquias da leoa: “leões têm outro templo). Ouviu-se, a” 

Dáfnis e Alcimadura: “” “que um templo fundem, no qual” 
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Dáfnis e Alcimadura: “contemple. Junto do  templo, quero um monumento 

O lobo e o caçador: “ “Fortuna, um templo te ergo.” 

O oráculo de Apolo e o ímpio: “cria, entrou no templo de Apolo e” 

 

O bêbado e a mulher: “digo. Um certo ermitão de Baco” 

O lobo e os pastores: “que viva como ermitão um lobo” 

O pastor e el-rei: “gente, salvo o ermitão, conheça” 
O pastor e el-rei: “-o. Corre o ermitão vizinho, e” 

O pastor e el-rei: “vieram, que o ermitão foi profeta” 

O rato que se retirou do mundo: “Dentro o novo ermitão pôs” 

Sonho dum habitante do Mogor: “sítio um ermitão, ardendo em” 

Sonho dum habitante do Mogor: “talvez que o ermitão ia fazer” 

 

A leoa e o urso: “ humanos, tal discurso bem se endereça” 

O baxá e o mercador: “gesto, e no discurso, que julgaram que” 

O homem e a cobra: “o fulano este discurso: “Ser bom” 

O leão: “.” Vão discurso! Com que o” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “. Bom seu discurso na boca do” 

Os coelhos: “escorar pudera este discurso meu: mas quanto” 
Os coelhos: “Cesse pois o discurso.” 

Os dois pombos: “?” “Este discurso no peito do” 

 

A andorinha e os passarinhos: “estou mal neste clima, a clima estranho” 

A andorinha e os passarinhos: “neste clima, a clima estranho me passo” 

A raposa, o macaco e outros animais: “leão noutro clima produzido para rei” 

A rata transmudada em rapariga: “dá corridas de clima em clima, e” 

A rata transmudada em rapariga: “de clima em clima, e escuso emprender” 

Júpiter e o fazendeiro: “se engenha num clima de que alguns” 

O desleal depositário: “compete morcegos deste clima (em que um” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “que eu melhor clima ou 
fados não” 

 

A águia e a pega: “torto e a direito, não sabia” 

A Carangueja e a filha: “vais direito?” FILHA” 

A raposa, o macaco e outros animais: “Sua Majestade por direito pertencia. Desta feliz” 

O gato e o rato: “. Por bom direito com singular afeito” 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “do terceiro o direito do mais forte” 

O rato e a rã: “piedade, contra o direito das gentes e” 

Os dois pombos: coxeando à pousada direito se encaminha, onde” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “! Em bom direito devem de pertencer” 

 
Filomela e Progne: “voo longe das cidades a um bosque” 

Filomela e Progne: “Brilhar vem nas cidades com prodígios” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “e cidades, sítios de” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “se foram pelas cidades, dando-se elogios” 

O lobo e o raposo: “em sustos campos, cidades” “mães” 

O vilão do Danúbio: “assim trajado deputaram cidades que águas” 

O vilão do Danúbio: “queremos. Fugimos das cidades, para as brenhas” 

Sonho dum habitante do Mogor: “e longe das cidades, toda a mente” 

 

Demócrito e os de Abdera: “: no moral descambando” não” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “se trata de moral, qual será nossa” 

O gato e os dois pardais: “pança. Que moral tiraremos deste feito” 
O gato e os dois pardais: “deste feito? Sem moral não há” 

O gato velho e a rata novinha: “, o sentido moral que lhe compete” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “o leão moral ciência aprender, para” 

O poder das fábulas: “instante, que em moral assim discorro; contem” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “tire-lhe o moral dela o leitor” 

 

A discórdia: “malícia a deusa atroz se acolheu” 
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A discórdia: “queria, guerras a deusa acendia, qual na” 

A discórdia: “Jove a deusa uma habitação” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “fortuna o outorga: deusa é, 

que se” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “a variável deusa: e o tal” 

O lobo e o caçador: “coira: a infernal deusa no monstro cortes” 

O tesouro e os dois homens: “brinco, mais a deusa inconstante se alegra” 
Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “Aves.” “A deusa das cem bocas” 

 

A mosca e a formiga: “o antegosto; enquanto vive mísera, e” 

O burro e os donos: “que ninguém  vive contente, seja qual” 

O filósofo cita: “contente e quedo vive; cuja felicidade consistia” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “ “Feliz quem vive em sua 

terra” 

O lobo e o cordeiro: “já em tremuras vive, lhe diz:” 

O lobo e os pastores: “mata. Nem lá vive que” 

O lobo e os pastores: “de quanto animal vive; e a toda” 

O morcego e as duas doninhas: “distintivo, viva quem vive nos ares” 

 
A águia e a pega: “uma ponta do prado atravessavam. O acaso” 

A rã e o boi: “Num prado uma rã um” 

O burro e o cão: “se achou num prado com erva de” 

O cavalo e o veado: “a relva dum prado; eis que chegando” 

O velho e o burro: “por um verde prado onde clara fonte” 

Os animais enviscados de peste: “indo atravessando certo prado duns monges, a” 

Os animais enviscados de peste: “a tosar desse prado tamanho desta lã” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “pública. Entram num prado, que ribeiros cercam” 

 

A águia, a porca e a gata: “unhas entra no covil da porca e” 

A águia, a porca e a gata: “logo dentro do covil a matar-lhe” 
A águia, a porca e a gata: “e no seu covil fechada a porca” 

A perdiz e a lebre: “deram prontos no covil. Era o terreno” 

A perdiz e a lebre: “pulo desses no covil ficaste” 

A raposa, o macaco e outros animais: “mais espera, num covil ela apontou” 

O gato e o raposo: “ao sair dum covil lhe deram morte” 

O raposo inglês: “o meliante nalgum covil. E longe dos” 

 

A águia e a pega: “Dos ares rainha, a águia” 

A águia e o mocho: “à fé de rainha, outro à de” 

A águia e o mocho: “que és rainha, e as dessa” 

A tartaruga e os dois patos: “das tartarugas a rainha.” “A” 
As exéquias da leoa: “Que tinha a rainha esganado-lhe a” 

As exéquias da leoa: “Lobos, vingai a rainha, imolai todos, esse” 

O leão amoroso: “teceram. Uma rainha cretense por um” 

 

A mosca e a formiga: “blasonar de ritos? Chamados são” 

A vantagem do saber: “riquezas, quando ritos falham? Razão” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “vos servem ritos? Tem 

olhos a” 

O mono e o leopardo: “brasões e ritos. E eu morto” 

Os coelhos: “donde os ritos sacam” “eu” 

Os coelhos: “entendo dos espíritos corpos, plasmados de” 

Os desejos: “natura) os espíritos , porém,” 
 

O vilão do Danúbio: “, e um vilão, lá das” 

O vilão do Danúbio: “que disse o vilão por norma” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “da corte ao vilão, “Certamente” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “sabe o vilão que” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “comigo.” O vilão sai, trepa” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “De gosto o vilão saltando ficou” 
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Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “boca aberta o vilão! Foi à” 

 

A águia e o escaravelho: “ vem inda pouco satisfeito. Ela vendo o” 

O amor-próprio: “que sou mui satisfeito porque dentre os” 

O amor-próprio: “obras suas nimiamente satisfeito, visto que qualquer” 

O cavalo e o veado: “deixou. O cavalo, satisfeito, lhe pediu que” 

O pastor e o mar: “vivia, sem cuidados, satisfeito de Neptuno, um” 
O rapaz e o mestre: “Safou-se mui  satisfeito; um pedante” 

O rato e a rã: “duma lagoa passeava satisfeito. Uma rã, que” 

 

A educação: “dons, se a natura não cultivas” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “Gratos sede à natura dadivosa, que em” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “Doutrine-te a natura, e em 

teu” 

Os desejos: “Trasgos natura) os espíritos” 

Os peixes e o corvo marinho: “suas mãos natura.” Creu nisso” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “; tal lei natura” 

Um animal na Lua: “ordenou sábia natura! Dia virá que” 

 
A lebre e a tartaruga: “ou de bagatela, julga, cheia de vaidade” 

A ostra e os pleiteantes: “ “assim se julga, tenho (graças” 

A rata transmudada em rapariga: “Irmãos os julga a” 

O amor-próprio: “vista dela se julga. Nisto, ao som” 

O amor-próprio: “que qualquer se julga de todos o” 

O bêbado e a mulher: “que já se julga no Inferno estar” 

O rato e a rã: “apetite, que o julga um belo manjar” 

 

Demócrito e os de Abdera: “este universo, sem conhecer-se a si” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “ainda aprendido a conhecer mais que há” 

O burro e o dogue: “cão. Deveremos conhecer-nos;” 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “convenha? Entrar a conhecer-nos a” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “que habitastes pudestes conhecer-vos? Nos” 

O leão e o rato: “rede enganosa, sem conhecer a traição” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “nossos? Antes de conhecer-se, há” 

 

A Fortuna e o rapaz: “reveses são fruto mil vezes da” 

A lande e a abóbora: “avultado é o  fruto e” 

A mosca e a formiga: “lidas logro o fruto, sem ir por” 

Júpiter e o fazendeiro: “” “mas melhor fruto lhe não” 

O lobo e a cegonha: “arrependimento é o fruto que tiramos.” 

O ratinho e a mãe: “afectada é fruto da hipocrisia. Sirva” 
O velho e os três mancebos: “do Olimpo que fruto ideais colher desse” 

 

A Madama de Montespan: “dos olhos do universo serão dignos” 

Demócrito e os de Abdera: “medindo, conhece este universo, sem conhecer-se” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “aos confins do universo 

vão buscar” 

O morcego e as duas doninhas: “ao pai do universo! Vede nas asas” 

O rato e a ostra: “é o universo! Ei-los os” 

O Sol e as rãs: “o olho do  universo. O Sol (ao” 

O vilão do Danúbio: “fez senhores deste universo? E vires turvar” 

 

A tainha e o pescador: “tornou: “Falas verdade, bem sei; mas” 
A viúva: “em prova desta verdade. O esposo duma” 

O cavalo e o lobo: “Senhor Doutor; é verdade” 

O desleal depositário: “a face da verdade. Homero e Esopo” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “a dizer a verdade, o melhor deles” 

O pastor e o mar: “Fundado eu na verdade, na experiencia, mostro” 

Um animal na Lua: “ambos eles. Diz verdade filosofia quando diz” 
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A águia e o escaravelho: “toda a sua piedade se torna logo” 

A águia, a porca e a gata: “mesmas, sem piedade, diz que seremos” 

A viúva: “esta comove à piedade; uma história” 

O gato velho e a rata novinha: “idoso pedindo-lhe piedade, e com razoes” 

O leão e o rato: “por ter dele piedade, ou por não” 

O rato e a rã: “afundá-lo sem piedade, contra o direito” 

O sobreiro e a cana: “bom natural quessa piedade provem. Se branda” 
 

A águia e o escaravelho: “onde o seu ninho tinha a cruel” 

A águia e o escaravelho: “alto vem seu ninho edificar, mas lá” 

A águia e o escaravelho: “nume do seu ninho a segurança” 

A águia e o escaravelho: “ovos do oculto ninho deixa cair e” 

A cotovia e os filhos: “arranjado o seu ninho e feito a” 

A lebre e as rãs: “largar o seu ninho, é ditado” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “um milhafre do ninho, seu possuidor antigo” 

 

A cabeça e a cauda da serpente: “bondade com seu desejo o Céu” 

O amor-próprio: “mais talento o desejo, mas tornam-lhe” 

O corvo e a raposo: “voz cresce o desejo, e um grasno” 
O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “fados não desejo: contenta-

te, e” 

O horóscopo: “lhe arde o desejo. Da defesa fatal” 

Os dois pombos: “o seu desejo? Bom agasalho e” 

Os dois pombos: “o grão desejo e a” 

 

A discórdia: “os mortais queria, guerras a deusa acendia” 

O gato, a doninha e o láparo: “alto assunto de guerras uma toca, em” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “Nunca em vossas guerras consintais que eles” 

O raposo e o galo: “te dou, nossas guerras se acabaram, porquanto” 

O Sol e as rãs: “as filhas; nem guerras, nem pobreza, nem” 
Os abutres e os pombos: “Semeai entre eles guerras, que co eles” 

Um animal na Lua: “agourava as grandes guerras. Riu-se, e” 

 

Júpiter e os trovões: “as partidas do orbe, que ora essa” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “outro, levar pelo orbe a sua e” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “ao Senhor do orbe enviai votos.” 

O homem e a cobra: “a todo o orbe contente.” O” 

O homem e a sua imagem: “dos homens do  orbe o mais formoso” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “quem rege do orbe a andança” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “quis livre neste orbe deixar nada: que” 

 
A viúva: “ “Meu pai, quem morreu, morreu.”  

A viúva: “pai, quem morreu, morreu.”               

O macho e o burrinho: “quem nos blasona, morreu trabalhando em pobre” 

O tesouro e os dois homens: “na corda. Consolado morreu. E neste lance” 

Os abutres e os pombos: “me faltara: lá morreu muito cabo e” 

Os dois touros e a rã: “a maior parte morreu! Assim nas mútuas” 

Os médicos: “sempre afirmarei que morreu por não” 

 

A perdiz e os galos: “que fariam as honras do tal” 

A saloia e a bilha de leite: “mundo, todas as honras, todas as mulheres” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “que granjeara as honras deste Olimpo a” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “encaminham às honras pelo trilho das” 
Os dois aventureiros e o talismã: “Então que honras ganhais nessa aventura” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “escola e que honras para os louros” 

Os membros e o estômago: “si s, poderes, honras, tesouros, dignidades; e” 

 

A leoa e o urso: “ que importunava os bosques. Nem a noite” 

Filomela e Progne: “Olha que os bosques te hão” 

O burro e o cão: “Nesse entanto, dos bosques sai, e vem” 
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O leão: “seus prados, nos bosques” 

O urso e os dois camaradas: “para os vizinhos bosques. Um desses dois” 

Os dois pombos: “em tais tempos bosques, sítios, que” 

Tirso e Amarílis: “solidão dos bosques. Se te olhas” 

 

O bugio e o gato: “Bicho e Beltrao (um” 

O bugio e o gato: “tudo; enquanto a Bicho, esse atentava menos” 
O bugio e o gato: “disse Beltrao a Bicho: “Mano, faz” 

O bugio e o gato: “feito. Muito engenhosamente, Bicho arreda” 

O bugio e o gato: “” “Dizem que Bicho se não” 

O pastor e el-rei: “o que cinges? Bicho é traidor, nocivo” 

 

A andorinha e os passarinhos: “nas redes, a liberdade perdiam, outras na” 

As duas cabras: “ certo amor de liberdade lhes faz buscar” 

O cavalo e o veado: “da posse da liberdade para sempre se” 

O leão e o rato: “feras lhe concedeu liberdade, ou por ter” 

O lobo e o gozo: “tendo presa a liberdade.” Nisto, dando” 

O morcego e as duas doninhas: “concedeu-lhe a liberdade, e o tratante” 

 
A discórdia: “há leis, ciência e polícia” 

A vantagem do saber: “debate. Falai, tolos; ciência é de valia” 

O amor e a loucura: “num dia essa ciência. Não que” 

O charlatão: “fértil essa ciência de lentes abundou” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “leão moral ciência aprender, para seu” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “a arte e ciência, tem-se a” 

 

O burro e o cão: “cão por companheiro, seguia o dono” 

O burro e o cão: “burro: “Querido companheiro, abaixa-te um” 

O macho e o burrinho: “nobre, estou companheiro, por minha desgraça” 

O raposo e o bode: “o bode ao companheiro. “Não” 
O urso e os dois camaradas: “e corre ao companheiro: diz que milagre” 

Os dois aventureiros e o talismã: “ele e um companheiro que levava acertaram” 

 

A águia e o escaravelho: “deixando ver ao mortal que às” 

Demócrito e os de Abdera: “consigo. Vinde, ó mortal divino.”” 

O gato e o rato: “preso seu mortal inimigo; disse-lhe” 

O homem e a pulga: “e que da mortal prole o mais” 

O ratinho e a mãe: “te deu susto mortal! Tendo um aspecto” 

Os dois aventureiros e o talismã: “cabe a algum mortal” “menos que” 

 

A mosca e a formiga: “vozes ao vento. Adeus, vou-me à” 
A saloia e a bilha de leite: “a bilha.” “Adeus choca, bezerro, porca” 

O bugio e o gato: “Adeus, gatunos.” “Dizem” 

O malcasado: “quiseras à cintura? Adeus. Torna-te à” 

O porco, a cabra e o capado: “certa a morte. Adeus, casa e pocilga” 

O urso e os dois camaradas: “aos dois maraus! Adeus ajuste. E o” 

 

O homem e a cobra: “razões a tal sentença, proferiu-lhe” 

O homem e a cobra: “atónito coa sentença que ouviu” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “de ambos a sentença arbitral jamais” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “mui sábia sentença. Cabe” 

Os moscardos e as abelhas: “sem proferir a sentença; passam seis” 

Os moscardos e as abelhas: “das abelhas sentença dá sem” 
 

O remendão e o rendeiro real: “mal dormia. Era rendeiro real. Se na” 

O remendão e o rendeiro real: “Queixava-se o rendeiro de que em” 

O remendão e o rendeiro real: “rindo-se o rendeiro: RENDEIRO “Quero” 

O remendão e o rendeiro real: “ter co tal rendeiro, que falhou de” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “a hora dum rendeiro as galinhas; mas” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “Se amo, e rendeiro, e a que” 
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A águia, a porca e a gata: “seus filhos igualmente esperta gata vivia. Gozavam” 

A cotovia e os filhos: “”, disse a esperta cotovia, “Pois” 

A cotovia e os filhos: “Quando a cotovia esperta viu esta resolução” 

A raposa e a cegonha: “metia, e a esperta só lambiscava o” 

A raposa, o macaco e outros animais: “; e da esperta em companhia mesmo” 

O leão doente: “dilacera. Eis uma esperta raposa pára” 

 
Júpiter e o fazendeiro: “que alguns dos vizinhos mais não” 

Júpiter e o fazendeiro: “terra: a dos vizinhos rende, frutifica.” 

O filósofo cita: “e aconselha aos vizinhos, aos amigos, cabal” 

O morcego, a garça e o ganso: “que são vizinhos do Inferno.” 

O urso e os dois camaradas: “partiu para os vizinhos bosques. Um desses” 

O velho e os três mancebos: “(diziam certos mancebinhos vizinhos e bairristas). Plantar” 

 

Aviso de Sócrates: “um amigo verdadeiro: no há” 

Demócrito e os de Abdera: “ sentido fica pois verdadeiro o que eu” 

O bêbado e a mulher: “no Inferno estar verdadeiro!, brada: “Que” 

O lobo feito pastor: “tosada ervinha. O verdadeiro Guilhot a sono” 

O ratinho e a coruja: “e, bem que verdadeiro, nos ares, nas” 
Os dois amigos: “ coisa é um verdadeiro amigo que no” 

 

O cavalo e o lobo: “das ervas as virtudes sabe aos morbos” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “pelo trilho das virtudes.” “Eis” 

Os dois cães e o burro morto: “fora que as virtudes irmãs fossem” 

Os dois cães e o burro morto: “Quanto às virtudes, vemo-las todas” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “moço, tens virtudes, quero fazer-te” 

Sonho dum habitante do Mogor: “Os nomes, as virtudes desses luzeiros vagos” 

 

A raposa derrabada: “as tece o Diabo!), e foi grande” 

A rata transmudada em rapariga: “fundara: falai co Diabo, dai” 
O burro e os donos: “mais Diabo!” Prestando à” 

O gato e o rato velho: “mais Diabo, e dos ratos” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “(Donat.): “Feiticeira!... Diabo que ela fora” 

O tesouro e os dois homens: “bolsa tinha o Diabo, não cobres” 

 

A doninha na despensa: “se mais te agrada viver magra ou” 

O amor-próprio: “seu feitio lhe agrada, ou se quer” 

O milhano e o rouxinol: “arrebata. Meu canto agrada a todos.” 

O mono e o leopardo: “.” O variegado agrada, toda a gente” 

O tesouro e os dois homens: “forca não agrada. Ele com” 

O velho e o burro: “ao tirano só agrada, se não” 
 

A lebre e a tartaruga: “depois entra a pastar; eis deita uma” 

A lebre e a tartaruga: “meta, e a pastar de novo torna” 

A raposa, a cabra e a filha: “cabra prevenida a pastar sair querendo, o” 

O burro e o cão: “-se a pastar o burro, pois” 

O cavalo e o veado: “veado também pastar procurou. Sôfrego” 

O homem e a cobra: “” “E se pastar me deixe ao” 

 

A Madama de Montespan: “vos mereça favor tão grande” 

O bugio e o gato: “emprego semelhante, em favor dalgum rei vão” 

O leão e a pintura: “um caso a favor; e ao contrário” 

O pastor e o mar: “Fazei-me esse favor; que, quanto ao” 
Os médicos: “questão a favor dos irritantes. No” 

Os moscardos e as abelhas: “ alegar em seu favor. Qualquer das partes” 

 

A águia e o escaravelho: “assim decreta, do fado tendo ouvido o” 

A garça real e a moça: “menos; que o fado quis que o” 

A garça real e a moça: “bem serve o fado. Eis que maridos” 

A leoa e o urso: “  “Ai triste! O fado, que me aborrece” 
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O burro e os donos: “a carpir seu fado. “Que tal” 

O rapaz e o mestre: “verdejante salgueiro o fado lhe deparou, a” 

 

O gato e o raposo: “cheio de artes? Levo, impando de” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “mono, mestre em artes entre a animação” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “nosso mestre em artes, nunca tolo, bem” 

O vilão do Danúbio: “tínhamos para artes e lavouras. Que” 
Os peixes e o corvo marinho: “grande mestra em artes, lhe acudiu côa” 

Um animal na Lua: “paz as boas artes?”                  

 

A formiga e a cigarra: “verão sem governo, em nada tinha” 

A raposa, o macaco e outros animais: “o dia, do governo se esquecia. Eis” 

As rãs pedindo um rei: “frouxo democrático governo, as rãs” 

As rãs pedindo um rei: “queixáveis do governo que vos dei” 

Júpiter e o fazendeiro: “dar-lhe o governo do ar e” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “para seu melhor governo, mandou chamar o” 

 

A viúva: “chorando magoa; aquela amores inspira, esta comove” 

A viúva: “por diante risos, amores e graças” 
Os companheiros de Ulisses: “olhos duma ursa, amores meus. E se” 

Os dois galos: “retiro escuso, onde  amores roubados, brasões rotos” 

Os dois galos: “rotos chora” “amores que, ufano com” 

Os dois galos: “bazófia, adeus amores. Toda essa soberbia” 

 

Júpiter e o passageiro: “co que à Terra de deve.” 

O gato, a doninha e o láparo: “torna que a Terra é  primi occupantis” 

O homem e a pulga: “coa Primavera, a Terra não purgaste” 

O leão e o mosquito: “vil da Terra, vai-te, nonada” 

O tesouro e os dois homens: “inda para a Terra. Que hei-de” 

Um animal na Lua: “caminho ponho a Terra, e por essa” 
 

O burro e o leão caçador: “Cobre-o de verde ramagem, e depois” 

O cavalo e o lobo: “esperto cavalo, a verde relva pascia. Dum” 

O morcego, a garça e o ganso: “de encaixar touca verde. Bolsa ninguém” 

O rapaz e o mestre: “deparou, a cuja verde ramagem às” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “foi posto ao verde, incurioso de amigos” 

O velho e o burro: “passou por um verde prado onde clara” 

 

A panela de barro com a panela de ferro: “a férrea camarada, e ambas, cós” 

O leão, o lobo e o raposo: “no raposo, seu camarada ausente, malha; e” 

O lobo e o raposo: “longe. Por mercê, camarada, ensina-me a” 
O veado enfermo: “de veados: infindo camarada correu in continente” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “só, e sem camarada, sube o mundo” 

Os dois burros carregados: “foi trotando. O  camarada esponjeiro, que o” 

 

A viúva: “dar vida ao defunto? Pois que pertences” 

A viúva: “no semblante. Deste defunto adorado o pai” 

A viúva: “prometido, o defunto não se” 

O cura e o defunto: “condicionado ia o defunto, num tal roupão” 

O gato e o rato velho: “exéquias ao defunto. Das tocas saindo” 

O gato e o rato velho: “imprevisto, ressuscitou o defunto. Saltou neles, pilhou” 

 

A corte do leão: “aprovou muito, sobejo lisonjeiro, o mono, que” 
As exéquias da leoa: “dizê-lo um lisonjeiro; e afirma que” 

O corvo e a raposo: “à custa o lisonjeiro de quem preza” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “cuidar nisso; um lisonjeiro vem lá que” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “dito gracioso e lisonjeiro, uma meiguice, um” 

O sobreiro e a cana: “e firmeza. Dum lisonjeiro favnio a bafagem” 

 

A garça real e a moça: “então à praia a” 
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A ostra e os pleiteantes: “dia, encontram na  praia uma ostra que” 

Júpiter e o passageiro: “Pôe pé na praia, e queima achados” 

O pastor e o mar: “que descargar na praia viu” “que” 

O rato e a ostra: “deixara pela praia muitas ostras: quando” 

Os dois aventureiros e o talismã: “anúncio, na praia fronteira esse elefante” 

A gota e a aranha: “na teia, que lavra, as moscas” 

Júpiter e o fazendeiro: “era de ruim lavra a terra, outro” 
O elefante e o macaco de Júpiter: “novas, nem rumor lavra no Olimpo. Que” 

O leão que vai à guerra: “o bom senso lavra.”               

O lenhador e Mercúrio: “em mim mais lavra não à” 

Tirso e Amarílis: “Pindo de minha  lavra fábulas. Ora” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “da esperta em companhia mesmo a” 

O cavalo e o burro: “e na sua companhia um cavalo também” 

O cura e o defunto: “seu senhor de  companhia jazer na sepultura” 

O faceto e os peixes: “aprouve à companhia, duvido. Mas por” 

O urso e o curioso de jardins: “homem, vai buscar companhia.” “Ora, impelido” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “; e a companhia indiscreta com” 

 
A corte do leão: “pordes fito em agradar, nunca” 

A Madama de Montespan: “a fortuna de agradar-vos, por galardão” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “Febo, por lhe agradar faria obra tão” 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “tiveram de lhe agradar a ventura, uma” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “de amar, de agradar todos. O amor” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “queira o engenho agradar, vencerá tudo.” 

 

A águia e o escaravelho: “os grasnidos atroa montes  e vales: faz” 

A mosca e a formiga: “ir por esses montes, esses vales, expor” 

A torrente e o rio: “ruído, dos montes despenhava uma torrente” 

Júpiter e os trovões: “(lá o pagam montes) e se perde” 
O pastor e o mar: “lamentam mil. Promete montes de ouro: fias” 

Os dois burros carregados: “outro com ele, montes e vales andaram” 

 

A pomba e a formiga: “pomba em clara fonte mitiga, por” 

A pomba e a formiga: “à margem da fonte inutilmente deseja. A” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “à beira duma fonte os pobretes, e” 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “, vem dessa fonte, quando crúeis pugnaram” 

O veado e os cães: “Numa fonte que corria, certo” 

O velho e o burro: “prado onde clara fonte havia; e, como” 

 

A lande e a abóbora: “cisma nos malpostos frutos, mais porfia o” 
O homem e a cobra: “e no Outono frutos, no Estio sombra” 

O homem e o ídolo de pau: “não larga frutos se não” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “aos ombros. Que frutos 

colheu ele de” 

O urso e o curioso de jardins: “Pomona, ama os frutos tão bem” 

 

A águia e o corvo: “apenas uma escolhia julgava as outras mais” 

A vantagem do saber: “ao pobre ele julgava; e tinha que” 

As vistas de quem é dono: “Já livre se julgava do susto” 

O homem e a gata: “extremos fazia, até julgava que” 

O lobo e o gozo: “feliz como julgava.”   

 
O lobo e os pastores: “(dizendo isto) comer pastores por assado um” 

O lobo e os pastores: “meus, ó meus pastores, não tem” 

Os lobos e as ovelhas: “pele talhavam os pastores. Liberdade lhes não” 

Os lobos e as ovelhas: “pastos, nem cessavam pastores de escoimá-los” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “à, pastores de homens, não” 

 

A educação: “folgava em correr matos, outro em ir” 
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O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “nisto, entra nuns matos, faz feixes; vai” 

O veado enfermo: “pastos, tosando os matos convizinhos, todos muito” 

Os companheiros de Ulisses: “. Deixa esses matos, torna-te homem” 

Os lobos e as ovelhas: “dentes, para os matos se retiram, já” 

 

A Madama de Montespan: “se à minha musa, que sentou-se” 

A Madama de Montespan: “-se a minha musa, mais ainda em” 
Epílogo: “vertia a minha musa em sons divinos” 

Epílogo: “enquanto a minha musa doce canta, doma” 

O gato e os dois pardais: “cil a minha musa; mais siso tendes” 

 

O pastor e el-rei: “seu, e da pobreza. E eis em” 

O Sol e as rãs: “nem guerras, nem pobreza, nem mil outros” 

Os desejos: “feliz! Mais vale pobreza que riquezas como” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “trincos dando à pobreza.” De gosto” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “mais ditosa a pobreza.”               

 

As duas cabras: “ outra, deparam cum ribeiro, e por ponte” 

O cão vendo a sua imagem na água: “passava um claro ribeiro avaro rafeiro; na” 
Os dois burros carregados: “vau um ribeiro ultimamente chegaram. No” 

Os dois burros carregados: “querem secar o  ribeiro. Tão pesados” 

Tirso e Amarílis: “te olhas num ribeiro, não à” 

 

As exéquias da leoa: “cena, em que pessoas ledas, tristes, e” 

O doido e o sábio: “que invistam pessoas que vingar-vos” 

O horóscopo: “de tempo, de pessoas, depende, e não” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “hão dito pessoas de alto engenho” 

O soterrador e seu compadre: “avaro achar leais pessoas que em tal” 

 

A águia e o escaravelho: “ toda a sua esperança, que tem” 
O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “bofe, jejuaremos? Linda esperança dais; mas” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “os botões tenros (esperança a frágil” 

O lenhador e Mercúrio: “onde ponha a esperança;” Machado” 

O rato e a ostra: “Misser Rato, todo esperança as lindas, chega” 

 

A tartaruga e os dois patos: “que observares, tirar proveito; que assim Ulisses” 

O leão que vai à guerra: “rei prudente tirar proveito sabe: todo o” 

O veado e os cães: “impeceram totalmente o proveito que seus” 

Os membros e o estômago: “para ele; sem proveito algum nosso. Por” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “tira grão proveito corsário que” 

 
As rãs pedindo um rei: “monarca o semblante, julgando umas era” 

Contra os ruins de contentar: “no seu tirso; julgando que sós” 

O burro e o dogue: “-lo por morto, julgando-o louco, ou” 

O leão amoroso: “palavra respondeu. Ele, julgando ser pejo o” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “o filho sisudo, julgando que era melhor” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “a deixar tais empregos, vão-se” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “cada um que empregos busque; convém” 

O urso e o curioso de jardins: “são dois empregos bons; mas eu” 

O velho e os três mancebos: “Estado, em marciais empregos, golpe imprevisto lhe” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “pública forma. Que empregos e comidas tinha” 

 
A morte e o desgraçado: “sou de sobejo alegre. Tem-no por” 

A raposa, o macaco e outros animais: “juízo, ser alegre, ter bom ar” 

O galo e a pérola: “e, apanhando-a, alegre diz: “à” 

O lobo, a mulher e o filho: “ouviu, cheio de alegre alvoroço, disse” 

O remendão e o rendeiro real: “meu sono, e alegre vida, mais que” 

 

Júpiter e o passageiro: “deuses se dos votos que nos arranca” 
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O estatuário e a estátua de Júpiter: “do orbe enviai votos.” Tanto o” 

O filósofo cita: “ e inda inocentes votos. Gente é contra” 

O homem e a pulga: “Com importunos votos fatigamos os numes” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “juntar-se. Diversos votos dados, se resolve” 

 

A águia e a pega: “peitos de outra laia, são lá” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “de amigos dessa laia quase tomara o” 
Os dois cães e o burro morto: “São dessa laia os homens: desluzem” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “a gente dessa laia, que de acertar” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “embaixador de nova laia, vai no rancho” 

 

O charlatão: “que dele um orador me engenhes.” 

O poder das fábulas: “antiga Atenas certo orador, que a” 

O poder das fábulas: “vendo escutado, o orador vibra os atrevidos” 

O poder das fábulas: “que faz o orador? Mudou de rumo” 

O poder das fábulas: “ao que o orador bem quis se” 

 

A formiga e a cigarra: “aqueles a quem pedir.” 

A rata transmudada em rapariga: “ser muito acertado pedir a um feiticeiro” 
O leão e o caçador: “tal gatuno; contas pedir-lhe quero.” 

O raposo e o galo: “ “Venho alvássaras pedir-te e mil” 

O rato que se retirou do mundo: “um dia, vém pedir fraca esmola, como” 

 

A podenga e a companheira: “tempo andava fugida, pediu emprestado o alvergue” 

A podenga e a companheira: “a casa lhe pediu segunda vez. A” 

Demócrito e os de Abdera: “embaixada, e chorando pediu-lhe que viesse” 

O cavalo e o veado: “cavalo, satisfeito, lhe pediu que se apeasse” 

O lobo e a cegonha: “operação, pediu-lhe a paga” 

 

A Madama de Montespan: “como a um deus, devemos” 
A Madama de Montespan: “entretém; esse deus, que tudo estraga” 

Dáfnis e Alcimadura: “Dureza tanta ao deus do amor indigna” 

O amor e a loucura: “(que é um deus) perdera a luz” 

O oráculo de Apolo e o ímpio: “em ti, ó deus. ter fé, cumpre” 

 

A corte do leão: “fez saber aos vassalos omnágenos que” 

A corte do leão: “com que aos vassalos seus fazia o” 

O leão de longa idade: “via, dos seus vassalos num bosque” 

O leão doente: “aviso a seus vassalos de” 

Os coelhos: “que os seus vassalos.” “” 

 
A garça real e a moça: “tão ruim contento não sejamos” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “das folhas dá contento o luxo aos” 

O malcasado: “lhe era a contento; e em razão” 

O remendão e o rendeiro real: “teve maior contento. Não assim” 

Os companheiros de Ulisses: “era o mor contento. De” 

 

A corte do leão: “um dia sua Majestade Leoa de que” 

A raposa, o macaco e outros animais: “a Sua Majestade por direito pertencia” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “nariz de Sua Majestade, de el-rei” 

O leão, o lobo e o raposo: “languidez que Vossa Majestade com bem razão” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “assados de Sua Majestade faziam seu repasto” 

 
Nequid nimis (nada de sobejo): “consentiu que os gados agorentem o excesso” 

O malcasado: “cá; sem dos gados ter cuidado, por” 

Os abutres e os pombos: “colocambiante de fígados lavados, que se” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “não de gados, reis que em” 

Testamento que Esopo explica: “quintas, servos, casais, gados, pastios e animais” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “acerca dos grandes PASTOR “Arredemos por” 
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O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “frívolo! PASTOR “Olá, amigos” 

O pastor e el-rei: “te pronostico.” PASTOR “Inda pior” 

O pastor e el-rei: “até a gaita. PASTOR “Ricas já” 

O pastor e o rebanho: “PASTOR “Que desta” 

 

Demócrito e os de Abdera: “Nosso grande cidadão perde o” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “a ave; qual cidadão das brenhas” 
O falcão e o capão: “crédito. Um cidadão do Mas” 

Os abutres e os pombos: “sombrios reinos remete cidadão todo elemento” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “sua gruta, ó cidadão do rio” 

 

A mosca e a formiga: “na face a imperador, a rei, a” 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “história), do imperador nos” 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “outras. O vosso imperador e mais o” 

Os dois burros carregados: “Qual romano imperador, um pau por” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “parte, do novo imperador pregoando o edicto” 

 

A saloia e a bilha de leite: “meigo que a lisonja errética, que” 

O corvo e a raposo: “o ardil da lisonja, laço onde” 
O corvo e a raposo: “estulto, que a  lisonja sempre é filha” 

Os animais enviscados de peste: “caiba aqui lisonja: a consciência esquadrinhe” 

Os animais enviscados de peste: “aplaudos dá a lisonja. Do tigre, do” 

 

O círio: “à  larga dos tesouros que o” 

O pastor e o mar: “porém certos tesouros que descargar na” 

Os desejos: “como estas; adeus, tesouros; ide-vos. À” 

Os dois pombos: “Louvre, e seus tesouros, por Céus” 

Os membros e o estômago: “, poderes, honras, tesouros, dignidades; e sobre” 

 

O gato e o raposo: “lhe abafa a briga uma matilha” GATO” 
O gato e os dois pardais: “ !” Entra na briga, e trinca o” 

Os dois amigos: “dinheiro. Nalguma briga entrastes? Trago esta” 

Os dois galos: “empeçonhaste a briga, que com sangue” 

Os dois pombos: “da bem travada briga dos assassinos: voa” 

 

O cavalo e o veado: “Respondeu-lhe o cavaleiro: “De punir” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “primeiro do cavaleiro os ombros desguarnece” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “-o consigo o cavaleiro, e salva-se” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “no corpo ao cavaleiro, que já sua” 

Os dois aventureiros e o talismã: “nunca vira errante cavaleiro, atravessa a torrente” 

 
A discórdia: “onde habitam cultos povos, há leis” 

A tartaruga e os dois patos: “reinos e muitos povos; deles, de seus” 

O vilão do Danúbio: “que tantos outros povos? Que jus vos” 

Os coelhos: “aos regentes dos povos, a certos cortesões” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “o, conhecendo os povos pelo prodígio” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “o, das vastas selvas monarca, numa oculta” 

As exéquias da leoa: “hóspede das selvas? Não mancharei” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “hóspedes das selvas. E havia grão” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “árvore, nas selvas, a gazela.” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “-se às selvas seus males confiar” 

 
Nequid nimis (nada de sobejo): “a grandes. Há vivente que em sobejo” 

O astrólogo: “ao frágil vivente rasgar do futuro” 

O burro e os donos: “propensão do vivente lamentar-se do” 

O leão e o mosquito: “vai-te, nonada vivente.” Jura-lhe” 

O lenhador: “no globo um vivente, trabalho mais do” 

 

A gota e a aranha: “habitar vos cabe pobres palhoças e” 
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A podenga e a companheira: “deixar, se estes pobres inocentes inda não” 

A velha e as duas servas: “dormiam juntas as pobres das criadas. Uma” 

O conselho dos ratos: “Passava entre aqueles pobres, de quem ia” 

O filósofo cita: “homem sisudo tais pobres habitantes! Deixa o” 

 

A águia e o escaravelho: “ postura. Naquele asilo sagrado pôe toda a” 

Aviso de Sócrates: “nome tão sagrado que seja mais” 
El-rei, o milhafre e o caçador: “noite inteira no sagrado nariz. Querer dali” 

O carreteiro atolado: “ó Hércules sagrado, acudir-me pressuroso” 

O leão e o pastor: “” à “Jove sagrado, eu te ofertei” 

 

A águia e a pega: “a miúdo brota mortais angústias. Mexeriqueiros,”  

A discórdia: “raios, punir os mortais queria, guerras a” 

A raposa, a cabra e a filha: “a serve aos mortais de guarida, e” 

O astrólogo: “no mundo, dos mortais o mal e” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “suprema majestade aos mortais . No” 

 

O baxá e o mercador: “Um mercador fazia em certo” 

O baxá e o mercador: “e busca o mercador em casa. E” 
O burro e o cão: “aos rogos de mercador ouvidos; que, se” 

O desleal depositário: “as barras ao mercador, que o filho” 

O desleal depositário: “hábil o mercador de ferro. Sobeja” 

 

O amor e a loucura: “, e do Inferno os juízes” 

O bêbado e a mulher: “se julga no Inferno estar verdadeiro!, brada” 

O bêbado e a mulher: “ “Sou do Inferno a despenseira”, diz” 

O morcego, a garça e o ganso: “vizinhos do Inferno.” “O nosso” 

Os animais enviscados de peste: “num dia o Inferno, cós animais” 

 

A podenga e a companheira: “Perdoe-me, tenha paciência, dá-me algum” 
O amor-próprio: “e com tranquila paciência do seu projecto” 

O leão e o rato: “o trabalho com paciência faz mais que” 

O rapaz e o mestre: “não só paciência de Job mas” 

O raposo e o bode: “disse: “Tem paciência, amigo, o querer” 

 

A lebre e a tartaruga: “prémio apressada, pregando lebre vencida” 

O cavalo e o veado: “sem ouvir nada, pregando-lhe uma esporada” 

O gato e o rato velho: “rancho estava junto, pregando um pulo imprevisto” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “fala, de pejo, pregando os olhos no” 

Os ladrões e o burro: “”, disse este, pregando um grito.” 

 
A Fortuna e o rapaz: “loucos no seu destino, obterem desculpa, culpando” 

A Fortuna e o rapaz: “desculpa, culpando o destino; infaustos reveses são” 

A rata transmudada em rapariga: “cada uma seu destino, e a lei” 

As adivinhas: “tomar faro ao destino, como dantes: torna” 

O leão amoroso: “foi o seu destino  quando ficou desarmado” 

 

O carreteiro atolado: “o barro; bota pedras no atoleiro,” 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “paus e por pedras, o mono tinha” 

O pavão queixando-se a Juno: “sonoroso? De ricas pedras ornada não” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “de paus e pedras. É bruxa, à” 

 

A andorinha e os passarinhos: “cresceu a verdejante seara. Novamente a profetisa” 
A cotovia e os filhos: “Entre uma pingue seara, estava quase” 

A cotovia e os filhos: “Já seca a seara estava, e o” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “de pródiga seara. Ei-los que” 

 

A liga dos ratos: “será fácil pregar-lhe uma de” 

A raposa e a cegonha: “piques doutro tempo, pregar um ópio” 

O gato velho e a rata novinha: “irmãs fiandeiras pregar esse sermão” 
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Os dois galos: “fortuna em nos pregar tais surras. Vencedor” 

 

O mono e o leopardo: “que diz se entende, dança e” 

O urso e os dois camaradas: “Um, que o entende (não como” 

O urso e os dois camaradas: “o urso o entende), diz que dentro” 

Os dois amigos: “de homem que entende melhor uso fazer” 

 
A raposa derrabada: “juntas em grande assembleia lhes disse muito” 

O conselho dos ratos: “se assentam numa assembleia ou conselho; mas” 

O poder das fábulas: “apólogo a assembleia; e ao que” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “e a parasita assembleia igual desastre sentiu” 

 

A morte e o moribundo: “como correm. Buscam mortes; mortes formosas, sim” 

A morte e o moribundo: “correm. Buscam mortes; mortes formosas, sim, mortes” 

A morte e o moribundo: “mortes formosas, sim, mortes ilustres, mas todavia” 

O pavão queixando-se a Juno: “o mocho nas mortes pia, a gralha” 

 

A vantagem do saber: “o caso uma república de quem pouco” 

O rato que se retirou do mundo: “estado da investida república. Pouco pediam, fiados” 
Os desejos: “dele, tanto dessa república apertaram co cabo” 

Os peixes e o corvo marinho: “Salve a vossa república viveiro, que cavara” 

 

A discórdia: “acendia, qual na Grão as acendeu” 

O filósofo cita: “vem-se à Grão, e” 

Os peixes e o corvo marinho: “contar o caranguejo. Grão rebulição” 

Testamento que Esopo explica: “nos conta, da Grã ele era” 

 

A educação: “de Ramalho o bicho da cozinha: mas” 

A rata transmudada em rapariga: “embetesga, ou noutro bicho, qual lho alvitra” 

O homem e a cobra: “.” O ruim bicho (da serpente à” 
O rapaz e o mestre: “pregador é o bicho  mais inútil, que” 

 

O gato, a doninha e o láparo: “ante a felpuda majestade, e Bixano que” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “que a suprema majestade aos mortais” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “julgo que a majestade guardará segredo. Ela” 

O vilão do Danúbio: “se ofende a majestade. Sabei, sabei, que” 

 

A raposa e a cegonha: “o jantar. Ficando morta de fome, não” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “lá chegue? Quando morta a gazela.” 

Os abutres e os pombos: “tanta ave cair morta. Valor, destreza, astúcia” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “ave, que é morta, e muda, cobra” 
 

A águia e o escaravelho: “seu ninho a segurança. Mas de” 

A raposa, a cabra e a filha: “Quase sempre a segurança serve aos” 

O gato e o rato: “dar toda a segurança; dispõe das” 

Os abutres e os pombos: “do mundo a segurança. Semeai entre” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “zotes que indulgentes monarcas.”               

Júpiter e os trovões: “à “vês, monarcas, que ele à” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “querelas. Recorrer aos monarcas é grande tontice” 

Tirso e Amarílis: “o prazer dos monarcas é ensosso e” 

  

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “nem voragens, lhe pediram portagem de 
algum” 

As rãs pedindo um rei: “preces, um rei pediram a Jove eterno” 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “velho leão, pediram-lhe a paz” 

Os desejos: “de partida, lhe pediram sapiência, tesouro não” 

 

Júpiter e o passageiro: “ramos lembrança! Mas” 

O sobreiro e a cana: “no cho. Os ramos despedaçados, tendo as” 
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O veado e os cães: “encalhando entre os ramos da espessura o” 

O velho e o burro: “por entre os ramos, já perto se” 

 

O doido e o sábio: “o trabalho (dizem) digno é de seu” 

O jumento que levava relíquias: “asneirão, só digno insultos, assim” 

O vilão do Danúbio: “ngua, que nada digno de emenda eu” 

Um animal na Lua: “ Nada há mais digno dele. Foi de” 
 

A corte do leão: “gadanha, gabou a furna, o cheiro”” 

As adivinhas: “torna-se em furna da sibila o” 

As exéquias da leoa: “que estrugem a furna  (nem leões têm” 

O leão doente: “porém, na furna as espera, e” 

 

A cabeça e a cauda da serpente: “a irmã ao lago” 

Os peixes e o corvo marinho: “todo esse contorno, lago nem tanque havia” 

Os peixes e o corvo marinho: “na borda dum lago o corvo um” 

Os peixes e o corvo marinho: “morte: que deste lago o dono, dentro” 

 

A corte do leão: “genos que acudam deputados à corte plena” 
Demócrito e os de Abdera: “o convidou por deputados, por cartas, e” 

O rato que se retirou do mundo: “à devota personagem deputados do povo rato” 

Os peixes e o corvo marinho: “se ajuntam, já deputados mandam a Dom” 

 

A raposa derrabada: “Portanto eu vos aconselho (e deixemos questões” 

A rata transmudada em rapariga: “o tomes te aconselho.” Ao nevoeiro” 

O burro e o cão: “ “Eu te aconselho, amigo, que esperes” 

O burro e o cão: “Eu te aconselho, amigo, que fujas” 

 

A rata transmudada em rapariga: “que eu é poderoso: que o tomes” 

O baxá e o mercador: “amparar-vos monarca poderoso, que tomar por” 
O leão de longa idade: “.” Quando qualquer poderoso decai do antigo” 

Os animais enviscados de peste: “Ao jeito que poderoso ou mísero” 

 

Demócrito e os de Abdera: “fixo (a seu costume) não deu” 

O bêbado e a mulher: “vício ou costume antigo; conto um” 

O gato, a doninha e o láparo: “alegou uso e costume: “As leis” 

Os dois touros e a rã: “Porque, conforme o costume, o que vencido” 

 

A mosca e a formiga: “ao vento, à chuva. Isenta de cuidados” 

A saloia e a bilha de leite: “frente coroas como chuva. Haja o maior” 

O deus Febo e o vento Bóreas: “em conta a chuva, armou o amigo” 
O sátiro e o passageiro: “abrigar-se da chuva. E eles lhanos” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “com ele o celeste imortal povo; e” 

O pavão queixando-se a Juno: “à” “Deusa celeste, com razão” 

Os animais enviscados de peste: “da cólera celeste o mais culpado” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “astros no globo celeste, que hoje agradecer” 

 

A águia e o escaravelho: “salvar a pele, julgar-se pode se” 

A cotovia e os filhos: “-se; e pode julgar-se que susto” 

Os companheiros de Ulisses: “pela tua, de julgar a nossa? Tomo” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “tino para sentir, julgar” “mas imperfeito” 

 
A gralha entre os pavões: “Passou palra aos companheiros, em cima” 

Dáfnis e Alcimadura: “seja entregue aos companheiros meus” “que” 

Os companheiros de Ulisses: “De Ulisses os companheiros, já passados dez” 

Os companheiros de Ulisses: “de Ulisses os companheiros, que neste mundo” 

 

A águia e a pega: “direito, não sabia quanto em bacharelice” 

A raposa, o macaco e outros animais: “que só ela sabia e a” 
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Demócrito e os de Abdera: “que concordar debates sabia: agora fala são” 

O horóscopo: “Da defesa fatal sabia a causa; e” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “que riem.” “Cortesão, monarca Quem” 

O charlatão: “Retórico. Um Cortesão lhe disse” 

O leão, o lobo e o raposo: “carnes ceia. Senhores Cortesões, não” 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “arremessar-se.” Cortesões e ministros” 
 

A andorinha e os passarinhos: “na vossa desta colheita virá, e quando” 

A andorinha e os passarinhos: “o tempo da colheita, e diz de” 

Júpiter e o fazendeiro: “mui fraca a colheita do abelhudo. Assim” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “fez o pardal colheita de certas picadelas” 

  

O falcão e o capão: “instinto ou de experiência, têm os capões” 

O gato e o rato velho: “e de grande experiência, que havia perdido” 

O gato velho e a rata novinha: “novinha, falta de experiência, julgou que abrandaria” 

O rato e a ostra: “aqueles que nenhuma experiência têm do mundo” 

 

A perdiz e a lebre: “A perdiz, tudo observando, qual as amigas” 
A raposa, o macaco e outros animais: “a raposa matreira, observando, sorrateira, tal porte” 

As orelhas da lebre: “sombra um dia observando as longas orelhas” 

O leão e o pastor: “generoso leão, observando um tal receio” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “Escolheu hospitais essoutro santo: louvo-o; e” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “deparam co outro santo, a quem conselho” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “(lhes diz o santo amigo) tomá-lo” 

O rato que se retirou do mundo: “fechou o novo santo. Quem credes que” 

 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “” “Impulsos da amizade que não” 

O leão: “Conservar com ele amizade é prudência, ou” 
O macaco e o delfim: “que é uma amizade antígua.” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “atava entre eles amizade sincera: amavam-se” 

 

As exéquias da leoa: “seu, que me  contenta. “Mal” 

Contra os ruins de contentar: “! Nada os contenta!” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “não desejo: contenta-te, e 

o” 

O horóscopo: “o contenta ideias juvenis, esse” 

 

A Fortuna e o rapaz: “afogado, de tal infortúnio quem era o” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “pensamento do passado infortúnio: cada um se” 
O desleal depositário: “-mo: carpi meu infortúnio”. PÉRSIO” 

Os animais enviscados de peste: “Céu este infortúnio pelos pecados nossos” 

 

O gato e o rato: “e velho dum pinheiro. E tanto o” 

O ratinho e a coruja: “derribam um pinheiro, dum mocho” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “o cimo dum pinheiro. Lá, no seio” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “no cocuruto deste pinheiro ou cima dalgum” 

 

A torrente e o rio: “até o reino tenebroso mergulharam, onde” 

O gato, a doninha e o láparo: “de rastos! Um reino que isso fosse” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “dos que de reino em reino 

andam” 
O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “de reino em reino andam à” 

 

O baxá e o mercador: “direitura cheio de confiança sai, e” 

O falcão e o capão: “em nós confiança pouca. Na” 

O homem e o ídolo de pau: “com firmeza e confiança, e bem” 

Os peixes e o corvo marinho: “bom confiança. Pouco nisso” 
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A cabeça e a cauda da serpente: “tiranas parcas. Ora debates crus aconteceram outrora” 

Demócrito e os de Abdera: “houve que concordar debates sabia: agora fala” 

O gato, a doninha e o láparo: “caso quadra cos debates, que às” 

O poder das fábulas: “coelho e doninha debates deslindar.” “Lede” 

 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “pouca gente com leal desvelo guarda bem” 

O lenhador e Mercúrio: “terás. Do leal termo sejam” 
Os dois cães e o burro morto: “faz timbre de leal e desvelado por” 

Tirso e Amarílis: “amor de mais leal?” AMARÁLIS” 

 

O leão amoroso: “mas ainda a paixão de amor” 

O leão e o pastor: “de raiva e paixão, clama: ” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “a mais forte paixão é o” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “Quanta indústria a paixão inspirar pode” 

 

A vantagem do saber: “Tiveram grão debate numa certa cidade” 

A vantagem do saber: “com isso o debate. Falai, tolos; ciência” 

O rato e a rã: “um milhano o debate, cai-lhe em” 

Os médicos: “fim de tanto debate, o enfermo a” 
 

A perdiz e os galos: “em fúria: pouco respeito usando coa estrangeira” 

A podenga e a companheira: “coisa alguma a respeito da saída” 

A vantagem do saber: “o tolo. Que respeito caber pode a” 

O sobreiro e a cana: “vento, por teu respeito me assusto. Rvore” 

 

O cão vendo a sua imagem na água: “fazendo; e foi providência salvar a existência” 

O carreteiro atolado: “ “Confiar na providência para obter o” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “entregue? Sejam fados, providência, quem rege do” 

Os moscardos e as abelhas: “e é preciso providência.” E posto” 

 
O leão, o mono e os dois jumentos: “preferir do Estado o zelo a” 

O velho e os três mancebos: “postos, servindo o Estado, em marciais empregos” 

Os dois machos: “Um era do Estado e vinha carregado” 

Os membros e o estômago: “copioso esparge, o Estado inteiro anima. Oh” 

 

O elefante e o macaco de Júpiter: “tu não sabes que pleteia o” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “profeta, bem o sabes.” 

“Buscar ventura” 

O lobo e o gozo: “ “Não o sabes? Eu to digo” 

O sobreiro e a cana: “me condoo mal sabes, pequeno arbusto: logo” 

 
A cotovia e os filhos: “muito cedo a ceifa principiar. ” ” 

A cotovia e os filhos: “se não ceifa amanhã.” Assim” 

A cotovia e os filhos: “inda amanhã a ceifa não principia” 

Júpiter e o fazendeiro: “ano de ampla ceifa, ampla vindima, e” 

 

Epílogo: “que escolhi pouco fiel me encontram; se” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “ao socorro da fiel e cara companheira” 

O soterrador e seu compadre: “a escolha de fiel depositário; e” 

O urso e o curioso de jardins: “e feito, o fiel caça-mosca” 

 

Os dois galos: “lindipluma obteve o vencedor por prémio”  

Os dois galos: “indo o seu vencedor empoleirar-se em” 
Os dois touros e a rã: “deixar; que o vencedor logo o expulsa” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “ver cantado o vencedor. Ajustou dar um” 

 

O remendão e o rendeiro real: “vir o cantarino. RENDEIRO “Quanto ganha” 

O remendão e o rendeiro real: “˜té Silvestre.” RENDEIRO “Mas quanto” 

O remendão e o rendeiro real: “-se o rendeiro: RENDEIRO “Quero” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “(já uso usado!). RENDEIRO “Triste animal” 
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A liga dos ratos: “.” Com reverência humilde o gratifica a” 

O leão amoroso: “ feras à tosca humilde choupana onde habitava” 

O sobreiro e a cana: “tora. Desprezada por humilde, no desafio a” 

O sobreiro e a cana: “prostra. Domvel, a humilde cana do estrago” 

 

A gralha entre os pavões: “um dos camaradas a impostora conheceu” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “Cobrou de quantos camaradas teve à tropos” 
O horóscopo: “saia: cos camaradas seus que salte” 

 

O leão: “boiadas nos seus prados, nos bosques” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “pastando em nossos prados certo animal formoso” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “que matizava os prados de boninas e” 

 

O homem e a sua imagem: “spelhos, e inda pintores de erros nossos” 

O homem e a sua imagem: “erros nossos, e pintores fiéis. Sabemos” 

O leão e a pintura: “os leões fossem pintores, quadros houvera a” 

 

A Fortuna e o rapaz: “tivessem de ti compaixão: se aos” 

O leão e o pastor: “receio, teve dele compaixão, e voltou” 
Os abutres e os pombos: “ todo elemento. A compaixão de tal” 

 

O leão, o mono e os dois jumentos: “vista vossa) no cantar. Vós venceis” 

O lobo e o raposo: “a poucos passos cantar vizinho galo. O” 

Os dois galos: “ vitória cantar os epinácios” 

 

O gato e o rato: “  “Vem-me beijar; vem, mano; me” 

O leão doente: “glória de beijar-lhe a rã” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “prostrou-se a beijar-lhe os” 

 

A águia e o escaravelho: “Protecção pedindo a Jove seu” 
O gato velho e a rata novinha: “um gato idoso pedindo-lhe piedade, e” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “ao sublime vate, pedindo que erguesse à” 

 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “Com fadigas, com trabalhos, um misérrimo” 

O homem e a cobra: “de trabalhos prolongados, que (sobre” 

O vilão do Danúbio: “de homens os trabalhos e esforços” 

 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “(cães que vivem de públicos” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “ aos que lá vivem sem cuidados que” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “a reis que vivem como deuses, vingança” 

 
A águia e o escaravelho: “ atroa montes e vales: faz este enojo” 

A mosca e a formiga: “esses montes, esses vales, expor-me ao” 

Os dois burros carregados: “ele, montes e vales andaram, até que” 

 

A águia e o mocho: “Deram às brigas cabo a à” 

O baxá e o mercador: “mas que a brigas se escoam. Sente” 

O poder das fábulas: “-o fito nas brigas infantis, nada em” 

 

A formiga e a cigarra: “senhoria nos seus celeiros encerra, pois que” 

A mosca e a formiga: “nem com vossos celeiros me deis seca” 

Os desejos: “ cofres, trigo nos celeiros. Não sabem” 

 
O velho e seus filhos: “danoso interesse em partilhas os envolve, e” 

Testamento que Esopo explica: “em testamento, em partilhas iguais os seus” 

Testamento que Esopo explica: “pequenos aprovaram as partilhas e escolhas: Esopo” 

 

Demócrito e os de Abdera: “aos mundos. Dar-se-á” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “buscantes de encobertos mundos, que às” 

O faceto e os peixes: “quantos buscam desconhecidos mundos, e nunca mais” 
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A águia e o mocho: “e as dessa classe as seus caprichos” 

O lobo e o raposo: “a batina da classe; a ovelha olvida” 

O passarinheiro, o milhano e a cotovia: “.” Entre a classe dos humanos há” 

 

O bugio e o gato: “quando adulados de emprego semelhante, em favor” 

O lenhador e Mercúrio: “leva: mas desse emprego o dispensamos hoje” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “me sorteou o emprego de raposa? Pelas” 
 

O burro e o leão caçador: “errantes, espavoridas, dos covis profundos saem, mas” 

O gato e o raposo: “entrou em mil covis, logrou cem vezes” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “-se.” “Os covis deixam cada um” 

 

Contra os ruins de contentar: “querido, que ornar saiba de Esopo as” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “mil, que ela saiba. Como o apetite” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “que tudo saiba.” Apenas teve” 

 

O burro e o leão caçador: “vitelas; depois de pensar  na empresa, chama” 

O raposo e o bode: “faz coisas sem pensar no que pode” 

O ratinho e a coruja: “outra arte de pensar nos não” 
 

A Carangueja e a filha: “andam todos tortos? Razão tinha. À” 

A vantagem do saber: “méritos falham? Razão fraca! (Segundo” 

O velho e os três mancebos: “a aurora.” Razão o velho” 

 

O burro vestido com a pele do leão: “dono, era moleiro; dentro de um” 

O burro vestido com a pele do leão: “vista acaso pelo moleiro, que julgou logo” 

Os dois machos: “por dono um moleiro. O que trazia” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “do mar um negociante, depois de bastas” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “no algarismo o negociante, por” 
O desleal depositário: “gio pasma o negociante: até finge que” 

 

A perdiz e os galos: “talvez seus costumes: não os” 

A tartaruga e os dois patos: “deles, de seus costumes e usos, que” 

Sonho dum habitante do Mogor: “variam, variam os costumes. Se eu não” 

 

A águia e o escaravelho: “perante o seu tribunal. Ele vem, expõe” 

O amor e a loucura: “resultou do supremo tribunal que a loucura” 

O falcão e o capão: “ao pé dum tribunal, fogão chamado” 

 

Os companheiros de Ulisses: “Como ele à sapiência brandas falas vulto” 
Os desejos: “partida, lhe pediram sapiência, tesouro não” 

Os dois aventureiros e o talismã: “antes que a sapiência e o tempo” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “fora facundo argivo poeta, procurou um dia” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “disse ao facundo poeta: “Meu louvor” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “levava alguma o poeta. Sentiu-se em” 

 

A perdiz e os galos: “brigosos, sempre turbulentos, pascia uma perdiz; e” 

O cavalo e o lobo: “a verde relva pascia. Dum bosque vizinho” 

O cavalo e o veado: “Ledo cavalo fogoso pascia a relva dum” 

 

A mosca e a formiga: “tempo: tenho que trabalhar; que o meu” 
O avaro que perdeu o seu tesouro: “inda estava a trabalhar; de tal sorte” 

Os membros e o estômago: “o sente. De trabalhar para ele” 

 

O porco, a cabra e o capado: “-te civil doutrina, ensinar a calar-te” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “Marte) eu mesmo ensinar -lhe a arte” 

Sonho dum habitante do Mogor: “mente ocupar-me, ensinar-me os diversos” 
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A garça real e a moça: “fosse rico, e fidalgo, e discreto, completo” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “, dando ao fidalgo a direita. À” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “-me tudo”, o fidalgo então lhe” 

 

O homem e a serpente: “expiou. O ter caridade é da humanidade” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “aliviar enfermos é caridade, que eu prefiro” 

O rato que se retirou do mundo: “sempre em frades caridade suponho. ”  
 

Demócrito e os de Abdera: “Vinde, ó mortal divino.” Hipócrates” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “caso no conclave divino: iguais vemos os” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “me arrebata vosso divino canto: filomela a” 

 

O cavalo e o veado: “ muitas vezes prudência uma ofensa disfarça” 

O conselho dos ratos: “voto de tanta prudência; mas era a” 

O leão: “ele amizade é prudência, ou” 

 

Demócrito e os de Abdera: “s! Ninguém profeta foi na sua” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “sua terra foi profeta, bem o 

sabes” 
O pastor e el-rei: “ermitão foi profeta. A peste ruim” 

 

A panela de barro com a panela de ferro: “a abalroa a companheira, e a quebra” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “nossa companheira velocípede. Quanto” 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “fiel e cara companheira triste cabrinha” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “houveram, por seus pecados o homem condenado” 

O malcasado: “tu, por meus pecados.” ” 

Os animais enviscados de peste: “este infortúnio pelos pecados nossos. Sacrifique-se” 

 

As vistas de quem é dono: “a comer no feno, e junto à” 
As vistas de quem é dono: “no chão, feno ao mourisco deita” 

O carreteiro atolado: “erva e feno carregado inexperto carreteiro” 

 

A discórdia: “com raios, punir os mortais queria” 

O cavalo e o veado: “cavaleiro: “De punir a tua ofensa” 

Os animais enviscados de peste: “para punir os crimes do” 

 

A andorinha e os passarinhos: “hão-de armar-vos redes, ” 

O gato e os dois pardais: “ muito” escrupulizando armar de bicos a” 

O Sol e as rãs: “tudo. “Importa armar-se e presto” 

 
As rãs pedindo um rei: “em que estamos contentes nunca vivemos, e” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “.” Não contentes do bem que” 

Os coelhos: “os coelhos, mais contentes que dantes, vir” 

 

A cotovia e os filhos: “velho então  conheceu, vencendo a sua” 

A gralha entre os pavões: “camaradas a impostora conheceu. Passou palra aos” 

O lobo e o gozo: “de ouvir acabava, conheceu bem que não” 

 

O charlatão: “o reórico. (Rei): “Tenho da” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “Amigo e Senhor Rei, vai-te; que” 

Um animal na Lua: “El-rei acorre (Rei é, que mui” 

 
A viúva: “se evapora. Há diferença mui grande” 

O horóscopo: “dois com tal diferença?” “como” 

O rato e o elefante: “que corre grande diferença entre o” 

 

A mosca e a formiga: “eu pouso, e beijo, quando quero, o” 

O leão amoroso: “-lhe dar algum beijo. Também receio” 

O raposo e o galo: “desce, e o beijo fraternal vem como” 
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A andorinha e os passarinhos: “da sementeira que poupastes preguição” 

A cotovia e os filhos: “o dono da sementeira, vindo vê-la” 

O lavrador e seus filhos: “revolveram, que feliz sementeira tiveram; todo o” 

 

O leão, o mono e os dois jumentos: “moral ciência aprender, para seu melhor” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “engenho para tudo aprender tinha o menino” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “ainda à escola aprender (com” 
 

O quintaleiro e o senhor de terras: “aldeia lamentar-se: (Dono): “A maldita” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “vida minha.” (Dono): “E quando” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “vidonho.” (Dono): “Estão" 

 

A floresta e o lenhador: “deixe dispor dum ramo só, que amanhe” 

O cavalo e o lobo: “ “eu nesse ramo sou um” 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “este e aquele ramo lhe escachava, que” 

 

O cavalo e o veado: “punir a tua ofensa és tu” 

O cavalo e o veado: “vezes prudência uma ofensa disfarçarmos; que” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “-te esquecer da ofensa? Creio-to assim” 
 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “, que ensinam os 

selvagens:” 

O ratinho e a coruja: “nos não ensinam.”                

O vilão do Danúbio: “Retirai-os, que ensinam só vícios” 

 

O baxá e o mercador: “no discurso, que julgaram que nada suspeitava” 

O gato e o rato velho: “era castigo julgaram dalgum roubo ou” 

O vilão do Danúbio: “sua fala merecer julgaram. Mudam pretores: e” 

 

A lebre e a tartaruga: “.” Eis vai cumprir o que ajusta” 
O lobo, a mulher e o filho: “ “há-de cumprir-me a promessa” 

Os desejos: “desejos, que eu cumprir-vos posso: trás” 

 

O cavalo e o burro: “senão à vila não chego” 

O leão e o caçador: “toma as de vila-diogo, gritando, o” 

O lobo, a mulher e o filho: “mil bocados. Da vila ao senhor levaram” 

 

A cabeça e a cauda da serpente: “.” Teve cruel bondade com seu desejo” 

A garça real e a moça: “ “E oh, que bondade é a minha” 

A raposa e a cegonha: “que tenha a bondade; vá em jejum” 

 
As exéquias da leoa: “” Morreu do leão” 

O veado e a vinha: “vida amparou! Morreu! deixando um exemplo” 

Tirso e Amarílis: “sinto.” Morreu quase de pejo” 

 

A garça real e a moça: “noites.” Neste conceito a guapa se” 

A vantagem do saber: “fraca! (Segundo meu conceito.)” Meu amigo” 

Sonho dum habitante do Mogor: “tino eu tenho, conceito há no teu” 

 

A águia e a pega: “anojar-me, eu, serva sua. Assim, conversa” 

A cabeça e a cauda da serpente: “não sua serva. Vimos dum mesmo” 

O cura e o defunto: “e para a serva  Sirigaita saias: indo” 

 
A formiga e a cigarra: “um farto celeiro tinha, posto que” 

A mosca e a formiga: “que o meu celeiro não se” 

O desleal depositário: “gente. Há num celeiro tocas: que rema” 

 

A águia, a porca e a gata: “lias ali da união mais grata” 

O velho e seus filhos: “as vantagens da união. Partir não” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “como primos. Esta união tão” 
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A andorinha e os passarinhos: “desta mesquinha planta folhas e hastes arrancai” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “alimentos: assim das folhas dá contento o” 

Os dois pombos: “mal agasalhou nas folhas, de que a” 

 

A andorinha e os passarinhos: “e desta mesquinha planta folhas e hastes” 

As duas cabras: “ pé na ponte planta” “e planta” 

As duas cabras: “ planta” “e planta-o a outra” 
 

Demócrito e os de Abdera: “por cartas, e embaixada, e chorando pediu” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “Monsenhor, mas de embaixada (para a qual” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “ “Continuai a embaixada; sinto arder-me” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “dizem que há templos à 

fortuna em” 

O lobo e o raposo: “velhos, todos aos templos. Da hoste” 

O vilão do Danúbio: “seu, desprezo dos templos, e avarezas, que” 

 

O leão, o mono e os dois jumentos: “negócio: dando estima a iguais seus” 

Os dois amigos: “do que mais estima.” 
Tirso e Amarílis: “Poucos em sua estima lhe denegam o” 

 

A morte e o moribundo: “.”  “À República que importa que” 

O Sol e as rãs: “a aquática República.”       

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “até mesmo a República das Aves. À” 

 

O cavalo e o lobo: “a vida a curar, que das ervas” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “que alcançaria curar o conciliado que” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “que alcançaria curar doidice tal, cobiça” 

 

A gralha entre os pavões: “Voltou para as companheiras, que do sucesso” 
Dáfnis e Alcimadura: “ vem com suas companheiras dançar-lhe” 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “à custa das companheiras projectou ser 

sustentado” 

 

A mulher teimosa afogada: “romaria distante do povoado. Eis que um” 

O carreteiro atolado: “Era longe o povoado, e não” 

O velho, o rapaz e o burro: “seu monte ao povoado, levava um neto” 

 

O faceto e os peixes: “crianças, nada sabem do antigo; que” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “e que ignorantes sabem melhor que os” 

Os desejos: “celeiros. Não sabem dar-se acordo” 
 

A torrente e o rio: “saindo bem, cobrou coragem, tanto mais que” 

O leão e o pastor: “o forte a coragem; e o fraco” 

O pavão queixando-se a Juno: “águias coragem deu, deu aos” 

 

A garça real e a moça: “não falo. Homens, ouvi neste outro” 

O homem e o ídolo de pau: “é bem varejado. Homens há quais o” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “ei-lo embarcado. Homens, 

almas de bronze” 

 

A morte e o desgraçado: “ó morte.” Homem capaz Mecenas foi” 

O homem e a sua imagem: “Homem, que a si” 
O lobo e o caçador: “bem, gozemos? ” Homem surdo à voz” 

 

O Sol e as rãs: “As rainhas dos charcos” “das rãs” 

O Sol e as rãs: “quatro páfios charcos: dura inda hoje” 

Os dois touros e a rã: “feras patadas dos charcos no fundo, à” 

 

O horóscopo: “lidem insinuaçoes, conselhos, nem doutrinas, não” 
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O pastor e o mar: “os ouvidos a conselhos de ambição” 

O velho e seus filhos: “pouco dos seus conselhos saudáveis. Porque” 

 

A raposa derrabada: “, ou de lodo? Portanto eu vos” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “ ver-nos? O lodo é a” 

O Sol e as rãs: “socorros, tinham do lodo as filhas; nem” 

 
O deus Febo e o vento Bóreas: “ “Como se creu ladino, contra todo o” 

O gato e o rato velho: “atreviam. Vendo o ladino que a” 

O ratinho e a coruja: “bargante tão ladino, que, para alimenta” 

 

O burro e os donos: “sendeiro com sua eterna lamúria mais me” 

O gato e o rato: “-te aliança eterna; dar toda a” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “em guerra eterna? Pousada houve já” 

 

A Fortuna e o rapaz: “sem ela jamais protecção: se” 

O Sol e as rãs: “rei dos astros protecção, socorros” 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “com a minha protecção.” 

 
A perdiz e a lebre: “covil. Era o terreno arenoso; e logo” 

O lavrador e seus filhos: “descoberto; removei o terreno, lavrai-o, com” 

 

A floresta e o lenhador: “mundo e seus sequazes. Contra o que” 

O ratinho e a coruja: “e os seus sequazes outra arte de” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “novos divos, neste infante, que eu amo” 

Os dois pombos: “Mas um travesso infante (não tem” 

 

As exéquias da leoa: “farão. Os mestres-salas se acharão” 

Os coelhos: “tomo todos os mestres da arte. Tenho” 
 

Dáfnis e Alcimadura: “desditoso amante!” Morto o pobre pastor” 

O lavrador e seus filhos: “ireis vendo.” Morto o velho, os” 

 

O lenhador: “é dos viventes o instinto antes” 

O oráculo de Apolo e o ímpio: “entre os viventes.” O à” 

 

O tesouro e os dois homens: “um pardeiro para terreiro e alarde da” 

Os dois aventureiros e o talismã: “lá depara cum terreiro, e depois Cuma” 

 

Os animais enviscados de peste: “nenhum manjar lhe armava ao apetite; nem” 
Os médicos: “calmantes, o outro armava uma questão” 

 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “Se em mim credes, ao coração” 

O rato que se retirou do mundo: “novo santo. Quem credes que eu designo” 

 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “caso então reflectindo: “Belas ninfas” 

O lenhador: “alentos cobrou, e, reflectindo em seus males” 

 

O vilão do Danúbio: “Praza aos Deuses que regem minha” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “fosse. Junta os Deuses e diz-lhes” 

 

As adivinhas: “Dum caso a opinião surge a” 
As adivinhas: “e sempre a opinião é quem” 

 

O cão vendo a sua imagem na água: “existência. É ser ambicioso, além” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “voltes. ” O ambicioso, ou 

(se o” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “De horta e jardim curioso” 
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O quintaleiro e o senhor de terras: “sair dessa horta montado, e guapo” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “para reger, ou reinar: cumpre que haja” 

O leão, o mono e os dois jumentos: “o monarca, para reinar prudente, a todo” 

 

Os moscardos e as abelhas: “capricho dos que julgam nunca a lei” 

Um animal na Lua: “enquanto os homens julgam pelo que eles” 
 

A raposa, a cabra e a filha: “cor a senha aprendeu, e vendo a” 

Demócrito e os de Abdera: “´vado. Bem o aprendeu o mestre de” 

 

A torrente e o rio: “nossos, ambos atravessaram. Gente mansinha, que não” 

O filósofo cita: “inda inocentes votos. Gente é contra quem” 

 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “marmajos, e a quinta é cheia de” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “a ideasse, quinta-essência de à” 

 

O churrião e a mosca: “esses cavalos ajuda a despejar-se” 

O soterrador e seu compadre: “a terra, coa ajuda dum compadre, nela” 
 

O faceto e os peixes: “anos lá no abismo viram os anciães” 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “e provocou o abismo. Mais 

de uma” 

 

A andorinha e os passarinhos: “aos pulos descuidadas, vivei no vosso aposento” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “quereis meditar-vos, vivei no ermo. ” 

 

O rapaz e o mestre: “que um pedante pregador é o bicho” 

O raposo, o lobo e o cavalo: “pintor fora, ou pregador garraio, dar-te” 

 
O gato e o raposo: “raposo, como dois santinhos (dois bons tartufos” 

Os animais enviscados de peste: “mesmos, eram uns santinhos, no dizer de” 

 

A aranha e a andorinha: “mau grado o animalejo, caçava moscas” 

O lenhador e Mercúrio: “co páfio animalejo que alrotava parelhas” 

 

Os peixes e o corvo marinho: “a vossa república viveiro, que cavara com” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “com brandura: um viveiro vos espera mais” 

 

A lande e a abóbora: “co Criador no conclave, tudo iria melhor” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “teu caso no conclave divino: iguais vemos” 
 

A águia e o corvo: “foi de perto observada por ímpio” 

A viúva: “cem mil vezes observada, entre a viúva” 

 

O vilão do Danúbio: “vires turvar singelas vidas! Nossos ditosos campos” 

Os dois cães e o burro morto: “matusaléns que vidas suas enfiassem umas” 

 

A morte e o moribundo: “cem contando um moribundo, de vir mui” 

Os dois machos: “vendo o amigo moribundo, clama: “Por” 

 

O carreteiro atolado: “se carpia o carreiro, quando ouviu uma” 

O porco, a cabra e o capado: “tinha o carreiro intenção” 
 

O gato e o rato: “  “Jurar-te aliança eterna; dar” 

O gato e o rato: “finca-pé na aliança, que armou” 

 

O homem e a cobra: “os homens pouco agrado e muitos golpes” 

O poder das fábulas: “é contra o agrado vosso inda quando” 
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O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “olhos alardeias cabedais, 

dignidades, que aos confins” 

Os membros e o estômago: “poderes, honras, tesouros, dignidades; e sobre o” 

 

A andorinha e os passarinhos: “os danos só cremos quando os vimos” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “Com Pitágoras cremos cos animais mudarmos” 

 
A cabeça e a cauda da serpente: “sempre esse uso abrace? Nec semper Lilia” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “a sua dama abrace, co ela em” 

 

A lebre e a tartaruga: “estás a entender que receias apostar” 

O velho, o rapaz e o burro: “não pode entender mau se” 

 

O bêbado e a mulher: “trevas da sepultura.” 

O cura e o defunto: “companhia jazer na sepultura. Como arranja co” 

 

A águia e o mocho: “atentam. Reis e rainhas levam tudo a” 

O Sol e as rãs: “poderes blasona. As rainhas dos charcos” 

 
O lobo, a mulher e o filho: “de reses grossa manada. Logo no dia” 

Os dois touros e a rã: “touros duma formosa manada sobre qual teria” 

 

A tainha e o pescador: “se te soltasse piedoso; é tolo quem” 

As vistas de quem é dono: “de bois buscar piedoso abrigo e escudo” 

 

A serpente e a lima: “talento, e de estudo, mas que ousais” 

O lenhador e Mercúrio: “por consegui-lo, estudo” “e desagrado” 

 

A discórdia: “incensos queima à virtude, não tendo” 

O lenhador e Mercúrio: “vício coa virtude, e coa tolice” 
 

A Carangueja e a filha: “de primeiro; depois conquistas são. Debalde” 

O leão: “olhos em conquistas), muito é foreiro” 

 

O morcego e as duas doninhas: “nas unhas cair sabendo o horror que” 

Os moscardos e as abelhas: “mel não sabendo, queriam furtar o” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “bronze! De diamante 

armado foi, por certo” 

Os dois aventureiros e o talismã: “acode o povo armado e forte. Á” 

 
A tartaruga e os dois patos: “muitas repúblicas, muitos reinos e muitos povos” 

Os abutres e os pombos: “encerro dos sombrios reinos remete cidadãos” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “do o AMIGO “Donde vem” 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “Da fortuna.” AMIGO “Consolai-vos” 

 

Os dois touros e a rã: “vencido ficar estas campinas viçosas há” 

Sonho dum habitante do Mogor: “nas elásias campinas desfrutar um deleite” 

 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “cos presentes de Flora.” “Eis” 

O urso e o curioso de jardins: “Antástite de Flora, e de Pomona” 

 
A águia e a pega: “como se cuida. Honra é que muito” 

O falcão e o capão: “em lauta ceia. (Honra de que o” 

 

O baxá e o mercador: “de boa-fé confiar-vos e amparar” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “selvas seus males confiar. Lá junto” 

 

A aranha e a andorinha: “pudeste (por novo arcano de alta paridura” 
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Tirso e Amarílis: “nosso. Sillery (o arcano rasgo) é quem” 

 

A andorinha e os passarinhos: “tempo cresceu a verdejante seara. Novamente a” 

O rapaz e o mestre: “pela corrente. Um verdejante salgueiro o fado” 

 

O leão, o mono e os dois jumentos: “outro se incensavam, louvando-se, por turnos” 

O raposo e o busto: “oco, o raposo, louvando o primor da” 
 

A águia e a pega: “serva sua. Assim, conversa. Ao Demo as” 

A raposa, a cabra e a filha: “ouvindo toda a conversa de cor a” 

 

Os companheiros de Ulisses: “e pequenos.” “Liberdade, florestas, e seguir” 

Os lobos e as ovelhas: “talhavam os pastores. Liberdade lhes não” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “Bancos de areia, rochas, nem voragens, lhe” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “junto às rochas alpestres, junto à” 

 

A cotovia e os filhos: “começaremos a ceifar os nossos trigos” 

A cotovia e os filhos: “que deviam primeiro ceifar o seu. Então” 
 

O leão e o rato: “entrando por uma selva frondosa, caiu em” 

O veado e os cães: “se entrar numa selva escura não” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “Tanto ao congresso agradou sua aparente viveza” 

O marido, sua mulher e o ladrão: “este conto me agradou muito; e sã” 

 

A águia e o escaravelho: “feroz águia observa aquela nova desgraça” 

Nequid nimis (nada de sobejo): “que nunca se observa. ” 

 

O poder das fábulas: “Mudou de rumo. ORADOR “Ceres, côa” 
O poder das fábulas: “fez Ceres?!” ORADOR “Que fez” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “ele o celeste imortal povo; e à” 

El-rei, o milhafre e o caçador: “se houve o imortal  povo, não” 

 

Júpiter e os trovões: “domínios das divindades das tartáreas” 

O homem e a pulga: “do Olimpo as divindades, a que os” 

 

O combate dos ratos e das doninhas: “indecoro, dos inimigos a luta sustentaram” 

O poder das fábulas: “ombros. Consinto que inimigos nos acorram de” 

 
O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “buscar a longes praias, 

quando dentro de” 

Os companheiros de Ulisses: “seus fados, abicam praias, em que, febeia” 

 

Os animais enviscados de peste: “aqui lisonja: a consciência esquadrinhe cada um” 

Os moscardos e as abelhas: “pessoa de sã consciência, disse: “O” 

 

A raposa derrabada: “encontrado por esta campina toda, têm cá” 

O pastor e el-rei: “cobria toda aquela campina, pastejando bem medrado” 

 

Júpiter e o passageiro: “Que ricos que seriam os” 

O círio: “resguarda. Quando dos ricos paços dessas” 
 

O leão, o mono e os dois jumentos: “falar. Seus oradores, calem-se: que” 

O vilão do Danúbio: “fique para futuros oradores. Mas não” 

 

O doido que vende siso: “barbante aos tais fregueses, em lugar de” 

O morcego e as duas doninhas: “gírios, muitos fregueses. Se este partido” 
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Júpiter e o fazendeiro: “tempo, dar nortias, chuvas, secura.” “A” 

O homem e a cobra: “fúrias de ventos, chuvas, calmas; orna os” 

 

A garça real e a moça: “têm esse conforto.” “Sua guapice” 

O veado e os cães: “se desdisse sem conforto o veado semimorto” 

 

A águia e a pega: “” “Desagradou a oferta, e a à” 
O cura e o defunto: “Defubto, tanto de oferta, tanto para as” 

 

O raposo e o galo: “notícia. Paz entre as feras” 

Um animal na Lua: “tios: prazeres desfrutamos. Paz queremos, mas sem” 

 

O homem e a gata: “enfadam quando estamos satisfeitos.”  

O mono e o leopardo: “ não sois satisfeitos, restituímos logo” 

 

A andorinha e os passarinhos: “Em terminando as colheitas, aqueles que tratam” 

O lavrador e seus filhos: “e em ditosas colheitas obtendo, do tesouro” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “, caixeiros, todos leais lhe foram. Vendeu” 
O soterrador e seu compadre: “o avaro achar leais pessoas que em” 

 

Os companheiros de Ulisses: “salvar-lhe o redil. Honesta vida vivias” 

Os lobos e as ovelhas: “se ausentem do redil; e a metade” 

 

A Fortuna e o rapaz: “loucuras, se tem desventuras, a culpa me” 

O pastor e el-rei: “errores tais ilustres desventuras produzem. Não” 

 

O churrião e a mosca: “Velhos, damas e frades a pé seguiam” 

O rato que se retirou do mundo: “eu sempre em frades caridade suponho.” 

 
O rato e a ostra: “-se as meiguices  do zéfiro” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “ mimosos movimentos, ternas meiguices, 

rantos e suspiros” 

 

A águia e o escaravelho: “ deixando o bom protector de frio susto” 

O baxá e o mercador: “vinha. É um protector caríssima fazenda” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “duma fonte os pobretes, e entre eles” 

Os membros e o estômago: “ei-los os pobretes comeam de afracar” 

 

O poder das fábulas: “vulgares contos de embaixador o entono? Meus” 
Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “estrada encetam. Bugiu, embaixador de nova 

laia” 

 

A saloia e a bilha de leite: “barato), que no curral não meta” 

As vistas de quem é dono: “instado, foi num curral de bois buscar” 

 

O cavalo e o veado: “boca lhe amou. Respondeu-lhe o” 

O horóscopo: “a quem sobejo amou, foi tanto avante” 

 

A perdiz e a lebre: “observando, qual as amigas modernas, disse: ” 

A raposa e a cegonha: “sem convidar as amigas; de lá ir” 

 
A Madama de Montespan: “universo serão dignos estes meus versos” 

O desleal depositário: “compuseram que eu dignos de que vivam” 

 

A rata transmudada em rapariga: “pedir a um feiticeiro que a alojasse” 

A rata transmudada em rapariga: “Fez dela o feiticeiro uma moçoila” 

 

O rato e o elefante: “andar ronceiro da fidalga besta motejava; e” 
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Os membros e o estômago: “ele j enojados, fidalga viver, sem fazer” 

 

A lebre e as rãs: “nos juncos duma lagoa. Ao vê-la” 

O rato e a rã: “na margem duma lagoa passeava satisfeito. Uma” 

 

O cura e o defunto: “o pague. Misser Cura cós olhos” 

O remendão e o rendeiro real: “sempre o Senhor Cura traz santinho de” 
 

A ostra e os pleiteantes: “em tom de presidente), cada um sua” 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “caiu dinheiro. O presidente e becas enchem” 

 

Júpiter e o fazendeiro: “nós a Providência sabe o que” 

O remendão e o rendeiro real: “o vendesse a Providência o sono. Manda” 

 

O leão e o pastor: “de horror a pedra de toque são” 

O urso e os dois camaradas: “o outro que pedra, e feito morto” 

 

As exéquias da leoa: “eu, são divos. Obrar deixa” 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “que preencham novos divos, neste infante, 
que” 

 

A Fortuna e o rapaz: “com todo o carinho: “A vida” 

O homem e a gata: “afagos, ela amoroso carinho; mas turbava este” 

 

O doido que vende siso: “no miolo, se afagos tais não” 

O homem e a gata: “Ele fazia-lhe afagos, ela amoroso carinho” 

 

O círio: “ paços dessas celestes filhas espremeram a” 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “pelos ares as celestes falanges; que sem” 

 
O veado enfermo: “tirar foro dos pastos, tosando os matos” 

Os lobos e as ovelhas: “lobos para os pastos, nem cessavam pastores” 

 

Os dois cães e o burro morto: “hebraico, se as ciências e a história” 

Um animal na Lua: “grandioso essas altas ciências favoneia). El-rei” 

 

A Carangueja e a filha: “os cangrejos fazem. Arte é dos navegantes” 

O faceto e os peixes: “mim, evito-os. Arte é que quer” 

 

A andorinha e os passarinhos: “abalo, e estranhos climas procuro. Para evitar” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “pio. Tinha por climas cem vulgado a” 
 

O pastor e o mar: “seus carneiros nas ribeiras pasce.” “Ganhou” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “ao longo das ribeiras duma linfa que” 

 

O desleal depositário: “as barras?” VIZINHO “As barras” 

O desleal depositário: “levá-lo.” VIZINHO “E quereis” 

 

O gato e o rato: “ todo o gato devoto as manhãs” 

O jumento que levava relíquias: “e o povo devoto, quando ele passava” 

 

O vilão do Danúbio: “enoja desventurosos filhos; povoar para Roma, terras” 

Os abutres e os pombos: “ meios pouparam de povoar os ares com” 
 

Testamento que Esopo explica: “que ao meu leitor contente. Três filhas” 

Tributo que os animais fizeram a Alexandre Magno: “moral dela o leitor pio. Tinha por” 

 

A viúva: “do tempo a saudade se evapora. Há” 

O homem e a sua imagem: “se deixa sem saudade penosa. Vês onde” 
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A garça real e a moça: “! Mal me conhecem.” “Deu” 

O burro vestido com a pele do leão: “ homens mil se conhecem, os quais são” 

 

O lobo e o gozo: “?, tu vives em prisão” 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “?, se vives de roubos, podia” 

 

A viúva: “murmurador avalia o sentimento pelo nosso exterior” 
A viúva: “entregue ao seu sentimento; que querer calar” 

 

A ostra e os pleiteantes: “Dois peregrinos, um dia, encontram” 

O raposo inglês: “outros) instruíam peregrinos. Seu confrade” 

 

O corvo e a raposo: “cem anos de perdão. Se ir” 

O homem e a cobra: “-los, quem obterá perdão? Tu a” 

 

As adivinhas: “si multidão de litigantes” 

Os peixes e o pastor que toca flauta: “de estranha multidão, por esse” 

 

A andorinha e os passarinhos: “a fértil semente: “Isto não” 
A andorinha e os passarinhos: “-lhe toda a semente.” As aves” 

 

A Fortuna e o rapaz: “Eis passa a Fortuna na mais oportuna” 

Os dois aventureiros e o talismã: “que o dizia. Fortuna cega ampara a” 

 

O homem e a sua imagem: “era espelho, vivendo no erro seu” 

O urso e o curioso de jardins: “só e oculto vivendo” “endoidecera. De” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “escrúpulo.” “Sabes tu se essa” 

O ratinho e a coruja: “ou guapo.” Sabes tu, se os” 

 
O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “coisa estranha!) se ensina a temperança” 

O lobo e o raposo: “Por mercê, camarada, ensina-me a tua” 

 

O leão doente: “Xau!, eu observo uma cousa! Pegadas” 

O velho, o rapaz e o burro: “ “Do que observo me confundo! Por” 

 

O velho e os três mancebos: “mancebinhos vizinhos e bairristas). Plantar!... Edificar tinha” 

Os coelhos: “os cães bairristas, que pôem sã” 

 

O homem e o ídolo de pau: “ídolo de madeira, por bom” 

O lenhador e Mercúrio: “Aponta o de madeira.” “(Lenhador):” 
 

O leão e o pastor: “quando vê dum arvoredo sair o bravo” 

O veado e os cães: “dum ramífero arvoredo mas se a” 

 

A lebre e a tartaruga: “põe-se a observar de que parte” 

Os abutres e os pombos: “suas. Era gosto observar tantos esforços” 

 

A cotovia e os filhos: “trigos; convidai para ajudar-nos todos os” 

O gato e o rato: “ frequentes, vem-me ajudar; que eu saia” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “dá sustento.” “Pastor falar assim?” 

O leão e o caçador: “-lhe quero.” (Pastor): “Mora ao” 
 

O pavão queixando-se a Juno: “dizendo: “à Deusa celeste, com razão” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “encontra a Deusa. Admirais vês” 

 

Júpiter e o fazendeiro: “é que ele confessa quanto imprudente obrara” 

O poder das fábulas: “vosso inda quando confessa a inveja mesma” 
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A cotovia e os filhos: “que venham com foices todos os nossos” 

A cotovia e os filhos: “ó filhos, comprar foices  hoje mesmo no” 

 

O raposo inglês: “quando já lhe engenhou tal falcatrua. Mas” 

O rato que se retirou do mundo: “fundo da ermida engenhou ter comida e” 

 

O amor e a loucura: “é dama (que motins não faria” 
O gato, a doninha e o láparo: “ “Sem mais motins, por árbitro” 

 

A viúva: “dócil e amoroso. “ “Ah” 

O homem e a gata: “-lhe afagos, ela amoroso carinho; mas turbava” 

 

A lande e a abóbora: “um domingo ao sermão.” “Vamos” 

O gato velho e a rata novinha: “fiandeiras pregar esse sermão. Quanto a” 

 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “tão potentes soberanos em sua dependência” 

O quintaleiro e o senhor de terras: “pelas comarcas. Pequenos soberanos, debatei entre vã” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “e Neptuno seus direitos, enquanto se 
esmerava” 

O elefante e o macaco de Júpiter: “co elefante os direitos do Império” 

 

O horóscopo: “escapar à nossa sina nessa com ela” 

O horóscopo: “estampe a nossa sina. De certas conjunturas” 

 

O pastor e el-rei: “pior? A morte?... ERMITÃO “Virão” 

O rato que se retirou do mundo: “dias lhes chegava. ERMITÃO “Meus amigos” 

 

O bêbado e a mulher: “Vê tochas, essa, caixão, triste espelho” 

O cura e o defunto: “que se chama  caixão, roupão” 
 

Os animais enviscados de peste: “as rolas.” “Amor nem um lavrava” 

Os dois galos: “a guerra ateada! Amor, quem ruinou” 

 

A cotovia e os filhos: “de novas aves cardumes, e inda os” 

As rãs pedindo um rei: “e come aos cardumes. Eis as rãs” 

 

As vistas de quem é dono: “os dos seus criados; porque” 

O rendeiro, o cão e a raposa: “ralhando cós criados, co cão 

 

O leão e o rato: “ . O seu benfeitor liberta, numa” 
O Sol e as rãs: “contra o seu benfeitor conluios tramam, fazem” 

 

O marido, sua mulher e o ladrão: “e lisonjeiro, uma meiguice, um sorriso, que” 

O ratinho e a mãe: “passeava, tinha meiguice e doçura” 

 

O lobo e os pastores: “s, repasto fazem? Voto a tal que” 

O raposo e os perunzetes: “comum escapem? (Logro!) Voto aos numes do” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “-rei por cabo. REI “Deixem ir” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “apaziguá-lo: EL-REI “Torna a” 

 

As adivinhas: “a metamorfose. Mil verdades que em salas” 
O estatuário e a estátua de Júpiter: “polpa. As verdades somos gelo, somos” 

 

A floresta e o lenhador: “uns tempos à floresta; pede à cuja” 

A raposa, o macaco e outros animais: “paço. Numa floresta sombria entraram em” 

 

A tartaruga e os dois patos: “outra ave. Gritam, milagre! “Vinde ver” 

O urso e os dois camaradas: “companheiro: diz que milagre foi sair do” 
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O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “hoje, ao pobre hospitaleiro granjeavam. Tristes” 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “Vai ter co hospitaleiro. Mas como ambos” 

 

O horóscopo: “o desejo. Da defesa  fatal sabia a” 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “réu em defesa: “Tu, que” 

 

O cavalo e o lobo: “eu te saído; respeita em mim um” 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “ignora o Sol, respeita Eolo), deparam co” 

 

O gato, a doninha e o láparo: “eremática e devota, dissimulado e sonso” 

O rato que se retirou do mundo: “seu. “ “A devota personagem deputados do” 

 

O astrólogo: “nos céus arcanos, de ler na” 

O astrólogo: “saber sábios arcanos do céu” 

 

A cotovia e os filhos: “seus amigos convidar, para amanhã muito” 

A raposa e a cegonha: “com gosto sem convidar as amigas; de” 

 

O burro e o leão caçador: “pela indústria do entendido, e até dos” 
O cavalo e o lobo: “” “que, bem entendido, paga de amigos” 

 

O lobo feito pastor: “ante pé se encaminha para o” 

Os dois pombos: “pousada direito se encaminha, onde sem mais” 

 

A cotovia e os filhos: “cotovia, “Pois sabei que inda amanhã” 

O vilão do Danúbio: “a majestade. Sabei, sabei, que os numes” 

 

A lande e a abóbora: “malpostos frutos, mais porfia o Bieito que” 

As adivinhas: “prevenção, porfia, cabala: justiça” 

 
O porco, a cabra e o capado: “goelas. A outra honrada pessoa dera berros” 

O raposo inglês: “pendente tanta gente honrada, meus cães” 

 

A lande e a abóbora: “tstares co Criador no conclave, tudo” 

O rapaz e o mestre: “que produz o Criador. Dá tal peso” 

 

A perdiz e a lebre: “nela, um perdigueiro observou. Já de sustos” 

O jumento que levava relíquias: “uma tal, que observou a vã presunção” 

 

O amor-próprio: “do Bugio, que pediria mudança do” 

O amor-próprio: “forma eu te pediria incessante se tão” 
 

A velha e as duas servas: “ “Por certo morrerás, maldito galo” 

O morcego e as duas doninhas: “” à “cão, morrerás, vens-me” 

 

As vistas de quem é dono: “um galho armadura do tímido” 

O veado e os cães: “a cornífera armadura encalhando entre os” 

 

A águia e o escaravelho: “deita; o sacerdote do templo indo” 

A discórdia: “notário, ou sacerdote; que a mulher” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “tomou posse e reinou bem. Aparências de” 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “A discórdia reinou sempre no mundo” 
 

A cotovia e os filhos: “ ide, ó filhos, diligentes, dizer que venham” 

O doido que vende siso: “acudiam à compra diligentes. Primeiro de barato” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “terços do poema que tecia, em” 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “ “Meu louvor neste poema só ocupa a” 
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A águia e o escaravelho: “ águia intercede, e cortesmente lhe diz:” 

A cotovia e os filhos: “ao velho desculpas cortesmente se escusaram. Voltou” 

 

Epílogo: “mais (entre eles) eloquente que em meus” 

O poder das fábulas: “indústria, com destreza eloquente adoçar pode” 

 

A cotovia e os filhos: “hoje mesmo no mercado, que espero” 
O burro e os donos: “que ia ao mercado botava à cangalha” 

 

O churrião e a mosca: “costa acima, e sol que arde, tiravam” 

O rato e a ostra: “viu bocejar ao sol e regalar-se” 

 

A vantagem do saber: “vosso único lacaio. Credes faça grande” 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “Dirão praguentos.) Credes vês que” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “doçuras de amar, de agradar todos” 

Os dois pombos: “enleva? Transpus de amar a quadra!”               

 

O gato e o rato: “ ? Há tratado que nenhum gato” 
O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “Desmanchem logo o tratado, conhecendo que 

os” 

 

O leão, o mono e os dois jumentos: “cidades, dando-se elogios um ao outro” 

Um animal na Lua: “que incenso de elogios não colhera” 

 

O churrião e a mosca: “acorçoa, os soldados, por dar pulso” 

O pastor e o rebanho: “gado foge. A soldados ruins fazei-lhes” 

 

As duas cabras: “ entrarem mesurados da conferência a ilha: assim” 

 
Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “Deus de Gnido: AMOR “A mim” 

 

As duas cabras: “ seu contavam na ascendência uma a cabra” 

 

A águia e o mocho: “mais nada, atentam. Reis e rainhas levam” 

 

O rato e a ostra: “guapas coisas aprendera o rato, que” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “um filho, terrestres semideuses aos dois” 

 

O homem e o ídolo de pau: “Pela fama dos milagres, comprou um certo” 
 

A mosca e a formiga: “cuidados, sem tristeza viverei, a vós” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “poder, também premiar costumam quem lho” 

 

O desleal depositário: “menino, que meio quintal pesa.” Bem” 

 

A andorinha e os passarinhos: “em que se semeia viu colono diligente” 

 

O veado e os cães: “fora tão funesta! Muitas vezes maldizemos” 

 

O amor-próprio: “a dar-lhes audiência. Vem primeiro o” 
 

O gato velho e a rata novinha: “é que se lisonjeia de obter a” 

 

O escolar, o pedante e o dono da quinta: “ ali traz mal-ensinada (mercê sua!).” 

 

Os desejos: “e estragam em quimeras tempo, que a” 
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O Sol e as rãs: “que em mil lameiros seus poderes blasona” 

 

O vilão do Danúbio: “vos faça escravos nossos. Nós” 

 

Testamento que Esopo explica: “conselhando às herdeiras se aquinhoem sem” 

 

A discórdia: “que entre as deidades teceu: onde habitam” 
 

Tirso e Amarílis: “ “Se, como eu, conheceras certo mal, que” 

 

As orelhas da lebre: “menos, serias mais venturosa. Quem és”  

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “ventos triunfando, foi venturoso e rico. 

Bancos” 

 

Os membros e o estômago: “Dele quer que aprendamos; arremedemos-lhe o” 

 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “tm contratos com poderosos raras vezes 

ficam” 
 

O quintaleiro e o senhor de terras: “jardim, vergel e hortas, valado de silvedo” 

 

O pastor e el-rei: “eis causas mal julgadas de nossos bens” 

 

Os médicos: “Houve sobre o curativo mui grande contestação” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “Céus a poesia é prole; ela” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “falece para alentar a vida. Gratos” 

 
O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “nada alcança. 

AMBICIOSO “Não” 

 

A Madama de Montespan: “estraga (o tempo), respeitando o amparo vosso” 

 

O leão e a pintura: “exposta uma excelente pintura, onde um homem” 

 

A águia e o escaravelho: “acordes ver, assim decreta, do fado tendo” 

 

O homem e a sua imagem: “pintores fiéis. Sabemos todos, que o” 

 
O ratinho e a coruja: “aleijado co bico: confessai que era bom” 

 

A águia e o mocho: “de volta, dos queridinhos seus os” 

 

O leão e o rato: “. Mas esta beneficiência foi bem paga” 

 

O marido, sua mulher e o ladrão: “Nunca o olhou terna a dama; nunca” 

 

Júpiter e os trovões: “e entre a sequaz tormenta, duma noite” 

 

O gato, a doninha e o láparo: “em qualquer caso julgador esperto. “ “Por” 

 
A pomba e a formiga: “morde num calcanhar. Sucumbe à dor, torce” 

 

O lenhador e Mercúrio: “nas cabeças. Contentar-se co seu” 

 

O gato e os dois pardais: “comedido e cauto, perdoava as travessuras. Entre” 

 

O lobo e o caçador: “a perdiz lho agradece.” “aos” 
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O lobo feito pastor: “descuido conhecido e castigado. Cansa-se em” 

 

A águia e a pega: “Assim, conversa. Ao Demo as etiquetas. ” 

 

Contra os ruins de contentar: “Ora abaixemos a cantiga dum tom. À” 

 

O rato que se retirou do mundo: “que vos ajude; e espero que” 
 

A águia, a porca e a gata: “mas turbou esta harmonia com mexericos a” 

 

O rapaz e o mestre: “plus ultra em regras gramaticais, que um” 

 

A mulher teimosa afogada: “sempre com todos viveu em fera contradição” 

 

Nequid nimis (nada de sobejo): “sobejo e à espiga sonega os alimentos” 

 

O lobo feito pastor: “desabado, podendo, escrevera: “Eu sou” 

 

O gato, a doninha e o láparo: “a aurora fora cortejar entre o orvalho” 
 

A raposa e a cegonha: “a vontade.” Agradeceu a cegonha uma” 

 

Os companheiros de Ulisses: “taca. Talvez simples soldado! Não troco” 

 

As orelhas da lebre: “banir por ordens legais, para horror de” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “corresponda às promessas; 

oravante daqui não” 

 

O burro e o cão: “burro esgana sem remissão.” “Concluo” 
 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “e quase que fraterna, edificava a toda” 

 

A panela de barro com a panela de ferro: “e salva.” Oferta foi que obteve” 

 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “e a debater-se neles. Volta” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “Três santos igualmente cobiçosos” 

 

Um animal na Lua: “Sol é corpo plaino; mas eu lhe” 

 
Os peixes e o corvo marinho: “e eu a sabemos. Salve a vossa” 

 

O rendeiro, o cão e a raposa: “dava a morte. Funesta aos tais” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “e pedras, bruxa, é feiticeira. ” 

 

A raposa e a cegonha: “vergonha. Enganadores nocivos, aprendei esta lição” 

 

A vantagem do saber: “a veste. Aos milordes dinheirosos ruins livros” 

 

A andorinha e os passarinhos: “as próximas tempestades aos viajantes previa” 

 
Os animais enviscados de peste: “esteio à moribunda vida; nenhum manjar” 

 

O avaro que perdeu o seu tesouro: “foi num campo enterrar. Em triste desassossego” 

 

O bugio e o gato: “em roda as cinzas e, recolhendo as” 

 

A Fortuna e o rapaz: “se aos danos sucumbe quem busca o” 
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O lobo e o gozo: “responde o gozo honrado, “Deves ter” 

 

Os membros e o estômago: “militar d soldo; soberanas mercs copioso esparge” 

 

Contra os ruins de contentar: “muros dez anos guerreando, tinham cansado os” 

 

Os animais enviscados de peste: “Amor nem um lavrava nelas. E sem” 
 

As orelhas da lebre: “tímida lebre cumprirem-se leis tão” 

 

O homem e a sua imagem: “os mudos conselheiros de que usam” 

 

O lobo e a cegonha: “. A mezinheira piedosa, logo estendendo o” 

 

A discórdia: “Desprezou, só por honrar-nos, ao nosso” 

 

O raposo, o lobo e o cavalo: “RAPOSO “Vossos humildes servos saberiam, e” 

 

A rata transmudada em rapariga: “meu genro.”SOL “Não” 
 

A mosca e a formiga: “abalança a conquistar vontades: nem com” 

 

O bêbado e a mulher: “estragava em bebedeiras eternas. Uma vez que” 

 

O morcego, a garça e o ganso: “agentes tão entendidos quanto cuidadosos, deve” 

 

A galinha que punha os ovos de ouro: “por desenfado tinha fadado. Vivia ela dentro” 

 

As vistas de quem é dono: “viu entre os verdes molhos um galho” 

 
Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “casa se viu, beijando a terra exclamou” 

 

A saloia e a bilha de leite: “-me à frente coroas como chuva. Haja” 

 

O vilão do Danúbio: “enoja! Dou fim; puni coa morte queixas” 

 

O leão em sociedade com a ovelha, a cabra e a novilha: “os que têm contratos com poderosos raras” 

 

O vilão do Danúbio: “cujo retrato pinta fielmente Marco Aurélio” 

 

Os desejos: “Ganges o jardim cultivava dum burguês de” 
 

Tirso e Amarílis: “Venham zagais: - Depois versejaremos ditos de anhos” 

 

A corte do leão: “não perdesse. Lisonjaria tonta, tão” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “vossa. Se quereis meditar-vos, vivei no” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “o tempo em regar os seus 

desejos” 

 

O raposo e o galo: “e o beijo fraternal vem como irmã” 

 
O raposo e o bode: “que um pouco pensou. Depois que à” 

 

O churrião e a mosca: “” “Um sargento a dirias, que” 

 

O raposo inglês: “Romanos, troca ao general as cartas, logra” 

 

A águia, a porca e a gata: “gata o horror semeado, sobre, mete-se” 
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O amuador e o mono: “dá a palma. Engenhos há que a” 

 

O lobo e o raposo: “escolar despe a batina da classe; a” 

 

A floresta e o lenhador: “pé abetes e carvalhos, que esguardos clamam” 

 

Os lobos e as ovelhas: “em boa-fé seguros dormem, sem pressenti” 
 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “uma alma, ente anjo e nós” 

 

O horóscopo: “até o mago da alma. Fez” 

 

A corte do leão: “príncipe a gadanha, gabou a furna” 

 

O cura e o defunto: “o uso) mui devotos Oremus, salmos, versos” 

 

O lobo, a mulher e o filho: “cumprir-me a promessa, que o prometido” 

 

A formiga e a cigarra: “queria que me emprestasse algum grão” 
 

A andorinha e os passarinhos: “terá” Profetisa infortúnios, insofridão” 

 

O macaco: “a fêmea é defunta; e se arranja” 

 

O corvo e a raposo: “ir-lhe ao poleiro não posso” 

 

O doido que vende siso: “ E os sempre crentes homens acudiam à” 

 

O velho e os três mancebos: “vizinhos e bairristas). Plantar!... Edificar tinha seu” 

 
O veado enfermo: “-se reduzido a jejuar e a enfim” 

 

A morte e o moribundo: “mos dum banquete, agradecendo-o ao há” 

 

A lande e a abóbora: “motivo acertado.” Louvando a Deus do” 

 

O burro e o cão: “natureza que nos entreajudemos. Contudo, em certo” 

 

Os dois amigos: “assustado, corre ao cordial amigo, acorda serv” 

 

O gato e os dois pardais: “ na pardal polpa: reflectiu nisso, e deu” 
 

O gato, a doninha e o láparo: “vê-se.” (Moita.) “Ou grito” 

 

Testamento que Esopo explica: “recheio da casa, quintas, servos, casais, gados” 

 

O lenhador e Mercúrio: “versos não doutrino, não dependeu” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “ramilhete engenhem. Há «jasmins de Itália” 

 

O homem e a cobra: “vaca que ali pastava, à qual propõem” 

 

O poder das fábulas: “na alma iras lavraram-lhe contra vã” 
 

Os dois aventureiros e o talismã: “o atalhe: segundo reza o anúncio, vê” 

 

A cotovia e os filhos: “tempo vejamos tudo ceifado.” Quando a” 

 

Os abutres e os pombos: “tudo ali se empregou. Os dois” 
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Contra os ruins de contentar: “mentiras os sagrara. Mentiras, versos, sempre” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “e outro morresse. Consolemo-nos ambos: torna” 

 

A Madama de Montespan: “corações e engenhos levam. À “vã” 

 

O vilão do Danúbio: “assim ora o  deputado: VILÃO “Romanos” 
 

O pavão queixando-se a Juno: “si ninguém reunir pode quantos dotes” 

 

Os abutres e os pombos: “ ave cair morta. Valor, destreza, astúcia, sobressalto” 

 

O pavão queixando-se a Juno: “com seu clamor pressagia. Do que sã” 

 

O leão e o pastor: “clama: “Ó Jove justiceiro, se me entregas” 

 

Nequid nimis (nada de sobejo): “ home’ abusou do divinal mandado. Mais que” 

 

O desleal depositário: “só rato come quintais de ferro) empolguem” 
 

As rãs pedindo um rei: “as mais em cardume. Este povo com” 

 

O marido, sua mulher e o ladrão: “ao pobre descontente endeusasse, lhe deu vento 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “assim de preço. Humildemente ofertando o caçador” 

 

O porco, a cabra e o capado: “tens quedo? Mais honrados que tu, deverão” 

 

As exéquias da leoa: “de mil encantos, conversando, cós que, como” 

 
Os lobos e as ovelhas: “bens que logravam;  pazes por fim se” 

 

A podenga e a companheira: “andava fugida, pediu emprestado o alvergue doutra” 

 

O macho e o burrinho: “sendeiro.” “Olá, sô Fidalgo!” lhe torna o” 

 

A tartaruga e os dois patos: “de ver muitas repúblicas, muitos reinos e” 

 

As exéquias da leoa: “prantos em meu enterramento; pois que aos” 

 

O conselho dos ratos: “tendo para o sepultar um cemitério de” 
 

O horóscopo: “transes que ao consultante assustam lhe dá” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “É bruxa, é feiticeira.” (Donat.): “Feiticeira!... Diabo” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “ser néscio, e reflecti que reger não” 

 

Um animal na Lua: “ansiar por ela. Sabe lográ-las Carlos” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “ homens! Gestidonosa, a flora, olhirridente, a 

alma” 

 
O raposo e o galo: “e quais irmãos  viveremos; desce, que abraçar” 

 

O lobo e o caçador: “ Gaminho e gamo! – Alegre co ela tornara” 

 

Os dois cães e o burro morto: “que não dão? Votos não fazem? Excedem” 

 

A raposa e a cegonha: “a cegonha uma oferenda tão singela, e” 
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Os companheiros de Ulisses: “alma o dizem deusas. Circe o amor” 

 

A tartaruga e os dois patos: “taramela, por vaidade. Curiosidade vã, presunção tola” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “por ora o pensamento do passado infortúnio” 

 

Os peixes e o corvo marinho: “trás outro à rocha infrequentada; e os” 
 

O falcão e o capão: “cachimónia, ineptos para estudos. Eu sei caçar” 

 

O rato e a rã: “e leis da hospitalidade. O rato conjura” 

 

O rapaz e o mestre: “ há desgraça maior!” Pedindo que o socorresse” 

 

A viúva: “ nos mortos não penses mais; tu podes” 

 

O horóscopo: “pastor sob um planeta; do cajado trava” 

 

Testamento que Esopo explica: “que, a tirar sortes, haja irmã que” 
 

O rato que se retirou do mundo: “um pobre cartuxo! Pedir ao Céu que” 

 

O filósofo cita: “e retalha; e aconselha aos vizinhos, aos” 

 

A Madama de Montespan: “vezes à mesa celestial, e aos dons” 

 

Os dois galos: “lhe inflamava a valentia, a raiva. Armado” 

 

O leão amoroso: “apetites nocivo culto ofertamos, precipícios não tememos” 

 
O pastor e o rebanho: “que um Termo. REBANHO “Esse glutão havemos” 

 

O velho e os três mancebos: “Plantava certo velho de” 

 

Epílogo: “inuptas, eis assuntos vencedores das eras e” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “comarcas. Pequenos soberanos, debatei entre vós vossas” 

 

A raposa e as uvas: “debaixo d’erguida parreira. Cos olhos num” 

 

Contra os ruins de contentar: “arrisca o que agrados seus pretende. Esses” 
 

O rato e a ostra: “dos pátrios lares. Campo, e grão, e” 

 

O amor-próprio: “com olhos de toupeira para os vossos” 

 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “o anúncio se aconselham. Parece a dois” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “ inteira! Creu o conciliador que alcançaria curar” 

 

A garça real e a moça: “que saem de aquosas lapas. De invencioneira” 

 

O horóscopo: “nem creio que Natura se atou as” 
 

O churrião e a mosca: “-se desta areia?” Rezava o ofício o” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “ensinam os selvagens: 

“Doutrine-te a natura” 

 

As adivinhas: “em salas bem armadas dissesse a tal” 
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O corvo e a raposo: “e diz-lhe: “Reconhece, corvo estulto, que” 

 

A Madama de Montespan: “fábula o requer. Sabeis  qual crédito em” 

 

Os dois galos: “com sangue tingiu Divino ao Xanto. Largos” 

 

A tartaruga e os dois patos: “e usos, que observares, tirar proveito; que” 
 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “Roma: assim bem creram os nossos concorrentes” 

 

O burro e o leão caçador: “fanfarrão? Faz-se proveitoso o inútil pela” 

 

O astrólogo: “dos orbes o  Arquitecto nos astros posto” 

 

A corte do leão: “carneiro fedorento que empresta. – Tapa súbito o” 

 

Demócrito e os de Abdera: “ mui curtos os cumprimentos foram; que o” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “que finde, bofe, jejuaremos? Linda esperança 
dais” 

 

Os membros e o estômago: “lavrador mantena, ao militar de soldo; soberanas” 

 

A raposa, a cabra e a filha: “Contra a raposa sabida, uma cabra prevenida” 

 

A pomba e a formiga: “formiga. Naquele vasto oceano a pobre luta” 

 

O mono e o leopardo: “leopardo assemelham? Galões, cruzes, são todo o” 

 

A Madama de Montespan: “creio um templo. Templo? Só para vós” 
 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “só o Céu clemente às frentes coroadas” 

 

O leão amoroso: “Expôs-lhe seus sentimentos, mil colóquios lhe” 

 

A discórdia: “fama se ofendeu. Pediu  a Jove que” 

 

Os abutres e os pombos: “ o povo pombo embaixadores, e esses lidaram” 

 

O velho e seus filhos: “com multas os castigam. Pobres por fim” 

 
O tesouro e os dois homens: “a vê ausente. DONO “E não dou” 

 

O burro e os donos: “da celga, do grelo, ou nabo, só” 

 

O pastor e el-rei: “assaz resvala seu valimento esconso, e o” 

 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “ lampeiro, lança o gadanho logo.” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “homem” (dizem) “que 

plantava couves”, ei-lo” 

 

Demócrito e os de Abdera: “derrancou-lho a leitura. Nós antes ignorante” 
 

O leão, o lobo e o raposo: “quem desfalece é soberano tópico: - O senhor” 

 

O cura e o defunto: “de ronda oco freguês o pastor cai” 

 

Os dois aventureiros e o talismã: “fez-se de rogar. AVENTUREIRO “O encargo” 
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O rato e o elefante: “mal francês em chefe; que é nosso” 

 

O rendeiro, o cão e a raposa: “marca!) Aberta a capoeira. Tanto a ladra” 

 

O rato e o elefante: “ “Vai, como em procissão.” – Que bem levava” 

 

Os moscardos e as abelhas: “ litigantes letrado e procurador, dando-lhes os” 
 

O pastor e el-rei: “pastor) grossas quantias. Diligentes desvelos tanto ao” 

 

O vilão do Danúbio: “nós retirai-os: cultivar nossos campos para” 

 

O leão, o lobo e o raposo: “em que nada perdoam.” 

 

A morte e o moribundo: “ou que és virtuoso, que és moço” 

 

O carreteiro atolado: “caminheiro qu’o ajudasse e lhe acudisse” 

 

Os dois amigos: “toma a bolsa, arma-se, e vem” 
 

A andorinha e os passarinhos: “Troianos quando os augúrios lhe ouviam. Mas” 

 

Sonho dum habitante do Mogor: “ao menos os regatos! Pintar possa eu” 

 

O lobo pleiteando contra o raposo perante o macaco: “dois instruído, o magistrado lhes disse: “Há” 

 

Júpiter e os trovões: “divindades das tartáreas furnas. Jove às juras” 

 

A morte e o desgraçado: “morte.” Homem capaz Mecenas foi; e disse” 

 
Os coelhos: “Derramados por qualquer tempestade, mal entram pelo” 

 

A tainha e o pescador: “na margem duma ribeira caiu em dolosa” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “que se dignou ternamente a dar-lhe” 

 

O burro e o cão: “que é bem entreajudar-se.” 

 

O burro vestido com a pele do leão: “com um cajado, puniu o arrojo do” 

 

Os companheiros de Ulisses: “e pequenos. – Liberdade, florestas, e seguir seus” 
 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “junto em branda sociedade; e a dita” 

 

O leão amoroso: “destino quando ficou desarmado! Disse-lhe então” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “aí há pelas comarcas. Pequenos soberanos, debatei” 

 

O raposo, o lobo e o cavalo: “ “Vossos humildes servos saberiam, e muito de” 

 

O urso e o curioso de jardins: “amigos francos partem. Amigos, e antes já” 

 

O poder das fábulas: “‘Que faz Filipe?!” Espertou-se co apólogo” 
 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “cada figura. A infanta Tecto às Costas” 

 

A ave ferida de uma flecha: “extremo da vida: “Contribuir deveremos para a” 

 

O lobo e o caçador: “morte. Goza hoje. Sorte igual temer te” 
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Aviso de Sócrates: “que de amigos verdadeiros cheias jamais as” 

 

O conselho dos ratos: “por um vivo diabo. Mas Janeiro ao” 

 

O filósofo cita: “quedo vive; cuja felicidade consistia nas beldades” 

 

As exéquias da leoa: “lá, que o enterro em ordem ponham” 
 

O burro e o leão caçador: “quem és não conhecesse, ter-me-ia” 

 

Pendência entre cães e gatos e entre gatos e ratos: “tinha o dono regrado; e ameaçado açoutes” 

 

A andorinha e os passarinhos: “lançar na terra lavrada do linho a” 

 

O macaco e o delfim: “também entra o Pireu? Tu a miúdo” 

 

A andorinha e os passarinhos: “na falsa esparrela mortas ao centro caiam” 

 

O galo e a pérola: “um grão de milho te dera mil” 
 

O rendeiro, o cão e a raposa: “Vizinhos tais e quais” 

 

O Sol e as rãs: “já despediam grasnantes embaixadas. A crê-las” 

 

O desleal depositário: “que isso vos creia? Tamanha força a” 

 

A águia e a pega: “de fala, e inteligência, e de trajo” 

 

O malcasado: “que os peruns pastoreiam, e cós que” 

 
Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “lugar mereça entre imortais, convém que tudo” 

 

O velho e os três mancebos: “América; o segundo, armando aos grandes postos” 

 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “batendo arrochada velha. Sabia os cantos à” 

 

Os coelhos: “que os outros pensem. Cesse pois o” 

 

O rendeiro, o cão e a raposa: “Degola, esgana, mata, despovoa a cidade. Côa” 

 

O urso e os dois camaradas: “eles dizem) morto. “Vizinho, é o rei” 
 

O raposo e o busto: “grandes são máscaras teatrais: com a aparência” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “de preço. Humildemente ofertando o caçador o” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “tanto escaparate não falece para alentar a” 

 

O cura e o defunto: “e responsórios. Senhor Defunto, o desempenho da” 

 

O leão e o mosquito: “tomando um ar agreste, a trombeta horrenda” 

 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “na pauta de infantes, de idiotas, sábios” 
 

A cabeça e a cauda da serpente: “e Cauda, que granjeado têm famoso nome” 

 

A Madama de Montespan: “do que eu partilha. Basta que Olímpia” 

 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “Raposo. Aziaga aventura! Salvar o ovo era” 
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As adivinhas: “conta) tudo, por milagrosa, a apregoava. Bem” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “do que ninguém: agradeceu-lha o leão” 

 

O raposo, as moscas e o ouriço-cacheiro: “fino, subtil outrora enterrado na lama, a” 

 

O bugio e o gato: “esse quinhão, quando adulados de emprego semelhante” 
 

A andorinha e os passarinhos: “ nenhum remédio terá.” Profetisa d’infortúnios, insofrível” 

 

O carreteiro atolado: “que lhe tinham ensinado; e ficou muito” 

 

O raposo e o busto: “feitos vê que ajuizar não sabe, o” 

 

A raposa e as uvas: “num cacho das uvas mais belas, contando” 

 

O velho e os três mancebos: “outros dêem prazer? Fruto é que eu” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “logo. – Já os mares  se 
cansavam de” 

 

O desleal depositário: “heróis me houvessem grangeado. Fala em língua” 

 

A garça real e a moça: “ e tinha horas regradas para comer. – Eis” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “e um filho, terrestres semideuses aos dois” 

 

O círio: “ todos, quando as colmeias, nuas do mel” 

 

O gato e o rato: “ agora ia eu rezar-lhe, como insta” 
 

Os abutres e os pombos: “ esperou no seu rochedo ver fim às” 

 

A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: “Da fortuna.” AMIGO “Consolai-vos; e se” 

 

Epílogo: “ musa em sons  divinos quanto hão dito” 

 

O vilão do Danúbio: “ora o deputado: VILÃO “Romanos, vós, Senado” 

 

Júpiter e o passageiro: “em certa aldeia sepultado, saindo à luz” 

 
O vilão do Danúbio: “romana avareza nos castiga, e que é” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “ofende o seu criador. ” 

 

O gato e o rato velho: “fraco estorvo vossas cavernas escuras: contra voes” 

 

O círio: “foi composto pela regra do vosso: o” 

 

O doido e o sábio: “o não paga. Lacaio infindo acode, que” 

 

Testamento que Esopo explica: “Segundo as leis municipais deixava o pai” 

 
Simónides poeta protegido pelos deuses: “mil dádivas, e oferendas não somente lhe” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “caída e exânime. Julgaram-no sem cura” 

 

Os dois galos: “Helena do duelo. Julgai que falatório ali” 

 

O lobo, a mulher e o filho: “paus e chuços armados, saltando-lhe logo” 
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O lobo e o caçador: “na coira: a infernal deusa no monstro” 

 

O poder das fábulas: “Cem?... para um inquilino do Pindo… passa” 

 

Demócrito e os de Abdera: “o objecto falsa atmosfera e mede o” 

 

Os dois pombos: “bosques, sítios, que honraram, que lustraram pés” 
 

Os abutres e os pombos: “por campos e povoados. Com pouco siso” 

 

O leão doente: “futura, dar-lhes beija-mão e honrá” 

 

O raposo e o bode: “Um grã-capitão raposo d’intonso” 

 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “à corte se encaminharam chegando a palácio” 

 

O desleal depositário: “de parvos imprudentes, lisonjeiros a flux, aos” 

 

O carreteiro atolado: “brando lhe dizia: “Confiar na providência para” 
 

O veado e a vinha: “saltou; tendo as videiras despido, todo ficou” 

 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “pôr fim o obreiro. Que ele foi” 

 

A formiga e a cigarra: “amiga?” “Que fiz?, amada senhora”, diz a” 

 

A viúva: “sigo! Chamar no sepulcro a morte quero” 

 

A viúva: “que pertences aos vivos, nos mortos não” 

 
A raposa, a cabra e a filha: “lhe respondeu cautelosa: “Amiga, seria bom, antes” 

 

O burro e os donos: “cuma carga de repolho, um feixe d” 

 

Os desejos: “Ei-los, no enleio, como ninguém ‘steve” 

 

O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “gosto, e exclama: “Feliz 

quem vive em” 

 

O conselho dos ratos: “feras, apenas o percebiam, mesmo lá dentro” 

 
O cavalo e o veado: “nos vingarmos sempre abismos nos cavou.” 

 

O pastor e el-rei: “braço a cobra. Desventura pior te pronostico” 

 

O mono e o leopardo: “este em seu edital assim dizia: “Senhores” 

 

A vantagem do saber: “sombra vosso único  lacaio. Credes faça grão” 

 

Os membros e o estômago: “ beca, d ao lavrador mantena, ao militar” 

 

O leão, o lobo e o raposo: “até gentes mui sabidas consultei sobre a” 

 
Os animais enviscados de peste: “que talvez assim granjeemos salvamento a nós” 

 

A educação: “a natura não cultivas. Oh. Quantos nobres” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “falou o solitário. Creram-no, e o” 

 

Os lobos e as ovelhas: “ordinário, e bem regrada por comissários, passam” 
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Os peixes e o corvo marinho: “cobrava tenças de viveiros, reservas, que a” 

 

A liga dos ratos: “temendo os ruins destinos, e sem levar” 

 

O corvo, a gazela, a tartaruga e o rato: “bom coração, melhor julgai-a.” Parte o” 

 

O malcasado: “dos campos lhe agradava. MULHER “Não mal” 
 

O quintaleiro e o senhor de terras: “o vinho, toma liberdades, conta lérias à” 

 

O homem e o ídolo de pau: “os qu’os honram inúteis, e só” 

 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “foros de tal quimera sua. E Pigmalião” 

 

A águia e o mocho: “são, para os conheceres, sinais certos. Oh” 

 

O vilão do Danúbio: “para artes e lavouras. Que ensinaste aos” 

 

O raposo e os perunzetes: “De cidadela uma árvore servia” 
 

O raposo e o bode: “pequeno poço. Sem reflectir em mais nada” 

 

O marido, sua mulher e o ladrão: “eu nunca o conhecera tão meigo afago” 

 

O homem e a cobra: “ “Cale-se esse declamador; que me dá” 

 

O burro e o dogue: “a dizer assim: “Trabalho mais do qu” 

 

O rendeiro, o cão e a raposa: “não te invejo). Erro é, quando tu” 

 
A ostra e os pleiteantes: “ arreda e diz: “Saibamos a quem compete” 

 

O lobo e o raposo: “via cinquenta lobos. – Gado, rafeiros e pastor” 

 

Os peixes e o corvo marinho: “à sua custa aprendem que nunca em” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “os presuntos ‘stão curados? De bons me” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “pode, mimosos movimentos, ternas meiguices, 

prantos e” 

 
O desleal depositário: “grande, como uma igreja. Mofou deste o” 

 

O quintaleiro e o senhor de terras: “Quando é que casaremos? Quando é, meu” 

 

O leão: “não custam; força, esperteza e brio. Deitai” 

 

Os dois burros carregados: “Ele o vau desconhecendo pregou consigo no” 

 

Os dois pombos: “das penas e saudades. Quereis, ó amadores” 

 

As exéquias da leoa: “profanos membros minhas sagradas unhas. Lobos, vingai” 

 
O quintaleiro e o senhor de terras: “é feiticeira.” (Donat.): “Feiticeira!... Diabo que ela” 

 

O gato, a doninha e o láparo: “ que Joao Coelho pastou, trotou, fez toda” 

 

A formiga e a cigarra: “ mesmo qu’eu pensei, pois pode bailar” 

 

Os animais enviscados de peste: “de força foi julgado o pecadinho; “Erva” 
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A raposa derrabada: “caiu em certa armadilha (que sempre as” 

 

As rãs pedindo um rei: “forte, inquieto e punidor deveis sofrê-lo” 

 

As exéquias da leoa: “el-rei os pêsames, que acréscimos põem” 

 

O leão, o lobo e o raposo: “remédio. Abuso é crerem reis que há” 
 

A perdiz e a lebre: “alguma desgraça. O Esperto e o Fusco” 

 

O raposo inglês: “instruíam peregrinos. Seu confrade pôs-se em” 

 

O lenhador: “amiga, que me ajudes a pôr este” 

 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “reboca pelo rabo. Meditem neste conto, e” 

 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “o Deus que esculpira. Nada ao escultor” 

 

O rato e a rã: “mais fundo o charco. Ali descarada busca” 
 

O dragão de muitas cabeças e o dragão de muitas caudas: “sei, quanta um eleitor pode milícia pôr” 

 

O leão de longa idade: “a fera infeliz! “Paciência! Agora me fazem” 

 

Os animais enviscados de peste: “certo prado duns monges, a fome, o” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “ornou o grato elogio, símiles e paralelos” 

 

Os abutres e os pombos: “os tristes foram reconciliar tão bruto povo” 

 
As duas cabras: “Desque hão pastado, as cabras tomam” 

 

O lavrador e seus filhos: “removei o terreno, lavrai-o, com desvelo” 

 

A formiga e a cigarra: “ocupa os seus pensamentos, quando cair na” 

 

O cura e o defunto: “mui devotos Oremus, salmos, versos, lições e” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “maltrilhadas veredas que encaminham às 

honras pelo” 

 
Os médicos: “qu’o doente morreria , altamente sustentava, e” 

 

O cão que leva em coleira o jantar de seu dono: “se ensina a temperança, e em vão” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “infância”; a do Deusinho punha o seu” 

 

O gato, a doninha e o láparo: “e sonso (alma santa de gato), gordo” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “a desgraça d’anarquia, elevou-se outro” 

 

A podenga e a companheira: “bom sucesso, a hospedada, e foi logo” 

 
O lobo e o gozo: “em prisão?” CÃO “Vivo, sim, isso que” 

 

Epílogo: “Ó vós, das musas validos, dai-lhe” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “minha dor bem agra) que o agravo” 

 

Nequid nimis (nada de sobejo): “o luxo aos troncos. Mas, a fim” 



 - 278 - 

As vistas de quem é dono: “deu morte ao malfadado! Tem mais vista” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “um lenitivo das amorosas penas.” 

 

Os dois touros e a rã: “pascer limos em terrenos pantanosos; ali fará” 

 

O jumento que levava relíquias: “talento, que são respeitados só pelo ornamento” 
 

O burro e os donos: “avaro aventureiro quando fortunas me exige; pensa” 

 

A andorinha e os passarinhos: “que a andorinha ensinara, e em breve” 

 

A perdiz e a lebre: “chão ambas muito conversavam. A lebre às” 

 

O veado e a vinha: “vinha, entre a folhagem escondendo-se, escapou” 

 

O pastor e o rebanho: “e à mais plebe, e até ao” 

 

A mosca e a formiga: “glória, e a verdadeira. E adeus, que” 
 

O rendeiro, o cão e a raposa: “juízo, e este aldeão, mui concho, sem” 

 

O pastor e el-rei: “pastor de homens. Juiz supremo sejas.” Eis” 

 

As rãs pedindo um rei: “pediram a Jove eterno. Um rei pacífico” 

 

O comerciante, o fidalgo, o pastor e o filho de el-rei: “quase nus escaparam. – Negociante um deles 

era” 

 

A rata transmudada em rapariga: “que outrora a hospedara. Fez dela o” 
 

A águia e o escaravelho: “ dó dele, coitadinho! Sei que para ti” 

 

O tesouro e os dois homens: “despendeu na corda. Consolado morreu. E neste” 

 

Os coelhos: “linda festa lhe armam os cães bairristas” 

 

Os ladrões e o burro: “-de, com mil diabos!”, O outro bradou” 

 

O cura e o defunto: “o seu pastor, rezando (como é o” 

 
A lebre e a tartaruga: “uma lesma, queres competir coa a lebre” 

 

O bugio e o gato: “e feito. Muito engenhosamente, Bicho arreda côa” 

 

Dáfnis e Alcimadura: “monumento simples na arquitectura, em que um” 

 

Os dois aventureiros e o talismã: “glória não conduz florida estrada: dão-me” 

 

O bugio e o gato: “na moca dois proveitos, o de a” 

 

O vilão do Danúbio: “grossos lábios, saio caprino, algosos juncos o” 

 
Júpiter e o fazendeiro: “dos vizinhos rende, frutifica. – Então é que” 

 

Demócrito e os de Abdera: “à beira dum regato sentado, os labirintos” 

 

Os dois aventureiros e o talismã: “Um dos tais cavaleiros não assinou, e” 

 

O veado e os cães: “chifres esgalhados, tão louvados, que lhe ornavam” 



 - 279 - 

O gato e o rato velho: “vez dar cabo. Armadilhas, ratoeiras, nada a” 

 

Nequid nimis (nada de sobejo): “-se, medra em folha inútil, medra sobejo” 

 

O marido, sua mulher e o ladrão: “em sua vida acariciando o ‘sposo, queixou” 

 

Os dois pombos: “Eu também vos confesso que amei meu” 
 

El-rei, o milhafre e o caçador: “-me intentou. Ambos cumpriram co seu dever” 

 

Os dois galos: “ganhada já a batalha, é a cautela” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “ tudo entrou de concerto. Mais que aos” 

 

Contra os ruins de contentar: “compensou de tais obreiros! “Basta, basta” (dirá” 

 

Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “a arte, que granjeara as honras deste” 

 

O pastor e el-rei: “fez que a candura, que do juiz” 
 

A raposa, a cabra e a filha: “pouca idade tamanha sagacidade, partiu a tratar” 

 

O marido, sua mulher e o ladrão: “conhecera tão meigo afago. Em prémio toma” 

 

A Carangueja e a filha: “ele oculta são decretos dos fados. Nada” 

 

O burro e o dogue: “’ele desfruta uma estimação tão alta, porqu” 

 

O deus Febo e o vento Bóreas: “estoura; e em vendaval desfeito, tectos rotos” 

 
A ostra e os pleiteantes: “ casinha: nele se louvam. Mui grave o” 

 

O soterrador e seu compadre: “-se em branco. Creiam que assaz é” 

 

A perdiz e a lebre: “a perdiz a fortaleza. Mas ao campo” 

 

O raposo, o lobo e o cavalo: “ver; que anda pastando em nossos prados” 

 

Epílogo: “obra os faço actores. Tudo no mundo” 

 

O leão, o mono e os dois jumentos: “excelências trocariam por majestades. “Mais talvez que” 
 

O veado e os cães: “conforto o veado semimorto, e maldisse d” 

 

Contra os ruins de contentar: “brando Zéfiro a pastora endereçava adrede e” 

 

O vilão do Danúbio: “ VILÃO “Romanos, vós, Senado, sentados para ouvir” 

 

O lobo e o gozo: “que passe à cavalheira, tendo presa a” 

 

A Carangueja e a filha: “um mui noto conquistador, que por si” 

 

Nequid nimis (nada de sobejo): “em sobejo não peque? Nequid nimis tema” 
 

A perdiz e os galos: “sexo, e da hospedagem, da parte desses” 

 

Contra os ruins de contentar: “árvores e as plantas palrantes criaturas fossem” 

 

O leão, o mono e os dois jumentos: “sobre eles chovessem honrarias. Muitos conheço eu” 
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Os dois touros e a rã: “Brigavam dois grandes touros” 

 

O cão desorelhado: “que lhe cortaram despiedosos as orelhas compadecidos” 

 

O raposo, o lobo e o cavalo: “ raposo: “Se eu pintor fora, ou pregador” 

 

A corte do leão: “vós nunca ensosso adulador, nem mui sincero” 
 

A raposa, o macaco e outros animais: “novo a mão beijou. De três meses” 

 

Os dois pombos: “vos deixo se alegres se desforram das” 

 

A corte do leão: “-aventurada, que até punida foi. Que de” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “celeste, que hoje agradecer-te vimos os” 

 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “ sai, trepa às moitas, e um bom” 

 

Testamento que Esopo explica: “e animais de lavoura. Lotes feitos, talvez” 
 

A raposa derrabada: “Uma ladina raposa caiu em” 

 

O leão: “devesas um leão. – Cumprimentos de cá, de” 

 

O leão amoroso: “monarca servil serrana adorou. Um dia, ao” 

 

A gota e a aranha: “ora a cavar, sachar. Que a gota” 

 

Os companheiros de Ulisses: “fez que a maga bebesse outro veneno” 

 
O homem que corre após a fortuna e o homem que no seu catre a aguarda: “minha a destampada 

hospedar-se não quer” 

 

Os animais enviscados de peste: “pelos pecados nossos. Sacrifique-se aos tiros” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “cultivado entendimento, às lisonjas vãs ser mouco” 

 

O carreteiro atolado: “seu carro do  lameiro. “É milagre”, exclamou” 

 

Os dois ratos, o raposo e o ovo: “há quem pense? Usando deste exemplo” 

 
O cavalo e o lobo: “curar, que das ervas as virtudes sabe” 

 

Os dois aventureiros e o talismã: “qual cabaça de romeiro. – Então que honras” 

 

A mulher teimosa afogada: “dia fazer certa romaria distante do povoado” 

 

O velho e seus filhos: “multas os castigam. Pobres por fim, noite” 

 

O corvo e a raposo: “filha do interesse. Vive à custa o” 

 

A cotovia e os filhos: ““Em nós só confiemos, eu, e vós” 

 
O astrólogo: “céu. Que dos orbes o Arquitecto nos” 

 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “a tão nobre cavalheiro. E diz-lhe” 

 

Os companheiros de Ulisses: “que eram forros. – Escravos de si mesmos” 

 

A podenga e a companheira: “o que lhe emprestamos sem uma horrível” 
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O deus Febo e o vento Bóreas: “um ruído, endiabrado, silva, assopra, estoura; e” 

 

O astrólogo: “na loucura de escutar nos céus arcanos” 

 

O baxá e o mercador: “no outro mundo proteger mercadores”. Como Alexandre” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “quem com ele contentar-me intentou. Ambos” 
 

A águia e o mocho: “acha: queixosas manda súplicas aos deuses, que” 

 

O rapaz e o mestre: “peso a seus discursos, que se vir” 

 

O gato e o raposo: “próximo morderam os romeiros. RAPOSO “Tu, gírio” 

 

O lavrador e seus filhos: “Lavrador já vizinho da” 

 

O homem e a sua imagem: “inda pintores de erros nossos, e pintores” 

 

As rãs pedindo um rei: “ver teve a ousadia. Aproximou-se tremendo” 
 

O gato e o rato velho: “um pulo imprevisto, ressuscitou o defunto. Saltou” 

 

O gato, a doninha e o láparo: “saber por qual decreto para sempre o” 

 

A raposa e as uvas: “passo, e disse entendendo, qu’as outras” 

 

O pastor e el-rei: “desventuras produzem. Não conheces o pérfido atractivo” 

 

Um animal na Lua: “eles. Diz verdade filosofia quando diz que” 

 
O churrião e a mosca: “há i que, espertos, aguçosos, em tudo” 

 

A montanha parindo: “Erguida montanha parir pretendendo, fez” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “PAPAGAIO “Cuidas, Senhor Monarca, que, após ultraje” 

 

Os dois ratos, um do campo e o outro da cidade: “saque dando aos ninhos traz ao seu” 

 

As adivinhas: “em furna da sibila o sótão, que” 

 

As exéquias da leoa: “ponham que a comitiva arrumem. – Ninguém falha” 
 

O leão amoroso: “esposo do seu afecto em penhor; sorriu” 

 

O leão doente: “-los sobre a regência futura, dar-lhes” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “pobre hospitaleiro afã granjeavam. Tristes, indóceis, sem” 

 

O rato que se retirou do mundo: “tão pouco caridoso? Frade? – Não. – Dervis? – Sim” 

 

As orelhas da lebre: “de todo aquele distrito: bois, veados, cabras” 

 

Os companheiros de Ulisses: “-lhe o redil. Honesta vida vivias tu” 
 

O vilão do Danúbio: “e lavouras. Que ensinaste aos Germanos, de” 

 

O rato que se retirou do mundo: “rato tão pouco caridoso? Frade? – Não. – Dervis” 

 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “o rifão) um lenitivo das amorosas penas” 
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O lobo e os pastores: “nem fateixa tenham? – Pastores meus, ó meus” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “discernimento, inteireza, vigilância, cultivado entendimento, às 

lisonjas” 

 

Os dois pombos: “ao longe ir peregrino. “Mano, que é” 

 
O lobo e o gozo: “cortesia, mui submisso elogiando sua formosa figura” 

 

Os moscardos e as abelhas: “par dar-lhe cumprimento. Para embargos pedem” 

 

O marido, sua mulher e o ladrão: “de que era amado. Eu creio que” 

 

Júpiter e o passageiro: “não possuía!) Quando votado houvera um cento” 

 

Os dois galos: “pregar tais surras. Vencedor insolente trabalha em” 

 

A Madama de Montespan: “tal dom merece altares, se homem foi” 

 
A morte e o moribundo: “visses teus amigos moribundos ou mortos, ou” 

 

A águia e a pega: “gabão de duas freguesias.” 

 

As vistas de quem é dono: “e junto à manjedoura foi rede varredoura” 

 

O remendão e o rendeiro real: “Senhor Cura traz santinho de novo na” 

 

Os dois galos: “valentia, a raiva. Armado peito de” 

 

O leão que vai à guerra: “raposo a ter inteligências no inimigo, e” 
 

Júpiter e os trovões: “alto dos ares: “Povoemos de hóspedes novos” 

 

Sonho dum habitante do Mogor: “nos versos algum florido arroio. Não me” 

 

O churrião e a mosca: “o ofício o frade (e em que” 

 

O baxá e o mercador: “muitos príncipes de Estados diminuídos. ”   

 

A vantagem do saber: “parte o sábio favores recebia um após” 

 
O macho e o burrinho: “Da sua nobreza vivia enfunado um” 

 

O leão amoroso: “obter o que estimamos.” 

 

A raposa, o macaco e outros animais: “pode o mundo governar.” 

 

A andorinha e os passarinhos: “semeia viu colono diligente lançar na terra” 

 

Simónides poeta protegido pelos deuses: “se os numes castigaram quem zomba do” 

 

O gato velho e a rata novinha: “a surdos. Gato perdoar! E gato velho” 

 
A ingratidão e a injustiça dos homens acerca da fortuna: ““Donde vem isso?” HOMEM “Ai de mim” 

 

O leão e o rato: “assim a gente ensinando de ser grato” 

 

A perdiz e os galos: “quadris retalha-se – consolou-se. PERDIZ “São” 

 

Testamento que Esopo explica: “se achava mais sabedoria que em todo” 
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Os deuses que se oferecem a instruir o filho de Júpiter: “cessar. De mim aprenda a ter ódio” 

 

As adivinhas: “às moscas; que freguesia se grudou co” 

 

O lenhador: “aparece; e diz: “Mortal, que me queres” 

 

A educação: “gozos (relé sua) povoou tudo: fez triviais” 
 

A floresta e o lenhador: “cabo atochou, a benfeitora começa a despojar” 

 

O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “e urgência. Oh, magistrados, príncipes, ministros, que” 

 

O raposo e os perunzetes: “cada perum em sentinela: RAPOSO “E zombará 

O milhano e o rouxinol: “o ardente vício. Cantar-lhe-ei uma” 

 

O leão que vai à guerra: “Do mais ténue vassalo o rei prudente” 

 

Nequid nimis (nada de sobejo): “que aos últimos punissem: e o home” 
 

Júpiter e o fazendeiro: “em forma o contrato. Eis o biltre” 

 

O morcego e as duas doninhas: “logo preferido. Ninguém confie em tal corja” 

 

As exéquias da leoa: “ “Milagre” (todos gritam). “Apoteose.” – Bem fora de” 

 

A educação: “bem talhados, dois donos sortearam diversos; um” 

 

O homem ancião e as suas pretendentes de diversas idades: “ambas para a igualdade em amor, qu” 

 
O juiz-árbitro, o hospitaleiro e o solitário: “alcançaria curar o conciliado que alcançaria curar” 

 

El-rei, o milhafre e o caçador: “não tinham ainda aprendido a conhecer mais” 

 

A vantagem do saber: “rico ao sábio) “julgas-te; mas diz” 

 

A vantagem do saber: “eu uso. Ocupo oficiais e mercadores em” 

 

O burro e o dogue: “nos pôs a Natureza.” 

 

A águia e a pega: “a pega. – Ir conversar cos deuses não” 
 

O remendão e o rendeiro real: “tornando a casa, enterra na adega (à” 

 

O velho e seus filhos: “sorte: “Eia, vede, amados filhos, se quebrais” 

Os dois papagaios, el-rei e seu filho: “de toda essa comarca. Um dia que” 

 

O estatuário e a estátua de Júpiter: “esculpira. Nada ao escultor ficou devendo o” 

 

O ratinho e a mãe: “mãe, dois grandes bichos, diferentes na figura” 
 

O gato e o rato: “penhores da tua benquerença em meu pró” 
 

Os dois amigos: “é a causa.” Leitor, qual te parece” 
 

Júpiter e o fazendeiro: “ampla ceifa, ampla vindima, e mui fraca” 
 

O homem e a cobra: “razão, justiça; mas franqueza me dá que” 
 

A perdiz e a lebre: “pés a ligeireza; louvava das asas suas” 

 

Tabela n.º5 – Contexto das palavas-tema em La Fontaine 
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No que respeita às fábulas de La Fontaine, constatamos, primeiramente, que a 

quantidade de palavras e respectivas frequências é bem superior à encontrada em 

Esopo.  

À semelhança do trabalho realizado anteriormente, tratamos também da 

delimitação dos mesmos campos lexicais. 

Neste sentido, no quadro abaixo (tabela n.º 6), registamos a delimitação feita 

por nós, que nos permite verificar a presença dos mesmos temas, assim como dos 

mesmos termos em diversos casos. Destacamos os 

 valores culturais-intelectuais como, a título de exemplo, os 

adjectivos “Alegre”, “astuto”, “eloquente”, “entendidos”, “esperta”, 

“Esperto”, “esperto”, “espertos”, “ladina”, “ladino”, “obreiro”, 

“teatrais”; o advérbio “engenhosamente”; derivados do verbo ajuizar 

(“ajuizar”), do verbo aprender (“aprender”, “aprendeu”, “aprendera”, 

“aprendamos”, “aprendei”, “aprendem”, “aprenda”, “aprendido”), do 

verbo cantar (“cantar”, “Cantar”), do verbo “conhecer” (“conhece”, 

“conhecer”, “conheceu”, “conhecem”, “conheceras”, “conhecesse”, 

“conheceres”, “conhecera”, “conheces”), do verbo desconhecer 

(“desconhecendo”), do verbo engenhar (“engenhou”), do verbo ensinar 

(“ensinar”, “ensinam”, “ensina”, “ensinada”, “ensinado”, “ensinara”, 

“ensinaste”, “ensinando”), do verbo entender (“entende”, “entender”, 

“entendido”, “entendendo”), do verbo escrever (“escrevera”), do verbo 

esculpir (“esculpira”), do verbo espertar (“Espertou”), do verbo 

meditar (“meditar”, “Meditem”), do verbo pensar (“pensou”, “pense”), 

do verbo observar (“observando”, “observada”, “observa”, “observo”, 

“observar”, “observou”, “observares”), do verbo pensar (“pensar”, 

“penses”, “pensem”, “pensei”), do verbo perceber (“percebiam”), do 

verbo reconhecer (“Reconhece”), do verbo reflectir (“reflectindo”, 

“reflectiu”, “reflecti”, “reflectir”), do verbo saber (“sei”, “sabe”, 

“sabia”, “sabes”, “saiba”, “sabem”, “sabendo”, “sabes”, “sabei”, 

“Sabemos”, “sabemos”, “Sabe”, “Sabeis”, “sabida”, “saberiam”, 

“Sabia”, “sabidas”, “Saibamos”, “Sei”), do verbo versejar 

(“versejaremos”) e os substantivos “actores”, “Arquitecto”, 

“arquitectura”, “Arte”, “arte”, “artes”, “cantiga”, “ciência”, “ciências”, 

“conceito”, “concerto”, “consciência”, “Curiosidade”, “declamador”, 
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“engenho”, “Engenhos”, “engenhos”, “escultor”, “esperteza”, 

“estudo”, “estudos”, “experiência”, “filosofia”, “folha”, “inteligência”, 

“inteligências”, “Leitor”, “leitor”, “leitura”, “musa”, “obreiros”, 

“opinião”, “pensamento”, “pensamentos”, “pintor”, “pintores”, 

“pintura”, “poema”, “poesia”, “poeta”, “Razão”, “razão”, “sabedoria”, 

“sagacidade”, “sapiência”. 

 Valores ecológicos tais como: os adjectivos “agra”, “agreste”, 

“aquosas”, “florida”, “florido”, “plaino”, “terrestres”,“verde”, 

“verdejante”, “verdes”; derivados do verbo ceifar (“ceifa”, “ceifar”, 

“ceifado”, “ceifemos”), do verbo cultivar (“cultivava”, “cultivar”, 

“cultivas”, “cultivado”), do verbo frutificar (“frutifica”), do verbo 

granjear (“granjeado”, “granjeemos”, “granjeara”, “granjeavam”), do 

verbo lavrar (“lavra”, “lavrava”, “lavraram”, “lavrado”, “lavrai”), do 

verbo pastar (“pastava”, “pastoreiam”, “pastou”, “pastando”), do verbo 

plantar (“Plantar”, “Plantava”, “plantava”), do verbo regar (“regar”), 

do verbo sachar (“sachar”), do verbo semear (“semeia”, “semeado”, 

“semeai”) e os substantivos “animais”, “animal”, “animalejo”, 

“arvoredo”, “atmosfera”, “Bicho”, “bicho”, “bichos”, “bosque”, 

“bosques”, “campina”, “campinas”, “Campo”, “campo, “campos”, 

“capoeira”, “caprino”, “carreiro”, “carvalhos”, “cavernas”, “celeiro”, 

“celeiros”, “charco”, “charcos”, “chuva”, “chuvas”, “clima”, “climas”, 

“colheita”, “colheitas”, “colmeias”, “covil”, “covis”, “curral”, “erva”, 

“ervas”, “espigas”, “Flora”, “flora”, “floresta”, “florestas”, “foices”, 

“folhagem”, “folhas”, “feno”, “fonte”, “Fruto”, “fruto”, “frutos”, 

“gadanha”, “gadanho”, “Gado”, “gado”, “gados”, “Grão”, “grão”, 

“grelo”, “horta”, “hortas”, “jasmins”, “lago”, “lagoa”, “lameiro”, 

“lameiros”, “lavoura”, “lavouras”, “Lavrador”, “lavrador”, “lodo”, 

“manada”, “manjedoura”, “mar”, “mares”, “matos”, “milho”, “moita”, 

“moitas”, “moleiro”, “montanha”, “monte”, “montes”, “Natura”, 

“natura”, “Natureza”, “natureza”, “ninho”, “ninhos”, “oceano”, 

“parreira”, “pastar”, “pasto”, “PASTOR”, “Pastor”, “pastor”, 

“pastora”, “Pastores”, “pastores”, “pastos”, “pedra”, “pedras”, 

“pinheiro”, “planta”, “plantas”, “poleiro”, “prado”, “prados”, “praia”, 

“praias”, “quinta”, “quintais”, “quintal”, “quintas”, “ramo”, “ramos”, 



 - 286 - 

“REBANHO”, “rebanho”, “redil”, “regato”, “regatos”, “RENDEIRO”, 

“rendeiro”, “repolho”, “ribeira”, “ribeiras”, “ribeiro”, “rio”, “rios”, 

“rocha”, “rochas”, “rochedo”, “seara”, “selva”, “selvas”, “semente”, 

“sementeira”, “sementes”, “silva”, “sobreiro”, “SOL”, “Sol”; “sol”, 

“tempestade”, “tempestades”, “Terra”, “terra”, “terras”, “terreno”, 

“terreiro”, “terrenos”, “toupeira”, “tronco”, “troncos”, “uvas”, “vale”, 

“vales”, “vendaval”, “videiras”, “vindima”, “viveiro”, “viveiros”. 

 Valores morais como, por exemplo, os adjectivos “alegre”, “alegres”, 

“amada”, “amado”, “amados”, “AMBICIOSO”, “ambicioso”, 

“amorosas”, “amoroso”, “benfeitora”, “caridoso”, “clemente”, 

“Consolado”, “contente”, “contentes”, “cordial”, “curados”, “digno”, 

“dignos”, “diligente”, “Diligentes”, “diligentes”, “emprestado”, 

“feliz”, “fiel”, “fraterna”, “fraternal”, “Honesta”, “honrada”, 

“honrado”, “honrados”, “hospitaleiro”, “humilde”, “humildes”, “leais”, 

“leal”, “lenitivo”, “lisonjeiro”, “lisonjeiros”, “protector”, “proveitoso”, 

“queridinhos”, “respeitados”, “satisfeito”, “satisfeitos”, “ternas”, 

“verdadeira”, “verdadeiro”, “verdadeiros”, “virtuoso”; os advérbios 

“cortesmente”, “fielmente”, “honestamente”, “humildemente”, 

“ternamente”, “verdadeiramente”; os derivados do verbo abraçar 

(“abrace”), do verbo acariciar (“acariciando”), do verbo aconselhar 

(“aconselha”, “aconselham”), do verbo adorar (“adorou”), do verbo 

agradar (“agrada”, “agradar”, “agradou”, “agradava”), do verbo 

agradecer (“Agradeceu”, “agradecendo”, “agradeceu”, “agradecer”), 

do verbo ajudar (“ajuda”, “ajudar”, “ajudasse”, “ajudes”), do verbo 

alentar (“alentar”), do verbo amar (“amou”, “amar”, “amado”), do 

verbo beijar (“beijar”, “beijando”, “beija”, “beijou”), do verbo 

conciliar (“conciliado”), do verbo confiar (“confiar”, “Confiar”, 

“confiemos”, “confies”), do verbo consolar (“Consolemo”, “Consolai”, 

“Consolado”, “consolou”), do verbo contentar (“contento”, 

“contentar”), do verbo contribuir (“contribuir”), do verbo convidar 

(“convidar”), do verbo conversar (“conversar”), do verbo cumprir 

(“cumprir”, “cumprirem”, “cumpriram”), do verbo elogiar 

(“elogiando”), do verbo emprestar (“emprestasse”, “empresta”, 

“emprestamos”), do verbo encaminhar (“encaminha”, 
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“encaminharam”, “encaminham”), do verbo entreajudar 

(“entreajudemos”, “entreajudar”), do verbo escutar (“escutar”), do 

verbo estimar (“estimarão”, “estimamos”), do verbo honrar 

(“honrado”, “honrar”, “honraram”, “honram”, “honrarias”), do verbo 

hospedar (“hospedara”, “hospedar”), do verbo lisonjear (“lisonjeia”, 

“Lisonjaria”), do verbo premiar (“premiar”), do verbo proteger 

(“proteger”), do verbo reconciliar (“reconciliar”), do verbo respeitar 

(“respeita”, “respeitando”, “respeitavam”), do verbo salvar (“salvar”, 

“Salvar”), do verbo trabalhar (“trabalhar”) e substantivos “afago”, 

“afagos”, “afecto”, “agrado”, “agrados”, “ajuda”, “amada”, “Amiga”, 

“amiga”, “amigas”, “AMIGO”, “Amigos”, “amigos”, “amizade”, 

“AMOR”, “Amor”, “amor”, “amores”, “anarquia”, “beijo”, 

“beneficência”, “benfeitor”, “benquerença”, “bondade”, “camarada”, 

“camaradas”, “candura”, “carinho”, “companheiras”, “companheiro”, 

“compaixão”, “companheira”, “companheiros”, “companhia”, 

“conciliador”, “confiança”, “conforto”, “confrade”, “coragem”, 

“conselheiros”, “conselho”, “conselhos”, “consultante”, 

“cumprimento”, “Cumprimentos”, “cumprimentos”, “Cura”, “cura”, 

“curativo”, “defesa”, “desejo”, “desejos”, “dignidades”, “elogios”, 

“enleio”, “estima”, “estimação”, “favor”, “favores”, “felecidade”, 

“Fortuna”, “fortuna”, “fortunas”, “franqueza”, “grandeza”, 

“harmonia”, “Honra”, “honra”, “honras”, “hospedada”, “hospedagem”, 

“hospitalidade”, “igualdade”, “justiceiro”, “lisonja”, “lisonjas”, 

“Mecenas”, “meiguice”, “meiguices”, “ousadia”, “paciência”, 

“paixão”, “partilha”, “partilhas”, “protecção”, “proveito”, “proveitos”, 

“prudência”, “respeito”, “saudade”, “saudades”, “sentimento”, 

“sentimentos”, “tema”, “temperança”, “trabalho”, “trabalhos”, “união”, 

“valentia”, “valimento”, “Valor”, “valor”, “verdade”, “verdades”, 

“virtude”, “virtudes”.  

 Valores politico-sociais como os adjectivos “Armado”, “armados”, 

“bairristas”, “desarmado”, “herdeiras”, “julgadas”, “julgado”, 

“julgador”, “legais”, “pobre”, “Pobres”, “pobres”, “poderoso”, 

“poderosos”, “real”, “regrada”, “regradas”, “regrado”, “rico”, “ricos”, 

“sequaz”, “sequazes”, “soberanas”, “soberano”, “vencedor”; os 
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derivados do verbo armar (“armar”, “armava”, “armado”, “armando”, 

“armam”), do verbo brigar (“Brigavam”), do verbo casar 

(“casaremos”), do verbo competir (“competir”), do verbo conquistar 

(“conquistar”), do verbo conversar (“conversaram”, “conversando”, 

“conversavam”), do verbo debater (“debater”, “debatei”), do verbo 

decretar (“decreta”), do verbo despovoar (“despovoa”), do verbo 

empregar (“empregou”), do verbo governar (“governar”), do verbo 

guerrear (“guerreando”), do verbo julgar (“julga”, “julgava”, 

“julgando”, “julgar”, “julgaram”, “julgam”, “Julgaram”, “Julgai”, 

“julgai”, “julgas”), do verbo povoar (“povoar”, “povoemos”, 

“povoou”), do verbo reinar (“reinar”, “reinou”), do verbo reunir 

(“reunir”), do verbo votar (“votado”) e substantivos “aldeão”, “aldeia”, 

“aliança”, “armadas”, “armadilha”, “armadilhas”, “armadura”, “arma”, 

“armas”, “ascendência”, “assembleia”, “audiência”, “batalha”, “briga”, 

“brigas”, “capitão”, “cardume”, “cardumes”, “cavaleiro”, “cavalheiro”, 

“cavaleiros”, “cavalheiro”, “chefe”, “cidadão”, “cidade”, “cidadela”, 

“cidades”, “classe”, “comarca”, “comarcas”, “comitiva”, “conclave”, 

“conferência”, “conquistador”, “conquistas”, “contrato”, “conversa”, 

“contratos”, “cortesão”, “coroas”, “costume”, “costumes”, “criados”, 

“debate”, “debates”, “deputado”, “deputados”, “diferença”, “direito”, 

“direitos”, “discurso”, “discursos”, “distrito”, “DONO”, “Dono”, 

“dono”, “donos”, “edital”, “eleitor”, “embaixada”, “embaixadas”, 

“embaixador”, “embaixadores”, “emprego”, “empregos”, “Escravos”, 

“escravos”, “Estado”, “Estados”, “fidalga”, “FIDALGO”, “Fidalgo”, 

“fidalgo”, “fortaleza”, “freguês”, “fregueses”, “freguesia”, 

“freguesias”, “general”, “Gente”, “gente”, “gentes”, “governo”, 

“guerra”, “guerras”, “herdeiras”, “HOMEM”, “Homem”, “homem”, 

“Homens”, “homens”, “imperador”, “imperatriz”, “infanta”, “infante”, 

“infantes”, “inimigo”, “inimigos”, “inquilino”, “juiz”, “Lacaio”, 

“lacaio”, “laia”, “lei”, “leis”, “Juiz”, “Liberdade”, “liberdade”, 

“liberdades”, “magistrado”, “magistrados”, “Majestade”, “majestade”, 

“majestades”, “Milorde”, “mercado”, “mercador”, “mestre”, 

“mestres”, “militar”, “milordes”, “Monarca”, “monarca”, “monarcas”, 

“motins”, “multidão”, “mundo”, “mundos”, “municipais”, 
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“Negociante”, “negociante”, “nobreza”, “oficiais”, “orbe”, “orbes”, 

“Paz”, “pazes”, “pessoas”, “planeta”, “plebe”, “pobreza”, “porfia”, 

“povo”, “povoado”, “povoados”, “povos”, “presidente”, “procurador”, 

“rainha”, “rainhas”, “regência”, “regra”, “regras; “REI”, “Rei”, “rei”, 

“reino”, “reinos”, “Reis”, “reis”, “República”, “república”, 

“repúblicas”, “sargento”, “segurança”, “seguros”, “Senado”, 

“sentinela”, “serva”, “servos”, “soberano”, “soberanos”, “sociedade”, 

“soldado”, “soldados”, “tratado”, “tribunal”, “universo”, “vassalo”, 

“vassalos”, “Vencedor”, “vencedor”, “vencedores”, “vila”, “VILÃO”, 

“vilão”, “VIZINHO”, “Vizinho”, “vizinho”, “Vizinhos”, “vizinhos”, 

“Voto”, “voto”, “Votos”, “votos”. 

 Valores religiosos com a presença dos adjectivos “adulador”, 

“adulados”, “castigado”, “celestes”, “celestial”, “defunta”, 

“despiedosos”, “devota”, “devoto”, “devotos”, “divinal”, “divino”, 

“divinos”, “eternas”, “eterno”, “enterrado”, “fadado”, “fatal”, 

“funesta”, “funestas”, “imortais”, “imortal”, “infernal”, “louvados”, 

“malfadado”, “milagrosa”, “moribunda”, “moribundo”, “moribundos”, 

“morta”, “mortais”, “Mortal”, “mortal”, “mortas”, “Morto”, “morto”, 

“mortos”, “piedosa”, “piedoso”, “punido”, “sagradas”, “semimorto”, 

“sepultado”, “venturosa”, “venturoso”, “vivo”, “vivos”; dos derivados 

do verbo castigar (“castigado”, “castigam”, “castigar”, “castigaram”), 

do verbo confessar (“confessa”, “confessai”, “confesso”), do verbo 

crer (“credes”, “cremos”, “creram”, “creio”, “creram”, “crerem”, 

“creiam”), do verbo curar (“curar”), do verbo doutrinar (“doutrino”, 

“Doutrine”), do verbo enterrar (“enterrar”, “enterro”, “enterrado”, 

“enterre”), do verbo falecer (“falece”), do verbo jejuar (“jejuar”, 

“jejuarmos”), do verbo louvar (“louvando”, “Louvando”, “louvam”, 

“louvava”), do verbo morrer (“morto”, “morreu”, “Morreu”, 

“morrerão”, “morreria”), do verbo ofertar (“ofertamos”, “ofertando”), 

do verbo pecar (“peque”), do verbo pedir (“pedir”, “pediu”, “pediram”, 

“pedindo”, “pediria”, “Pedindo”, “Pedir”, “Pediu”), do verbo perdoar 

(“perdoava”, “perdoam”, “perdoar”), do verbo pregar (“pregando”, 

“pregar”), do verbo pressagiar (“pressagie”), do verbo punir (“punir”, 

“puni”, “punissem”), do verbo ressuscitar (“ressuscitou”), do verbo 
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rezar (“reza”, “Rezava”, “rezar”, “rezando”), do verbo rogar (“rogar”), 

do verbo sacrificar (“sacrifique”), do verbo sagrar (“sagrava”), do 

verbo sepultar (“sepultar”, “sepultado”), do verbo sucumbir 

(“Sucumbe”, “sucumbe”), do verbo viver (“viver”, “vivo”, “vive”, 

“vivem”, “vivei”, “vives”, “vivendo”, “viverei”, “viveu”, “viveremos”, 

“vive”), e os substantivos “abismo”, “abismos”, “Adeus”, “adeus”, 

“alma”, “almas”, “altares”, “anjo”, “Apoteose”, “arcano”, “arcanos”, 

“bairristas”, “batina”, “bruxa”, “caixão”, “caridade”, “castigo”, 

“celeste”, “cinzas”, “crentes”, “Criador”, “criador”, “defunta”, 

“Defunto”, “defunto”, “deidades”, “Demo”, “destino”, “destinos”, 

“Desventura”, “desventuras”, “Deus”, “deus”, “Deusa”, “deusa”, 

“deusas”, “Deuses”, “deuses”, “Deusinho”, “devotos”, “Diabo”, 

“diabo”, “diabos”, “divindades”, “divos”, “dor”, “enterramento”, 

“enterro”, “ERMITÃO”, “ermitão”, “ERRO”, “erro”, “erros”, 

“esperança”, “fado”, “fados”, “Feiticeira”, “feiticeira”, “feiticeiro”, 

“Frade”, “frade”, “frades”, “igreja”, “Inferno”, “infortúnio”, 

“infortúnios”, “maga”, “mago”, “milagre”, “milagres”, “monges”, 

“moral”, “moribunda”, “moribundo”, “moribundos”, “morte”, 

“mortes”, “musas”, “ofensa”, “oferenda”, “oferendas”, “Oferta”, 

“oferta”, “ORADOR”, “orador”, “oradores”, “paz”, “pecados”, 

“perdão”, “peregrino”, “peregrinos”, “pêsames”, “Pireu”, “piedade”, 

“pregador”, “profeta”, “promessa”, “promessas”, “Profetisa”, 

“Providência”, “providência”, “punidor”, “quimera”, “quimeras”, 

“remissão”, “ritos”, “romaria”, “romeiro”, “romeiros”, “sagrado”, 

“santinho”, “santinhos”, “santa”, “santo”, “santos”, “sentença”, 

“sepulcro”, “sepultura”, “sermão”, “sibila”, “sina”, “sorte”, “sortes”, 

“súplicas”, “templo”, “templos”, “tesouro”, “tesouros”, “vida”,  

“vidas”, “vivente”, “viventes”. 
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Tema Palavras-tema (campo lexical) 

Valores culturais-intelectuais razão; sei; arte; sabe; engenho; saber; esperto; conhece; conhecer; ciência; 

esperta; artes; musa; entende; sabia; experiência; observando; sabes; pintores; 

cantar; saiba; pensar; Razão; sapiência; poeta; ensinar; conheceu; aprender; 

ensinam; conceito; sabem; ladino; reflectindo; opinião; aprendeu; observada; 

entender; estudo; sabendo; observa; consciência; ciências; Arte; leitor; 

conhecem; Sabes; ensina; observo; observar; engenhou; entendido; sabei; 

observou; poema; eloquente; aprendera; ensinada; conheceras; aprendamos; 
poesia; pintura; Sabemos; cantiga; escrevera; sabemos; aprendei; entendidos; 

versejaremos; meditar; pensou; Engenhos; astuto; reflectiu; engenhos; reflecti; 

Sabe; Alegre; Curiosidade; pensamento; estudos; penses; Reconhece; Sabeis; 

observares; Arquitecto; sabida; leitura; saberiam; Espertou; conhecesse; 

inteligência; Sabia; pensem; teatrais; ensinado; ajuizar; obreiro; percebiam; 

sabidas; conheceres; reflectir; conhecera; declamador; Saibamos; aprendem; 

esperteza; desconhecendo; pensei; Esperto; Meditem; esculpira; pensamentos; 

ensinara; Sei; engenhosamente; arquitectura; folha; concerto; obreiros; 

sagacidade; actores; pintor; ladina; pense; entendendo; conheces; filosofia; 

espertos; ensinaste; inteligências; ensinando; sabedoria; aprenda; Cantar; 

aprendido; escultor; Leitor 

Valores ecológicos rio; animais; grão; terra; pastor; vale; animal; campo; rios; Sol; gado; natureza; 

monte; campos; tronco; bosque; rebanho; erva; mar; sobreiro; terras; pasto; 
clima; prado; covil; natura; fruto; ninho; bosques; Bicho; rendeiro; pastar; 

Terra; verde; praia; lavra; montes; fonte; frutos; pastores; matos; ribeiro; gados; 

PASTOR; selvas; pedras; seara; Grão; bicho; ramos; lago; chuva; colheita; 

pinheiro; ceifa; RENDEIRO; prados; vales; celeiros; covis; moleiro; feno; 

sementeira; ramo; celeiro; folhas; planta; charcos; lodo; terreno; terreiro; horta; 

quinta; animalejo; viveiro; carreiro; manada; campinas; Flora; verdejante; 

rochas; ceifar; selva; praias; campina; chuvas; colheitas; redil; curral; lagoa; 

pedra; pastos; climas; ribeiras; semente; arvoredo; Pastor; foices; floresta; sol; 

quintal; semeia; lameiros; hortas; espiga; plaino; tempestades; lavrava; SOL; 

verdes; cultivava; regar; semeado; carvalhos; gadanha; poleiro; Plantar; Moita; 

quintas; jasmins; pastava; lavraram; ceifado; quintais; flora; rocha; REBANHO; 
Plantava; parreira; Campo; toupeira; aquosas; Natura; oceano; grelo; gadanho; 

plantava; capoeira; cultivar; regatos; tempestade; ribeira; florestas; lavrada; 

milho; pastoreiam; agreste; granjeado; uvas; Fruto; mares; grangeado; terrestres; 

colmeias; rochedo; cavernas; Semeai; atmosfera; videiras; repolho; lavrador; 

granjeemos; cultivas; viveiros; ceifemos; lavouras; Gado; pastou; charco; 

pastado; lavrai; agra; troncos; terrenos; folhagem; florida; caprino; frutifica; 

regato; granjeara; vendaval; pastando; pastora; plantas; moitas; lavoura; sachar; 

lameiro; ervas; silva; Lavrador; montanha; sementes; ninhos; granjeavam; 

Pastores; cultivado; manjedoura; florido; Natureza; bichos; vindima 

Valores morais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valores morais 

 

 

 

amor; amigos; contente; fortuna; honra; feliz; salvar; desejos; conselho; valor; 

cura; trabalho; grandeza; amiga; satisfeito; verdade; desejo; honras; 

companheiro; verdadeiro; virtudes; agrada; favor; amores; camarada; lisonjeiro; 
companhia; agradar; proveito; alegre; contento; lisonja; paciência; digno; 

aconselho; companheiros; amizade; contenta; confiança; leal; paixão; respeito; 

fiel; humilde; camaradas; compaixão; beijar; trabalhos; partilhas; trabalhar; 

prudência; companheira; contentes; beijo; cumprir; bondade; união; estima; 

companheiras; coragem; conselhos; protecção; ambicioso; ajuda; agrado; 

dignidades; abrace; virtude; AMIGO; Honra; confiar; agradou; conforto; 

satisfeitos; leais; meiguices; protector; amou; amigas; dignos; Cura; carinho; 

afagos; saudade; sentimento; Fortuna; ajudar; amoroso; Amor; benfeitor; 

meiguice; verdades; hospitaleiro; defesa; respeita; convidar; encaminha; 

honrada; diligentes; cortesmente; amar; elogios; AMOR; premiar; lisonjeia; 

curativo; alentar; AMBICIOSO; respeitando; queridinhos; beneficiência; terna; 

Contentar; agradece; ajude; harmonia; cortejar; Agradeceu; fraterna; honrado; 
cumprirem; conselheiros; honrar; humildes; beijando; fielmente; Lisonjaria; 

fraternal; emprestasse; agradecendo; entreajudemos; cordial; Consolemo; Valor; 

justiceiro; estimarão; Humildemente; honrados; emprestado; consultante; 

hospitabilidade; aconselha; valentia; agrados; aconselham; conciliador; 
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proveitoso; empresta; cumprimentos; clemente; sentimentos; valimento; 

Diligentes; virtuoso; ajudasse; Mecenas; ternamente; entreajudar; Amigos; 

Contribuir; verdadeiros; felicidade; partilha; Salvar; agradeceu; Consolai; 

honraram; beija; encaminharam; lisonjeiros; Confiar; amada; Amiga; enleio; 

Feliz; agradava; honram; Trabalho; curados; ternas; saudades; confrade; ajudes; 

Paciência; elogio; reconciliar; encaminham; temperança; arnaquia; hospedada; 

amorosas; respeitados; fortunas; verdadeira; respeitavam; hospedara; 
Consolado; proveitos; acariciando; cumpriram; candura; afago; estimação; 

hospedagem; honrarias; beijou; alegres; agradecer; Cumprimentos; adorou; 

hospedar; lisonjas; confiemos; emprestamos; escutar; proteger; contentar; 

ousadia; afecto; Honesta; caridoso; lenitivo; elogiando; cumprimento; amado; 

favores; estimamos; diligente; consolou; benfeitora; confies; igualdade; 

conciliado; conversar; amados; benquerença; franqueza 

Valores politico-sociais rei; mundo; homem; gente; homens; povo; pobre; dono; vizinho; reis; guerra; 

juiz; rico; monarca; cidade; inimigo; aldeia; lei; leis; gentes; voto; mestre; real; 

armas; cortesão; servos; discurso; direito; cidades; rainha; vilão; julga; universo; 

guerras; orbe; liberdade; vizinhos; governo; julgava; pobreza; pessoas; 

julgando; empregos; votos; laia; vassalos; Majestade; cidadão; imperador; briga; 

cavaleiro; povos; pobres; mercador; assembleia; república; majestade; 

segurança; monarcas; deputados; poderoso; costume; julgar; Cortesão; reino; 
debates; debate; Estado; vencedor; brigas; mundos; classe; emprego; 

negociante; costumes; tribunal; fidalgo; armar; Rei; diferença; Dono; julgaram; 

vila; serva; embaixada; República; povoado; Homens; Homem; sequazes; 

infante; mestres; armava; reinar; julgam; Gente; conclave; aliança; rainhas; 

conquistas; armado; reinos; conversa; Liberdade; inimigos; ricos; fregueses; 

Paz; embaixador; fidalga; presidente; VIZINHO; povoar; multidão; bairristas; 

motins; soberanos; direitos; cardumes; criados; Voto; REI; porfia; armadura; 

reinou; mercado; tratado; soldados; conferência; ascendência; Reis; audiência; 

escravos; herdeiras; poderosos; julgadas; decreta; sequaz; julgador; regras; 

soldado; legais; debater; milordes; soberanas; guerreando; conquistar; 

imperatriz; coroas; contratos; sargento; general; seguros; empregou; deputado; 
reunir; cardume; conversando; pazes; Fidalgo; repúblicas; Votos; planeta; 

vencedores; debatei; armadas; militar; embaixadores; DONO; soberano; 

freguês; chefe; procurador; arma; magistrado; sociedade; desarmado; comarcas; 

infanta; regrado; Vizinhos; embaixadas; armando; despovoa; Vizinho; infantes; 

regradas; VILÃO; regra; Lacaio; municipais; Jugaram; Julgai; armados; 

inquilino; povoados; capitão; edital; lacaio; regrada; julgai; liberdades; cidadela; 

casaremos; julgado; armadilha; eleitor; Milorde; conversavam; plebe; aldeão; 

Juiz; Negociante; armam; competir; cavaleiros; Armadilhas; batalha; decretos; 

fortaleza; majestades; Senado; cavalheira; conquistador; Brigavam; Pobres; 

orbes; cavalheiro; Escravos; discursos; decreto; Monarca; comitiva; regência; 

distrito; votado; Vencedor; FIDALGO; freguesias; Armado; Povoemos; 
Estados; nobreza; governar; HOMEM; freguesia; povoou; magistrados; 

sentinela; vassalo; contrato; donos; julgas; oficiais; comarca 

Valores religiosos 

 

 

 

 

 

 

 

Valores religiosos 

vida; morte; Deus; sorte; alma; tesouro; morto; fados; deuses; viver; paz; vivo; 

morrer; erro; castigo; almas; fatal; mortos; adeus; dor; templo; ermitão; moral; 

deusa; vive; ritos; piedade; morreu; mortal; Adeus; sentença; Diabo; fado; 

defunto; esperança; orador; pedir; pediu; deus; tesouros; vivente; sagrado; 

mortais; Inferno; pregando; destino; pregar; mortes; morta; pediram; celeste; 

santo; infortúnio; providência; pedindo; vivem; caridade; divino; profeta; 

pecados; punir; ofensa; Morreu; templos; curar; eterna; Morto; viventes; credes; 

Deuses; abismo; vivei; pregador; santinhos; vidas; moribundo; cremos; 

sepultura; piedoso; arcano; louvando; ORADOR; imortal; divindades; oradores; 

oferta; desventuras; frades; feiticeiro; Providência; divos; celestes; devoto; 

vives; peregrinos; perdão; vivendo; bairristas; Deusa; confessa; sermão; sina; 
ERMITÃO; caixão; milagre; devota; arcanos; Criador; pediria; morrerão; 

sacerdote; Credes; semideuses; milagres; viverei; funesta; quimeras; deidades; 

venturosa; venturoso; confessai; Sucumbe; perdoava; castigado; Demo; viveu; 

promessas; remissão; Oferta; santos; Funesta; bruxa; moribunda; enterrar; 

cinzas; sucumbe; piedosa; eternas; fadado; puni; batina; anjo; mago; devotos; 
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promessa; Profetisa; defunta; crentes; jejuar; Louvando; doutrino; reza; sagrara; 

pressagia; divinal; endeusasse; enterramento; sepultar; feiticeira; viveremos; 

oferenda; deusas; Pedindo; sortes; Pedir; celestial; ofertamos; Rezava; Doutrine; 

Divino; creram; jejuaremos; cruzes; Templo; Pediu; castigam; rogar; procissão; 

perdoam; augúrios; Sorte; diabo; enterro; Pireu; mortas; creia; imortais; 

ofertando; falece; Defunto; milagrosa; enterrado; adulados; Profetisa; rezar; 

divinos; sepultado; castiga; criador; oferendas; infernal; sepulcro; vivos; 
abismos; Desventura; Creram; destinos; quimera; Erro; igreja; sagradas; 

Feiticeira; punidor; pêsames; crerem; monges; salmos; morreria; Deusinho; 

santa; Vivo; musas; malfadado; eterno; diabos; rezando; louvados; confesso; 

louvam; Creiam; infortúnios; semimorto; peque; despiedosos; adulador; punida; 

maga; Sacrifique; romeiro; romaria; Vive; súplicas; romeiros; erros; ressuscitou; 

sibila; Frade; peregrino; altares; moribundos; santinho; frade; castigaram; 

perdoar; Mortal; punissem; Apoteose; enterra; louvava 

 
Tabela n.º6 – Campos lexicais e proposta de tema em La Fontaine 

 

 

 

 Atendendo à delimitação de campos lexicais por nós realizada, relativamente 

ao vocabulário utilizado, verificamos que existe uma maior presença, em termos 

quantitativos, dos valores morais, politico-sociais e religiosos em la Fontaine que 

remetem com as finalidades inerentes ao género literário da fábula, nomeadamente a 

transmissão de lições e sátiras sociais. 
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Nas Fábulas de Teófilo Braga: 

 
Tokens Fq. Tokens Fq. Tokens Fq. Tokens Fq. 

homem 

rei 

animais 

vida 
rio 

cantar 

gente 

campo 

homens 

HOMEM 

amigo 

saber 

guerra 

pediu 

Pastor 

pobre 
Homem 

terra 

razão 

Sol 

morte 

companheiro 

cidade 

piedade 

ninho 

viver 

contente 
verdade 

ramos 

morta 

pasto 

amo 

virtude 

paz 

arma 

favor 

morto 

pediram 
Lavrador 

humildade 

emprestado 

rogue 

agradeces 

Eleito 

romarias 

SOLDADO 

seara 

desejoso 

rogando 

estimado 

17 

12 

10 

9 
8 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 
4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

companhia 

morrer 

arvoredo 

trabalho 
entendeu 

ANIMAIS 

Terra 

Entendeu 

dono 

pedindo 

bichos 

outeiro 

rogar 

gentes 

mundo 

Anjo 
Santos 

concerto 

Cidade 

juiz 

mortos 

conselho 

uvas 

pazes 

Soldado 

companheiros 

ribeira 
amor 

amigas 

armas 

ousadia 

pedra 

verdes 

armadilha 

empobrecer 

grão 

charco 

DONO 
perdoar 

castigaria 

Semeavam 

Pedra 

Pediu 

Deus 

contentares 

criados 

cumprimento 

pastar 

reino 

pobreza 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

alegres 

brigas 

ANJO 

POBRE 
Rogava 

natureza 

pinturas 

proveito 

sei 

sentença 

perdoo 

Respeito 

Madeira 

aconselhava 

benfeitor 

Inferno 
morreu 

Amiga 

sabendo 

ribeiro 

TERRA 

trabalhar 

ajudadas 

entender 

ervas 

palhas 

jejuar 
HOMENS 

lagoa 

desejo 

Pediram 

pastor 

vives 

parreira 

emprestadas 

verdadeira 

rogava 

SOL 
mercadorias 

vila 

conheceu 

pinheiro 

campos 

ensinasse 

Mercador 

Templos 

beijos 

vivo 

sabia 

amiga 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

casar 

madeira 

LAVRADOR 

ricos 
contenta 

honra 

erva 

terras 

ajuda 

contentando 

contentastes 

MERCADOR 

alegrava 

vivem 

Cidadão 

palha 
Sobreiro 

MONTESINHO 

UVAS 

reconheceres 

morreria 

afeição 

alegre 

solenizar 

artes 

PASTOR 

entendera 
satisfeito 

entenderam 

estimavas 

trabalhosamente 

morreram 

Juiz 

dor 

saibam 

AMO 

CIDADAO 

rebanho 
moutas 

sepulcro 

sabes 

semente 

REI 

curasse 

castigo 

Animal 

perdão 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Tabela n.º7 – Listagem de palavras-tema e respectiva frequência em Teófilo Braga 
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Contextos em que ocorrem as palavras-tema dos campos lexicais 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “A COBRA Um homem pobre costumava afagar” 

31 - O Homem e o Leão: “-se. Encontrou um homem e mostrou-lhe” 

31 - O Homem e o Leão: “-lo assim o homem, e o Leão” 

40 - O Cervo e o Cavalo: “-se a um homem e disse-lhe” 

40 - O Cervo e o Cavalo: “Fá-lo o homem assim. E morto” 

40 - O Cervo e o Cavalo: “apeasse; mas o homem acolheu-se à” 

44 - O Leão e o Homem: “de pedra um homem afogando um Leão” 
44 - O Leão e o Homem: “não fora homem o que isto” 

44 - O Leão e o Homem: “dito, mas sendo homem é suspeito. Portanto” 

50 - O Cão e a Imagem: “uma Imagem de homem, muito primorosa, e” 

50 - O Cão e a Imagem: “ver se era homem que dormia. Depois” 

53 - O Homem e a Doninha: “A DONINHA Um homem que caçava” 

53 - O Homem e a Doninha: “matando. Respondeu o homem: - Se tu por” 

54 - O Homem e a Cobra: “encolhida, e um homem de piedade a” 

54 - O Homem e a Cobra: “que vendo o homem, tomou um pau” 

61 - As Árvores e a Machada: “esteve encavado, um homem com ele” 

78 - A Raposa e o Corvo: “formoso, e gentil-homem, e poucos” 

 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “levados ante o rei, que vendo-os” 
15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “Dizem que sois rei grande, de gente” 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “é que o rei também seja” 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “isto ouviu o rei, mandou que matassem” 

34 - O Leão e Outros Animais: “o Leão rei de todos os” 

42 - A Raposa e o Leão: “obedeciam como a rei, mas o Leão” 

51 - O Leão, a Vaca, a Cabra e a Ovelha: “terceira, porque sou rei de todos os” 

79 - As Rãs e Júpiter: “que lhes desse rei, como tinham outros” 

79 - As Rãs e Júpiter: “a Júpiter pedindo rei. Agastado Júpiter da” 

79 - As Rãs e Júpiter: “contentastes do primeiro rei, sofrei este, que” 

84 - A Formiga e a Mosca: “mesa com o rei, e dou beijos” 

84 - A Formiga e a Mosca: “mesa com o rei, não à” 
 

28 - O Asno e o Leão: “vejas os muitos animais, que hão” 

34 - O Leão e Outros Animais: “de todos os animais, prometeu de a” 

42 - A Raposa e o Leão: “-no os outros animais; e de quantos” 

51 - O Leão, a Vaca, a Cabra e a Ovelha: “de todos os animais, e quem na” 

57 - As Aves e o Morcego: “Aves e outros animais, que, como eram” 

57 - As Aves e o Morcego: “por cima dos animais de quatro” 

72 - O Galo e a Raposa: “as aves e  animais; portanto vinde, festejaremos” 

74 - O Leão e os Outros Animais: “e outros muitos animais por se vingarem” 

79 - As Rãs e Júpiter: “tinham outros muitos animais. Riu-se Júpiter” 

83 - As Lebres e as Rãs: “de todos os animais, assentaram, por não” 
 

19 - O Milhano e sua Mãe: “como gastaste a vida toda em males” 

31 - O Homem e o Leão: “acompanhou toda a vida caçando para” 

47 - O Ladrão e o Cão de Casa: “sustenta toda a vida, não deixarei” 

47 - O Ladrão e o Cão de Casa: “toda a minha vida.”            

67 - O Lobo e o Grou: “cabeça, e vida em semelhante perigo” 

76 - Os Membros e o Corpo: “eles toda a vida trabalhavam e traziam” 

76 - Os Membros e o Corpo: “a buscar sua vida, que eles não” 

83 - As Lebres e as Rãs: “nós a vida, que já há” 

86 - O Cervo, o Lobo e a Ovelha: “-te por tua vida, que esperes alguns” 

 

10 - O Lobo Mordido pelo Cão: “água de um rio, que por ali” 
12 - O Galo e a Pérola: “um discreto Lapidário, te recolhera; mas” 

16 - O Cão e a Carne: “com ela um rio, e vendo no” 

16 - O Cão e a Carne: “como o rio levou para baixo” 

42 - A Raposa e o Leão: “era necessário, que devia estar” 

46 - O Rato e a Rã: “Rato passar um rio, e temia, por” 

57 - As Aves e o Morcego: “do bando contrário e voava por” 
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83 - As Lebres e as Rãs: “afogadas em um rio; e querendo dão” 

 

22 - A Formiga e a Cigarra: “Estio, gastei a cantar e passatempos pelos” 

22 - A Formiga e a Cigarra: “gastaste em cantar, bailar é comida” 

59 - O Falcão e o Rouxinol: “triste Rouxinol a cantar muito sentido, e” 

66 - Juno e o Pavão: “Rouxinol havia de cantar melhor que ele” 

66 - Juno e o Pavão: “mais tomara saber cantar Juno respondeu. Não” 
78 - A Raposa e o Corvo: “acertaras de saber cantar, nenhuma ave se” 

78 - A Raposa e o Corvo: “pescoço para cantar; porém abrindo” 

 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “rei grande, de gente sábia, e” 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “respondeu: - Toda vossa gente são bugios” 

27 - O Caminhante e a Espada: “perder a muita gente; que dando ocasiões”  

42 - A Raposa e o Leão: “casa cheia de gente; que ela via” 

67 - O Lobo e o Grou: “Nunca mais por gente ruim meterei a” 

81 - O Parto da Terra: “parir. Andava a gente mui pasmada, e” 

 

13 - O Lobo e o Cordeiro: “pasto de meu campo estragaste. - Mal pode” 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “de ir ao campo, foi convidado por” 
70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “ambos cousas do campo, ervas e” 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “raízes no campo sem sobressaltos, onde” 

85 - O Lobo e o Cabrito: “indo pastar ao campo, deixou o filho” 

 

27 - O Caminhante e a Espada: “brigas, matei alguns homens de que resultou” 

31 - O Homem e o Leão: “se lançavam homens para que os” 

45 - A Andorinha e outras Aves: “AVES Semeavam os homens linho, e vendo” 

45 - A Andorinha e outras Aves: “mal fazem os homens esta seara, que” 

45 - A Andorinha e outras Aves: “pazes com os homens e se foi” 

 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “LVI – O HOMEM POBRE E A” 
31 - O Homem e o Leão: “LXIV – O HOMEM E O LEÃO” 

44 - O Leão e o Homem: “LEÃO E O HOMEM O Homem com” 

53 - O Homem e a Doninha: “XIV – O HOMEM E A DONINHA” 

54 - O Homem e a Cobra: “XIX – O HOMEM E A COBRA” 

 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “outro, que era amigo de falar verdade” 

20 - O Porco e o Lobo: “que era seu amigo, e tinha” 

37 - O Lobo e o Asno Doente: “fazendo-se muito amigo. Tomou-lhe o” 

56 - O Cavalo e o Leão: “Em verdade, vens, amigo a bom tempo” 

60 - O Pastor e o Lobo: “Pastor: - Que vai amigo, muito me deves” 

 
43 - O Carneiro Grande e os Pequenos: “estavam pasmados, sem saber a causa, e” 

46 - O Rato e a Rã: “por não saber nadar. Pediu ajuda” 

48 - O Cão e a Ovelha: “convém a saber: um Lobo, um” 

66 - Juno e o Pavão: “) mais tomara saber cantar. Juno respondeu” 

78 - A Raposa e o Corvo: “se acertaras de saber cantar, nenhuma ave” 

 

14 - O Lobo e as Ovelhas: “AS OVELHAS Havia guerra travada entre Lobos” 

14 - O Lobo e as Ovelhas: “a renovar a guerra. Bem quiseram defender” 

57 - As Aves e o Morcego: “O MORCEGO Havia guerra travada entre as” 

6 - O Soldado e o Pífano: “e enfadado da guerra, por se tirar” 

68 - As duas Cadelas: “fosse por guerra e as dentadas” 

 
10 - O Lobo Mordido pelo Cão: “passar uma Ovelha, pediu-lhe, que lhe” 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “e humildade lhe pediu perdão. Respondeu” 

67 - O Lobo e o Grou: “Estando nesta afronta, pediu ao Grou que” 

67 - O Lobo e o Grou: “livre o Lobo, pediu-lhe alguma parte” 

88 - A Gralha e os Pavões: “de Pavões, que pediu emprestadas e desprezando” 

 

60 - O Pastor e o Lobo: “diante de um Pastor se escondeu em” 
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60 - O Pastor e o Lobo: “ido. Ficou o Pastor de o fazer” 

60 - O Pastor e o Lobo: “pelo Lobo, o Pastor lhe dizia que” 

60 - O Pastor e o Lobo: “disse-lhe o Pastor: - Que vai amigo” 

 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “COBRA Um homem pobre costumava afagar e” 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “deixares de ser pobre; que esta ferida” 

39 - O Caçador e as Aves: “AVES Consertava um pobre Caçador as” 
58 - O Cavalo e o Asno: “e sofreu o pobre Asno. Mas” 

 

44 - O Leão e o Homem: “O HOMEM  O Homem com o Leão” 

44 - O Leão e o Homem: “mais valente. O Homem, para provar sua” 

44 - O Leão e o Homem: “dito estendeu o Homem no chão” 

9 - O Caçador e a Rede: “disse mui indignado: Homem falso, e enganador” 

 

10 - O Lobo Mordido pelo Cão: “estava estirado na terra, em se poder” 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “muito, chegaram à terra dos Bugios. Foram” 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “disse: - Na vossa terra, e nessa por” 

65 - A Bugia e a Raposa: “e varre a terra, e é defeito” 

 
11 - Queixumes do Porco (Versão da ilha da Madeira): “Tinha o porco razão. Quem também” 

32 - Os Carneiros e o Carniceiro: “Por certo, com razão padecemos, pois” 

66 - Juno e o Pavão: “dizendo, por que razão o Rouxinol” 

80 - As Pombas e o Falcão: “, diziam: Com razão padecemos, pois” 

 

52 - O Casamento do Sol: “tempo desejou o Sol de se casar” 

52 - O Casamento do Sol: “trabalhosamente sofriam um Sol, que com seus” 

52 - O Casamento do Sol: “que se o Sol casasse e viesse” 

52 - O Casamento do Sol: “todo; porque um Sol faria Verão” 

 

19 - O Milhano e sua Mãe: “e receando a morte, que via já” 
35 - O Veado e o Caçador: “me causou a morte.” 

4 - O Ladrão e o Anjo: “era aquela tua morte, senão a” 

 

69 - O Asno e o Leão: “dizendo: - Vades embora companheiro. Parou-se o” 

75 - O Lobo e o Cão: “Lobo: Inveja tenho companheiro, de te ver” 

75 - O Lobo e o Cão: “que é isso companheiro, que te vejo” 

 

11 - Queixumes do Porco (Versão da ilha da Madeira): “Fui chamado à cidade. No mês do” 

9 - O Caçador e a Rede: “que edificava uma cidade; e acabando de” 

9 - O Caçador e a Rede: “assim edificas tal cidade, poucos habitadores lhe” 

 
41 - O Buitre e mais Pássaros: “enfim ele sem piedade as matou, porque” 

54 - O Homem e a Cobra: “um homem de piedade a recolheu, agasalhou” 

80 - As Pombas e o Falcão: “comendo-as sem piedade. Vendo-se sem” 

 

59 - O Falcão e o Rouxinol: “se apossou do ninho onde o Rouxinol” 

71 - A Águia e a Raposa: “guia tinha seu ninho de muitas palhas” 

87 - A Cegonha e a Raposa: “faminta para o ninho. Mas por se” 

 

11 - Queixumes do Porco (Versão da ilha da Madeira): “Vocês vão viver no pasto. Com” 

45 - A Andorinha e outras Aves: “e se foi viver em suas casas” 

52 - O Casamento do Sol: “as gentes onde viver. Visto isto por” 

 
35 - O Veado e o Caçador: “fez soberbo de contente. Ainda bem não” 

59 - O Falcão e o Rouxinol: “, que era contente, se cantasse de” 

86 - O Cervo, o Lobo e a Ovelha: “ te dever. Foi contente o Cervo. ” 

 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “amigo de falar verdade, respondeu: - Toda vossa” 

38 - A Pulga e o Camelo: “disse: - Folgo em verdade de me descer” 

56 - O Cavalo e o Leão: “só: - Em verdade, vens, amigo a” 
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35 - O Veado e o Caçador: “nos seus cornos ramos e as pernas” 

35 - O Veado e o Caçador: “cornos com os ramos das árvores” 

61 - As Árvores e a Machada: “darmos, seguras pudéramos estar dele. ” 

 

21 - O Velho e a Mosca: “ vos acerta, ficareis morta, e pagareis o” 

54 - O Homem e a Cobra: “resultou ficar ela morta, e ele bem” 

87 - A Cegonha e a Raposa: “casa, corrida e morta de fome. ” 
 

11 - Queixumes do Porco (Versão da ilha da Madeira): “viver no pasto. Com farta comedoria” 

13 - O Lobo e o Cordeiro: “que todo o pasto de meu campo” 

40 - O Cervo e o Cavalo: “vezes sobre o pasto, o Cervo e” 

 

17 - O Asno e a Cachorrinha: “Asno que seu amo brincava com uma” 

17 - O Asno e a Cachorrinha: “ngua. Espantado o amo, brada, e acodem” 

82 - O Galgo Velho e seu Amo: “tinha. O amo por isso o” 

 

4 - O Ladrão e o Anjo: “que por sua virtude o guardara Deus” 

5 - A Raposa e o Leão: “lamber, que tinha virtude na língua” 

5 - A Raposa e o Leão: “creio que tem virtude a tua lã” 
 

14 - O Lobo e as Ovelhas: “Pediram os Lobos paz, com condição” 

14 - O Lobo e as Ovelhas: “de ser a paz quebrada; e tornam” 

72 - O Galo e a Raposa: “-se de assentar paz universal entre todas” 

 

36 - A Bicha e a Lima: “dentes e qualquer arma a quem chegar” 

6 - O Soldado e o Pífano: “não era  arma, nem instrumento de” 

 

48 - O Cão e a Ovelha: “jurar em seu favor, como com efeito” 

57 - As Aves e o Morcego: “águia em favor das Aves, e” 

 
40 - O Cervo e o Cavalo: “homem assim. E morto o Veado, quis” 

62 - O Asno e o Mercador: “morreu. Depois de morto o esfolaram e” 

 

79 - As Rãs e Júpiter: “no outro tempo, pediram a Júpiter que” 

88 - A Gralha e os Pavões: “eles lhe pediram as suas penas” 

 

73 - O Bezerro e o Lavrador: “ LAVRADOR Tinha um Lavrador um Bezerro, forte” 

73 - O Bezerro e o Lavrador: “pedradas, trabalhava o Lavrador per o amansar” 

 

13 - O Lobo e o Cordeiro: “o Cordeiro com humildade: - A água” 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “muitas palavras e humildade lhe pediu perda” 
 

48 - O Cão e a Ovelha: “dizia haver-lhe emprestado, ou dado na” 

86 - O Cervo, o Lobo e a Ovelha: “ dizia haver-lhe emprestado. A Ovelha pudera” 

 

11 - Queixumes do Porco (Versão da ilha da Madeira): “carneiro, Comigo de companhia. Vai o porco” 

86 - O Cervo, o Lobo e a Ovelha: “ um Lobo, de companhia com o Veado” 

 

30 - O Boi e oVeado: “muito certo o morrer e que antes” 

47 - O Ladrão e o Cão De Casa: “bocado me custe morrer de fome toda” 

 

35 - O Veado e o Caçador: “entrando por um arvoredo basto, embaraçavam” 

61 - As Árvores e a Machada: “e destruir o arvoredo. Disse então” 
 

46 - O Rato e a Rã: “ambos andavam neste trabalho e fadiga. Passava” 

76 - Os Membros e o Corpo: “que comia sem trabalho; portanto que se” 

 

20 - O Porco e o Lobo: “de parteira. Bem entendeu a Porca que” 

56 - O Cavalo e o Leão: “o conheceu e entendeu, disse com dissimulação” 
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34 - O Leão e Outros Animais: “LEÃO E OUTROS ANIMAIS Eleito o Leão 

74 - O Leão e os Outros Animais: “E OS OUTROS ANIMAIS Estava um Leão 

 

81 - O Parto da Terra: “começou a Terra a dar urros” 

81 - O Parto da Terra: “suspensos, pariu a Terra um Murganho, e” 

 

10 - O Lobo Mordido pelo Cão: “daria de comer. Entendeu a Ovelha ser” 
72 - O Galo e a Raposa: “festejaremos este dia. Entendeu o Galo a” 

 

30 - O Boi e o Veado: “palha. Veio o dono da estrebaria e” 

47 - O Ladrão e o Cão De Casa: “já que o dono da casa me” 

 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “há de estar pedindo vingança de” 

79 - As Rãs e Júpiter: “tornaram a Júpiter pedindo rei. Agastado Júpiter” 

 

12 - O Galo e a Pérola: “achar migalhas, ou  bichos, que comer, e” 

53 - O Homem e a Doninha: “de ratos e bichos, e sempre, por” 

 

28 - O Asno e o Leão: “Subamos a um outeiro, que quero que” 
56 - O Cavalo e o Leão: “Cavalo em um outeiro, e cuidando em” 

 

59 - O Falcão e o Rouxinol: “muita brandura a rogar-lhe que não” 

71 - A Águia e a Raposa: “soube, lhe foi rogar que desse seus” 

 

52 - O Casamento do Sol: “e todas as gentes, agravadas disso, se” 

52 - O Casamento do Sol: “teriam as gentes onde viver. Visto” 

 

52 - O Casamento do Sol: “filhos, queimaria o mundo todo; porque um” 

81 - O Parto da Terra: “pudesse destruir o mundo todo. Chegado o” 

 
4 - O Ladrão e o Anjo: “entre sonhos um Anjo, que o acordava” 

4 - O Ladrão e o Anjo: “a ver o Anjo, que lhe dizia” 

 

19 - O Milhano e sua Mãe: “, romarias aos Santos. Respondeu ela: De” 

19 - O Milhano e sua Mãe: “os Templos dos Santos, receio que não” 

 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “que morava na Cidade, acertando de ir” 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “comigo morar na Cidade, verás a” 

 

25 - O Bugio, O Lobo e a Raposa: “um furto. Era juiz o Bugio. E” 

25 - O Bugio, O Lobo e a Raposa: “ambos diante do juiz e cada um” 
 

27 - O Caminhante e a Espada: “matadores, e os mortos mais perdidos se” 

39 - O Caçador e as Aves: “lho cortam, e mortos, ou presos nos” 

 

45 - A Andorinha e outras Aves: “as Aves deste conselho e não” 

83 - As Lebres e as Rãs: “e mudando o conselho, disseram: - Pois que” 

 

64 - A Raposa e as Uvas: “-a carregada de uvas maduras e Formosas” 

64 - A Raposa e as Uvas: “disse: - Estão uvas em” 

 

14 - O Lobo e as Ovelhas: “rafeiros. Assentadas as pazes com estas condições” 

45 - A Andorinha e outras Aves: “a Andorinha, fez pazes com os homens” 
 

6 - O Soldado e o Pífano: “PÍFANO Um Soldado velho aposentado e” 

6 - O Soldado e o Pífano: “maior, (respondeu o Soldado) e a ti” 

 

15 - O Rei Dos Bugios e dois Homens: “HOMENS Caminhavam dois companheiros, tendo perdido o” 

15 - O O Rei Dos Bugios e dois Homens: “Respondeu um dos companheiros: - Dizem que sois” 
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35 - O Veado e o Caçador: “Veado em uma ribeira, viu nos seus” 

83 - As Lebres e as Rãs: “com medo na ribeira. Reportaram-se as” 

 

33 - O Lobo e a Raposa: “que obrigada de amor andava atrás” 

47 - O Ladrão e o Cão de Casa: “não por amor que me tenhas” 

 

56 - O Cavalo e o Leão: “-se com palavras amigas, dizendo que era” 
87 - A Cegonha e a Raposa: “A RAPOSA Sendo amigas a Cegonha com” 

 

6 - O Soldado e o Pífano: “queimar todas as armas, que tinha; e” 

6 - O Soldado e o Pífano: “queimou com as armas.” 

 

13 - O Lobo e o Cordeiro: “Porque tiveste tanta ousadia de me turvar” 

69 - O Asno e o Leão: “este desatino e ousadia; mas tornou logo” 

 

12 - O Galo e a Pérola: “de descobrir uma pedra: disse então” 

44 - O Leão e o Homem: “onde estava de pedra um homem afogando” 

 

64 - A Raposa e as Uvas: “quero colhê-las verdes, que também” 
 

53 - O Homem e a Doninha: “Ratos, prendeu na armadilha uma Doninha. Ela” 

 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “que tomava a empobrecer, com muitas palavras” 

 

12 - O Galo e a Pérola: “sustento, ou dous grãos de cevada” 

 

8 - As duas Rãs: “achavam em um  charco, secando-se este” 

 

2 - O Cão e o seu Dono: “E O SEU DONO Um Cão” 

 
82 - O Galgo Velho e seu Amo: “fora, devendo perdoar-me e pagar” 

 

49 - A Mosca sobre a Carreta: “que a castigaria, picando-a onde” 

 

45 - A Andorinha e outras Aves: “E OUTRAS AVES Semeavam os homens linho” 

 

72 - O Galo e a Raposa: “boas e alegres, mas vejo acolá” 

 

27 - O Caminhante e a Espada: “dando ocasiões a brigas, matei alguns homens” 

 

4 - O Ladrão e o Anjo: “LADRÃO E O ANJO Dormia o ladra” 
 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “LVI – O HOMEM POBRE E A COBRA” 

 

65 - A Bugia e a Raposa: “E A RAPOSA Rogava a Bugia à” 

 

88 - A Gralha e os Pavões: “te deu a natureza, que quereres mudar” 

 

44 - O Leão e o Homem: “suspeito. Portanto, deixemos pinturas e provemos isto” 

 

76 - Os Membros e o Corpo: “tudo redundava em proveito do estômago” 

 

74 - O Leão e os outros Animais: “, dizendo: - Tempo sei eu que todos” 
 

25 - O Bugio, o Lobo e a Raposa: “ouvir, pronunciou a sentença dizendo: que” 

 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “de boamente te perdoo, mas não” 

 

79 - As Rãs e Júpiter: “a ter-lhe respeito, porém desde” 
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11 - Queixumes do Porco (Versão da ilha da Madeira): “da ilha da Madeira) Fui chamado à” 

 

26 - A Faia e a Cananoura: “meneava facilmente, a aconselhava que estivesse tesa” 

 

39 - O Caçador e as Aves: “gabando-o de benfeitor e primoroso. Um” 

 

27 - O Caminhante e a Espada: “caminharam para o Inferno.” 
 

62 - O Asno e o Mercador: “a carga e morreu. Depois de morto” 

 

22 - A Formiga e a Cigarra: “trigo, lhe disse: - Amiga, pois os seis” 

 

18 - O Leão e o Rato: “. E sabendo-o o Rato” 

 

13 - O Lobo e o Cordeiro: “em um  ribeiro de água” 

 

81 - O Parto da Terra: “O PARTO DA TERRA Em certo tempo” 

 

75 - O Lobo e o Cão: “cativo, antes quero trabalhar, e jejuar livre” 
 

14 - O Lobo e as Ovelhas: “ainda que fracas, ajudadas dos rafeiros, sempre” 

 

60 - O Pastor e o Lobo: “não te entender o caçador” 

 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “cousas do campo, ervas e raízes” 

 

71 - A Águia e a Raposa: “ninho de muitas palhas, tojos, paus secos” 

 

75 - O Lobo e o Cão: “quero trabalhar, e jejuar livre. E dizendo” 

 
15 - O Rei dos Bugios e dois Homens: “BUGIOS E DOIS HOMENS Caminhavam dois 

companheiros” 

 

79 - As Rãs e Júpiter: “no meio da  lagoa. Começaram as” 

 

62 - O Asno e o Mercador: “cobiçoso com desejo de chegar, dava” 

 

14 - O Lobo e as Ovelhas: “levavam o melhor. Pediram os Lobos paz” 

 

23 - O Cordeiro e o Lobo: “deixará o pastor de me tirar” 

 
70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “pobreza em que vives. Vem comigo morar” 

 

64 - A Raposa e as Uvas: “Raposa a uma parreira, viu-a carregada” 

 

88 - A Gralha e os Pavões: “Pavões, que pediu emprestadas e desprezando as” 

 

16 - O Cão e a Carne: “sua corrente a verdadeira, levou também” 

 

6 - O Soldado e o Pífano: “o qual lhe rogava que não” 

 

52 - O Casamento do Sol: “O CASAMENTO DO SOL Dizem que em” 

 
62 - O Asno e o Mercador: “Asno carregado de mercadorias, que de mui” 

 

30 - O Boi e o Veado: “se acolheu à vila, e entrando medroso” 

 

56 - O Cavalo e o Leão: “Cavalo, que o conheceu e entendeu, disse” 

 

52 - O Casamento do Sol: “Sol de se casar, e todas as” 
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61 - As Árvores e a Machada: “a fazer madeira, e destruir o” 

 

73 - O Bezerro e o Lavrador: “BEZERRO E O LAVRADOR Tinha um Lavrador” 

 

58 - O Cavalo e o Asno: “Cavalo com jaezes ricos de seda e” 

 

66 - Juno e o Pavão: “ligeireza, tu contenta-te com tua” 
 

84 - A Formiga e a Mosca: “sobre pontos de honra. Dizia a Mosca” 

 

45 - A Andorinha e outras Aves: “, e a erva, que dela nascer” 

 

52 - O Casamento do Sol: “na Noruega e terras setentrionais; pelo que” 

 

46 - O Rato e a Rã: “saber nadar. Pediu ajuda a uma Rã” 

 

80 - As Pombas e o Falcão: “não nos contentando do que tão” 

 

79 - As Rãs e Júpiter: “vos não contentastes do primeiro rei” 
 

62 - O Asno e o Mercador: “ASNO E O MERCADOR Um tendeiro caminhando” 

 

17 - O Asno e a Cachorrinha: “Cachorrinha, e se alegrava com ela, e” 

 

83 - As Lebres e as Rãs: “disseram: - Pois que vivem estas Rãs” 

 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “zes. Disse o Cidadão ao outro” 

 

30 - O Boi e o Veado: “o cobriu de palha. Veio o dono” 

 
61 - As Árvores e a Machada: “então o Sobreiro ao Freixo: - Não” 

 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “RATO CIDADÃO E MONTESINHO Um rato que” 

 

64 - A Raposa e as Uvas: “RAPOSA E AS UVAS Chegava a Raposa” 

 

67 - O Lobo e o Grou: “em não reconheceres tão grande” 

 

85 - O Lobo e o Cabrito: “ ali viesse, porque morreria. Ida ela veio” 

 

2 - O Cão e o seu Dono: “começou a afeiçoá-la; e” 
 

4 - O Ladrão e o Anjo: “deste acontecimento muito alegre, e soberbo, crendo” 

 

41 - O Buitre e mais Pássaros: “dizendo que queria solenizar o seu natal” 

 

63 - O Rato e a Doninha: “disse: - Por mais artes que uses, não” 

 

60 - O Pastor e o Lobo: “XLIX – O PASTOR E O LOBO” 

 

25 - O Bugio, o Lobo e a Raposa: “mas que ele entendera que a Raposa” 

 

35 - O Veado e o Caçador: “parte tão satisfeito da formosura dos” 
 

79 - As Rãs e Júpiter: “desde que entenderam que não” 

 

82 - O Galgo Velho e seu Amo: “e quanto me estimavas: agora que sou” 

 

52 - O Casamento do Sol: “Que no Estio trabalhosamente sofriam um Sol” 

 



 - 303 - 

76 - Os Membros e o Corpo: “lhes valeu, e morreram todos juntamente.” 

 

48 - O Cão e a Ovelha: “a condenou o Juiz a que pagasse” 

 

2 - O Cão e o seu Dono: “largou com a dor, e o Cão" 

 

72 - O Galo e a Raposa: “o não saibam ainda, e me” 
 

82 - O Galgo Velho e seu Amo: “VELHO E SEU AMO A um Galgo” 

 

23 - O Cordeiro e o Lobo: “este o teu rebanho, vem comigo, levar” 

 

60 - O Pastor e o Lobo: “escondeu em umas moutas, rogando-lhe que” 

 

44 - O Leão e o Homem: “levou a um sepulcro, onde estava de” 

 

19 - O Milhano e sua Mãe: “ainda que os rogue por sua saúde” 

 

67 - O Lobo e o Grou: “Não me agradeces que te tivesse” 
 

34 - O Leão e outros Animais: “E OUTROS ANIMAIS Eleito o Leão” 

 

19 - O Milhano e sua Mãe: “por sua saúde, romarias aos Santos. Respondeu” 

 

6 - O Soldado e o Pífano: “O SOLDADO E O PÃ” 

 

45 - A Andorinha e outras Aves: “os homens esta seara, que desta semente” 

 

37 - O Lobo e o Asno Doente: “Asno quedo, bem desejoso de se ver” 

 
60 - O Pastor e o Lobo: “em umas moutas, rogando-lhe que se” 

 

17 - O Asno e a Cachorrinha: “também seria estimado; e com essa” 

 

12 - O Galo e a Pérola: “então: - O Pedra preciosa, ainda que” 

 

46 - O Rato e a Rã: “saber nadar. Pediu ajuda a uma” 

 

4 - O Ladrão e o Anjo: “virtude o guardara Deus. Mas tornando a” 

 

88 - A Gralha e os Pavões: “te valera mais contentares-te com o” 
 

17 - O Asno e a Cachorrinha: “e acodem os  criados e a poder” 

 

38 - A Pulga e o Camelo: “se riu deste cumprimento e respondeu: - Nunca” 

 

85 - O Lobo e o Cabrito: “Uma Cabra, indo  pastar ao campo, deixou” 

 

15 - O Rei dos Bugios e Dois Homens: “e do meu reino? Respondeu um dos” 

 

70 - O Rato Cidadão e Montesinho: “ti, e da pobreza em que vives” 

 

72 - O Galo e a Raposa: “-se em um pinheiro, e como a” 
 

22 - A Formiga e a Cigarra: “e passatempos pelos campos. A Formiga então” 

 

77 - A Águia e a Coreixa: “guia que lhe ensinasse a manha e” 

 

62 - O Asno e o Mercador: “andava devagar. O Mercador cobiçoso com” 
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19 - O Milhano e sua Mãe: “esterco sujaste os Templos dos Santos, receio” 

 

84 - A Formiga e a Mosca: “rei, e dou beijos nas mais Formosas” 

 

84 - A Formiga e a Mosca: “Eu sou nobre, vivo livre, ando por” 

 

25 - O Bugio, o Lobo e a Raposa: “descobriu quantas maldades sabia do outro. Depois” 
 

64 - A Raposa e as Uvas: “sou pouco amiga delas. E dito” 

 

45 - A Andorinha e outras Aves: “seara, que desta semente nascerá linho, e” 

 

15 - O Rei Dos Bugios e dois Homens: “IV – O REI DOS BUGIOS E” 

 

56 - O Cavalo e o Leão: “queria que o curasse. O Cavalo, que” 

 

57 - AS Aves e o Morcego: “o Morcego, em castigo de traição” 

 

58 - O Cavalo e o Asno: “com muita soberba: - Animal descomedido, porque não” 
 

24 - O Homem Pobre e a Cobra: “humildade lhe pediu perdão. Respondeu a” 

 

 
Tabela n.º8 – Contexto das palavas-tema em Teófilo Braga 

 

No que respeita às fábulas de Teófilo Braga, apuramos, em primeiro lugar, que 

a quantidade de palavras e respectivas frequências é bem inferior às levantadas quer 

na obra de Esopo, quer na de La Fontaine.  

No quadro abaixo apresentado (tabela n.º 9), mostramos a delimitação dos 

mesmos campos lexicais relacionados com os valores anteriormente identificados, 

designadamente: 
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 valores culturais-intelectuais como, a título de exemplo, os derivados 

do verbo cantar (“cantar”), do verbo conhecer (“conheceu”), do verbo 

ensinar (“ensinasse”), do verbo entender (“entendeu”, “Entendeu”, 

“entender”, entendera”, “entenderam”), do verbo reconhecer 

(“reconheceres”), do verbo saber (“saber”, “sei”, “sabendo”, “saibam”, 

“sabes”, “sabia”) e os substantivos “artes”, “concerto”,”pinturas”, 

“razão”. 

 Valores ecológicos tais como: os adjectivos “verdes”; derivados do 

verbo pastar (“pastar”), do verbo semear (“Semeavam”) e os 

substantivos “Animal”, “ANIMAIS”, “animais”, “arvoredo”, 

“benfeitor”, “bichos”, “campo”, “campos”, “charco”, “ervas”, “grão”, 

“Lavrador”, “Madeira”, “MONTESINHO”, “moutas”, “natureza”, 

“ninho”, “outeiro”, “palha”, “pasto”, “PASTOR”, “Pedra”, “pedra”, 

“pinheiro”, “ramos”, “rebanho”, “ribeira”, “ribeiro”, “rio”, “seara”, 

“semente”, “Sobreiro”, “Sol”, “TERRA”, “Terra”, “terra”, “UVAS”, 

“uvas”. 

 Valores morais como, por exemplo, os adjectivos “alegre”, “alegres”, 

“ajudadas”, “contente”, “desejoso”, “emprestadas”, “estimado”, 

“satisfeito”, “verdadeira”; os advérbios “trabalhosamente”; os 

derivados do verbo aconselhar (“aconselhava”), do verbo agradecer 

(“agradeces”), do verbo alegrar (“alegrava”), do verbo amar (“amo”, 

“AMO”), do verbo ajudar (“ajuda”), do verbo contentar (“contenta”, 

“contentando”, “contentastes”, “contentares”), do verbo curar 

(“curasse”), do verbo emprestar (“emprestado”), do verbo estimar 

(“estimavas”, “estimado”), do verbo trabalhar (“trabalhar”) e 

substantivos “afeição”, “ajuda”, “Amiga”, “amiga”, “amigas”, 

“amigo”, “AMO”, “amo”, “amor”, “beijos”, “companheiro”, 

“companheiros”, “companhia”, “conselho”, “cumprimento”, “desejo”, 

“favor”, “honra”, “humildade”, “ousadia”, “proveito”, “Respeito”, 

“trabalho”, “verdade”, “virtude”. 
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 Valores politico-sociais como os derivados do verbo empobrecer 

(“empobrecer”) e substantivos “arma”, “armadilha”, “armas”, “brigas”, 

“casar”, “Cidade”, “cidade”, “DONO”, “dono”, “gente”, “gentes”, 

“guerra”, HOMEM”, “Homem”, “homem”, “HOMENS”, “homens”, 

“juiz”, “Mercador”, “mercadorias”, “mundo”, “paz”, “pazes”, 

“POBRE”, “pobre”, “REI”, “rei”, “ricos”, “Soldado”, “vila”. 

 Valores religiosos com a presença dos adjectivos “morta”, “morto”, 

“mortos”, “vivo”; dos derivados do verbo castigar (“castigaria”), do 

verbo jejuar (“jejuar”), do verbo morrer (“morrer”, “morreria”, 

“morreu”, “morreram”), do verbo solenizar (“solenizar”), do verbo 

pedir (“pediu”, “pediram”, “pedindo”, “Pediram”, “Pediu”), do verbo 

perdoar (“perdoar”, “perdoo”), do verbo rogar (“rogar”, “Rogava”, 

“rogava”, “rogue”, “rogando”), do verbo viver (“viver”, “vivem”, 

“vives”, “vivo”) e os substantivos “ANJO”, “Anjo”, “castigo”, “Deus”, 

“dor”, “Inferno”, “morte”, “mortos”, “Pastor”, “perdão”, “piedade”, 

“romarias”, “Santos”, “sentença”, “sepulcro”, “Templos”, “vida”. 

 
Tema Palavras-tema (campo lexical) 

Valores culturais-intelectuais cantar; saber; razão; entendeu; Entendeu; concerto; pinturas; sei; sabendo; 

entender; conheceu; reconheceres; artes; entendera; entenderam; saibam; sabes; 
ensinasse; sabia 

Valores ecológicos animais; rio; campo; terra; Sol; ninho; ramos; pasto; Lavrador; arvoredo; 

ANIMAIS; Terra; bichos; outeiro; uvas; ribeira; pedra; verdes; grão; charco; 

Semeavam; natureza; Madeira; benfeitor; ribeiro; TERRA; ervas; palhas; lagoa; 

pastor; parreira; SOL; madeira; LAVRADOR; erva; terras; palha; Sobreiro; 

MONTESINHO; UVAS; PASTOR; rebanho; moutas; seara; Pedra; pastar; 

pinheiro; campos; semente; Animal 

Valores morais amigo; companheiro; contente; verdade; amo; virtude; favor; humildade; 

emprestado; companhia; trabalho; conselho; companheiros; amor; amigas; 

ousadia; alegres; proveito; Respeito; aconselhava; Amiga; trabalhar; ajudadas; 

desejo; emprestadas; verdadeira; contenta; honra; ajuda; contentando; 

contentastes; alegrava; afeição; alegre; satisfeito; estimavas; trabalhosamente; 

AMO; agradeces; desejoso; estimado; contentares; cumprimento; beijos; amiga; 
curasse 

Valores politico-sociais homem; rei; gente; homens; HOMEM; guerra; pobre; Homem; cidade; paz; 

arma; dono; gentes; mundo; Cidade; juiz; pazes; Soldado; armas; armadilha; 

empobrecer; DONO; brigas; POBRE; HOMENS; mercadorias; vila; casar; 

ricos; MERCADOR; Cidadão; Juiz; CIDADAO; Eleito; SOLDADO; criados; 

reino; pobreza; Mercador; REI 

Valores religiosos vida; pediu; Pastor; morte; piedade; viver; morta; morto; pediram; morrer; 

pedindo; rogar; Anjo; Santos; mortos; perdoar; castigaria; ANJO; Rogava; 

sentença; perdoo; Inferno; morreu; jejuar; Pediram; vives; rogava; vivem; 

morreria; solenizar; morreram; dor; sepulcro; rogue; romarias; rogando; Pediu; 

Deus; Templos; vivo; castigo; perdão 

 
Tabela n.º 9 – Campos lexicais e proposta de tema em Teófilo Braga 
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 Mais uma vez aferimos que os valores estão igualmente presentes nesta obra 

com a recorrência do mesmo vocabulário em diversos casos. 

 

De seguida, registamos o vocabulário comum que afectamos a cada conjunto 

de valores tendo em conta os campos temáticos delimitados e que encontramos em 

duas ou nas três obras. 

 

3.3.3.1 Valores político-sociais 

 

No âmbito dos valores político-sociais, aferimos a presença dos seguintes 

vocábulos em duas ou nas três obras: 

A aldeão; aldeia; aliança; anarquia; argumentar; arma; armadas; armadilha; 

armadilhas; armado; armadura; armam; armando; armar; armas; armava; ascendência; 

assembleia; audiência; autoridade. 

B bairristas; batalha; briga; brigar; brigas; brigavam. 

C capitão; cardume; cardumes; casar; casaram; casaremos; cavaleiro; cavaleiros; 

cavalheira; chefe; chefes; cidadão; cidade; cidadela; cidades; citadina; classe; classes; 

comarca; comarcas; comissão; comitiva; competir; conclave; conferência; 

conquistado; conquistador; conquistar; conquistas; contrato; contratos; conversa; 

conversando; conversar; conversavam; coroas; cortesão; costume; costumes; criados. 

D debate; debatei; debater; debates; decreta; decretar; decretos; deputado; deputados; 

desarmado; despovoa; diferença; dilema; direito; direitos; discurso; discursos; 

discussão; discutem; discutir; discutiram; discutirem; distrito; dono; donos. 

E edital; eleger; eleito; eleitor; embaixada; embaixadas; embaixadores; empobrecer; 

emprego; empregou; escravo; escravos; estado; estados. 

F fidalga; fidalgo; fidalgos; fortaleza; freguês; freguesia; freguesias. 

G general; gente; gentes; governa; governante; governar; governo; guerra; guerras; 

guerreando. 

H herdeiras; homem; homens. 

I imperador; imperatriz; infante; infantes; inimigo; inimigos; inquilino. 

J juiz; julga; julgadas; julgado; julgador; julgai; julgam; julgando; julgar; julgaram; 

julgas; julgava. 

L lacaio; laia; legais; lei; leis; liberdade; liberdades; linhagem. 
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M magistrado; magistrados; majestade; majestades; mendigos; mercado; mercador; 

mercadores; mercadorias; mestre; mestres; militar; milorde; milordes; monarca; 

monarcas; motins; multidão; mundo; mundos; municipais. 

N negociante; negociarem; nobreza. 

O oficiais; orbe; orbes. 

P paz; pazes; pessoas; planeta; plebe; pobre; pobres; pobretes; pobreza; poderoso; 

poderosos; porfia; povo; povoado; povoados; povoar; povoemos; povoou; povos; 

presidente; procurador. 

R rainha; rainhas; real; regência; regra; regrada; regradas; regrado; regras; rei; 

reinado; reinar; reino; reinos; reinou; reis; republica; republicas; reunião; reunir; 

reuniram; rico; ricos. 

S sargento; segurança; seguros; senado; sentinela; sequaz; sequazes; serva; servidor; 

servo; servos; soberanas; soberano; soberanos; sociedade; soldado; soldados; 

súbditos. 

T tratado; tratados; tribunal. 

U universo. 

V vassalo; vassalos; vencedor; vencedora; vencedores; vila; vilão; vizinho; vizinhos; 

votado; voto; votos. 

 

3.3.3.2 Valores ecológicos 

 

No que diz respeito aos vocábulos que relacionamos com o campo temático 

dos valores ecológicos, encontramos: 

A agra; agreste; animais; animal; animalejo; aquosas; arvoredo; atmosfera; aveia. 

B bicho; bichos; bosque; bosques. 

C campina; campinas; campo; camponês; camponeses; campos; capoeira; caprino; 

carreiro; carvalhos; cavernas; ceifa; ceifado; ceifar; ceifariam; ceifeiros; ceifemos; 

celeiro; celeiros; charco; charcos; chuva; chuvas; clima; climas; colheita; colheitas; 

colmeias; covil; cultivado; cultivar; cultivas; cultivava; curral. 

E erva; ervas; espiga. 

F flora; floresta; florestal; florestas; florida; florido; foices; folha; folhagem; folhas; 

fonte; frutifica; fruto; frutos; furna; furnas. 

G gadanho; gado; gados; granjeado; granjeava; granjeavam; grão; grelo. 

H horta; hortas. 
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J jasmins. 

L lago; lagoa; lagos; lameiro; lameiros; lavra; lavrador; lavrai; lavrara; lavoura; 

lavouras; lavrada; lavrador; lavraram; lodo. 

M madeira; manada; manjedoura; mar; mares; matos; milho; moita; moitas; 

montanha; montanhas; monte; montes; montesinho; moutas. 

N natura; natureza; ninho; ninhos. 

O oceano; outeiro. 

P palha; palhas; parreira; pastado; pastando; pastava; pasto; pastor; pastora; pastos; 

pastou; pastar; pastoreiam; pastores; pinheiro; plaino; planta; plantado; plantar; 

plantas; plantava; pedra; pedras; pedrinhas; poda; podas; poleiro; prado; prados; praia; 

praias. 

Q queimadas; quinta; quintais; quintal; quintas. 

R ramo; ramos; rebanho; redil; regar; regato; regatos; rendeiro; repolho; ribeira; 

ribeiras; ribeiro; ribeiros; rio; rios; rocha; rochas; rochedo; rochedos. 

S sachar; seara; selva; selvas; semeado; semear; semeavam; semeia; semente; 

sementes; silva; silvas; sobreiro; sol. 

T tempestade; tempestades; terra; terras; terreiro; terreno; terrenos; terrestres; 

toupeira; tronco; troncos. 

U uva; uvas. 

V vale; vales; vendaval; verde; verdejante; verdes; videira; videiras; vindima; viveiro; 

viveiros. 

 

3.3.3.3 Valores culturais-intelectuais 

 

Quanto ao vocabulário que remete para o campo dos valores culturais-

intelectuais, distinguimos: 

A actores; ajuizar; aprenda; aprendamos; aprendei; aprendem; aprender; aprendera; 

aprendeste; aprendeu; aprendido; arquitecto; arquitectura; arte; artes; astuto. 

C cantar; cantarão; cantiga; ciência; ciências; compreendo; conceito; concerto; 

conhece; conhecem; conhecemos; conhecer; conhecera; conhecerão; conheceras; 

conheceres; conheces; conhecesse; conheceu; consciência; curiosidade. 

D declamador; desconhecendo. 
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E eloquente; engenho; engenhos; engenhosamente; engenhou; ensina; ensinada; 

ensinado; ensinando; ensinara; ensinasse; ensinaste; ensinava; entende; entendendo; 

entender; entendera; entenderam; entendeu; entendido; entendidos; escrevera; 

esculpira; escultor; esperta; esperteza; esperto; espertos; espertou; estudo; estudos; 

experiência. 

F filosofia. 

I inteligência; inteligências. 

L ladina; ladino; leitor; leitura. 

M meditar; musa; musas. 

O obreiro; obreiros; observa; observada; observando; observar; observares; observo; 

observou; opinião. 

P pensamento; pensamentos; pensar; pensarem; pense; pensei; pensem; penses; 

penso; pensou; percebiam; percebo; pintor; pintores; pintura; pinturas; poema; poesia. 

R razão; reconhece; reconhecer; reconheceres; reflecti; reflectida; reflectindo; 

reflectir; reflectiu.  

S sabe; sabedoria; sabei; sabeis; sabem; sabemos; sabendo; saber; saberão; sabermos; 

sabes; sabia; sabida; sabidas; sabido; sagacidade; saibam; saibamos; sei; significa. 

V vermelho; versejaremos. 

T teatrais. 

 

3.3.3.4 Valores morais 

 

Os valores morais foram encontrados em duas ou nas três Fábulas baseando-

no-nos nas seguintes palavras: 

A abrace; acariciando; acariciava; aconselha; aconselham; aconselhando; aconselhar; 

aconselhava; aconselho; adorou; afago; afagos; afecto; afeição; afortunados; agrada; 

agradam; agradar; agradava; agradece; agradecendo; agradecer; agradeces; agradeceu; 

agrado; agrados; agradou; ajuda; ajudadas; ajudar; ajudasse; ajudassem; ajude; ajudes; 

alegrava; alegre; alegremente; alegres; alentar; amado; amados; amarão; amaras; 

ambição; ambicioso; ambiciosos; amiga; amigas; amigo; amigos; amizade; amo; 

amor; amores; amoroso; amorosos; amou; apaixonado. 

B beija; beijando; beijar; beijos; beijou; beneficência; benfeitor; benfeitora; 

benquerença; bondade; bravura. 
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C camarada; camaradas; candura; caridoso; carinho; clemente; compaixão; 

companheira; companheiras; companheiro; companheiros; companhia; compreensivo; 

conciliado; conciliador; confiança; confiantes; confiar; confiarmos; confie; 

confiemos; confies; conforto; confrade; conselheiros; conselho; conselhos; consolado; 

consolai; consolemo; consolou; consultante; contenta; contentando; contentar; 

contentares; contentaste; contente; contentes; contento; contribuir; convidar; coragem; 

cordial; cortejar; cortesmente; cumprimento; cumprimentos; cumprir; cumpriram; 

cumprirem; cura; curados; curar; curasse; curativo. 

D defesa; desejo; desejos; desejoso; dignidades; digno; dignos; diligente; diligentes; 

dividir. 

E elogiando; elogio; elogios; emprestadas; emprestado; emprestamos; emprestasse; 

encaminha; encaminham; encaminharam; enleio; entreajudar; entreajudemos; escutar; 

estima; estimação; estimado; estimamos; estimarão; estimavas. 

F facilitar; favor; favores; felicidade; feliz; felizes; fiel; fielmente; fortuna; fortunas; 

franqueza; fraterna; fraternal. 

G grandeza. 

H harmonia; honesta; honestamente; honesto; honra; honrada; honrado; honrados; 

honram; honrar; honraram; honras; honrarias; hospedada; hospedagem; hospedar; 

hospedara; hospitaleiro; hospitalidade; humildade; humilde; humildemente; humildes. 

I igualdade. 

J justiceiro. 

L leais; leal; lenitivo; lisonja; lisonjas; lisonjearia; lisonjeia; lisonjeiro; lisonjeiros. 

M mecenas; meiguice; meiguices. 

O ousadia. 

P paciência; paixão; partilha; partilhar; partilhas; premiar; protecção; protector; 

protege; proteger; protegerem; protegesse; proveito; proveitos; proveitoso. 

Q queridinhos. 

R reconciliar; respeita; respeitados; respeitando; respeitavam; respeito. 

S salvar; satisfação; satisfazer; satisfeita; satisfeitas; satisfeito; satisfeitos; saudade; 

saudades; sentimento; sentimentos; socorrestes. 

T temperança; terna; ternamente; ternas; trabalhar; trabalho; trabalhos; 

trabalhosamente.   

U união. 
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V valentia; valimento; valor; verdade; verdadeira; verdadeiramente; verdadeiras; 

verdadeiro; verdades; virtude; virtudes; virtuosa; virtuoso. 

 

3.3.3.5 Valores religiosos 

 

No campo temático dos valores religiosos, destacamos os vocábulos que se 

seguem: 

A abismo; abismos; adeus; adulador; adulados; alma; almas; altar; altares; anjo; 

apoteose; arcano; augúrios.  

B batina; bruxa. 

C caixão; caridade; caridosas; castiga; castigado; castigados; castigam; castigaram; 

castigaria; castigo; castigos; celeste; celestes; celestial; cinzas; confessa; confessai; 

confessar; confesso; credes; creia; creiam; cremos; crentes; creram; crerem; criador; 

cruzes. 

D defunta; defunto; deidades; Demo; desenterrou; despiedosos; destino; destinos; 

desventura; desventuras; deus; deusa; deusas; deusinho; deuses; devota; devoto; 

devotos; diabo; diabos; divinal; divindades; divino; divinos; divos; dor; doutrinas; 

doutrine. 

E endeusasse; enterra; enterrado; enterramento; enterrar; enterraram; enterro; ermitão; 

erro; erros; esperança; eterna; eternas; eterno. 

F fadado; fado; fados; fatal; feiticeira; feiticeiro; fenecerão; frade; frades; fregueses; 

funesta. 

I igreja; igrejas; imortais; imortal; impiedosos; infernal; inferno; infortúnio; 

infortúnios. 

J jejuar; jejuaremos. 

L louvados; louvam; louvando; louvava. 

M maga; mago; malfadado; meditem; milagre; milagres; milagrosa; monges; moral; 

moribundo; moribundos; morrer; morreram; morrerão; morreres; morreria; morreu; 

morta; mortais; mortal; mortas; morte; mortes; morto; mortos. 

O ofensa; oferenda; oferendas; oferta; ofertamos; ofertando; ofertar; orador; oradores.  
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P pecados; pedido; pedidos; pedindo; pedir; pediram; pedires; pediria; pediu; peque; 

perdão; perdoai; perdoam; perdoar; perdoava; perdoo; peregrino; peregrinos; 

pêsames; piedade; piedosa; piedosamente; piedoso; Pireu; prega; pregador; pregam; 

pregando; pregar; pregas; pregava; pressagia; procissão; profeta; profetisa; promessa; 

promessas; providência; puni; punida; punidor; punir; punissem; puniu; pureza. 

Q quimera; quimeras. 

R remissão; ressuscitou; reza; rezando; rezar; rezassem; rezava; rito; ritos; rogando; 

rogar; rogava; rogue; romaria; romarias; romeiro; romeiros. 

S sacerdote; sacrificar; sacrifique; sagradas; sagrado; sagrava; salmos; santa; santinho; 

santinhos; santo; santos; semideuses; semimorto; sentença; sepulcro; sepultada; 

sepultar; sepultura; sermão; sibila; sina; solenizar; sorte; sortes; sucumbe; súplicas. 

T templo; templos; tesouro; tesouros. 

V venturosa; venturoso; vida; vidas; vive; vivei; vivem; vivendo; vivente; viventes; 

viver; viverão; viverei; viveremos; vives; viveu; vivo; vivos. 

 

 No próximo capítulo, procuraremos comprovar a importância do uso das 

Fábulas no contexto da sala de aulas, como modelo educativo, enquanto transmissor 

de valores, mas também dentro da componente didáctica da língua e da literatura. 
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CAPÍTULO IV – VALORES E EDUCAÇÃO 

 

Nos últimos anos, temos vindo a assistir a uma constante e pronta mutação dos 

vários Estados e, consequentemente, das várias sociedades mundiais, no que concerne 

ao modo e qualidade de vida, principalmente no que se prende com a evolução social, 

económica, tecnológica e cientifica que todos verificamos. Face a essas evoluções e 

transformações evidenciadas principalmente pela globalização, «[[a] escola, como 

organismo privilegiado de formação de cidadãos, tem de saber acompanhar as 

mudanças que a actualidade comporta.» (Pereira (2007) : 16) 

Inserida em todas as sociedades mundiais, a escola assume, portanto, um papel 

cada vez mais preponderante, devendo adaptar-se às evoluções uma vez que é 

concebida como uma escola universal, uma escola para todos. Ela tem que transmitir 

a todos o mínimo cultural comum, uma base de igualização social.  

 No âmbito deste capítulo onde procuraremos comprovar o carácter educativo 

e didáctico das Fábulas particularmente no contexto da sala de aula da disciplina de 

Português, tentaremos demonstrar, em primeiro lugar, quais as exigências da 

sociedade actual, no contexto nacional, em relação ao sistema escolar. 

 

4.1 Exigências da sociedade actual 

 

Evoluindo e adaptando-se à Sociedade, a escola tem, hoje, quatro funções 

fundamentais: a função cultural, ao pretender transmitir conhecimentos científicos e 

técnicos; a função personalizadora que consiste no desenvolvimento do aluno como 

pessoa; a função igualizadora que se preocupa com o fazer com que indivíduos 

diferentes partilhem alguma coisa em comum (aprendizagem, atitudes, valores 

comuns) e a função socializadora, promotora de comportamentos, de atitudes, de 

visões do mundo, que permite ao indivíduo viver em comunidade. 

A escola prepara o aluno para o futuro uma vez que «[l]’enfant a besoin 

d’avenir; ce n’est pas le dernier mot de l’homme qu’il faut lui donner, mais plutôt le 

premier.» (Alain (1986): 46) 
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Tendo em conta a sociedade em transformação onde nos inserimos, 

consideramos que a escola deve ser 

«[…] em grande medida, o agente impulsionador dessas mesmas transformações. 

Por isso, a escola como agente de inovação e mudança social, não pode alhear-se 

do fenómeno crescente que representa a relação do homem com as Novas 

Tecnologias da Informação (NTI), ou melhor, da informática, dado que, dentro e 

fora da escola, ela é vertente desta área que tem suscitado mais expectativas sobre 

a inovação e a maior eficácia das estratégias utilizadas no contexto educacional. / 

A promoção das técnicas de comunicação lançou um novo desafio à pedagogia 

contemporânea, cujas exigências, em matéria de educação, são cada vez maiores: 

novos alunos, uma escola para todos, novas matérias e novos professores, pedem 

uma renovação das concepções e dos métodos. Trata-se, portanto, de preparar o 

futuro, de o repensar com a consciência de que estamos a viver um período de 

constantes mudanças que se estendem desde a investigação cientifica às novas 

tecnologias e à criação de novos modelos de relação humana e de actividade 

profissional. E se as NTI foram um dos principais factores responsáveis por 

grande parte das mudanças económicas, sociais e culturais dos nossos dias, é 

óbvio que também elas poderão ter um papel importante a desempenhar na 

Escola. Esse papel passa, em nosso entender, não apenas pela sua introdução na 

sala de aula mas por uma mudança de atitudes face à aprendizagem, face ao saber, 

face ao papel dos alunos e dos professores.» (Gil (2002): 208) 

No que concerne às finalidades do sistema educativo, destacamos o 

«[...] contribuir a desenvolver nos alumnas / os as capacidades necesarias para 

desenvolverse como cidadãns con plenos dereitos e deberes na sociedade na que 

viven. Estas capacidades, ainda que teñen que ver cós coñecementos das diversas 

áreas, non se limitan a eles. Hai certas cuestións de gran trascendencia sobre as 

que a sociedade reclama unha atención prioritária. Son cuestións como a 

violência, a escasa presencia de valores éticos básicos, as discriminacións e 

desigualdades, o consumismo, a degradación de médio natural, a saúde, etc. En 

función disto a educación obrigatória debe posibilitar que os alumnos / as 

cheguen a entender estos problemas e elaboren un xuicio crítico respecto a eles, 

sendo capaces de adoptar actitudes e comportamentos baseados en valores 

asumidos racional e libremente.» (Liñares (2003) : 466) 
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O sistema educativo tem, por conseguinte, como objectivo, para além da 

transmissão de uma série de conteúdos didácticos referentes a diversas disciplinas 

(como por exemplo o Português, a Matemática, Ciências, Geografia, História, 

Educação Física e aquisição de uma Língua Estrangeira), também a transmissão de 

valores que permitem o crescimento/desenvolvimento dos alunos enquanto cidadãos 

não só da freguesia ou concelho onde vivem, mas do mundo; não só no contexto 

actual, mas com a transmissão de uma visão mais abrangente, de forma a estarem 

mais actualizados, informados e prontos para a vida futura e global na qual já estão 

inseridos, numa perspectiva de actualização e aprendizagem contínua ao longo da 

vida. Conforme refere Maria Goretti Pereira, 

«[a]s mutações operadas no mundo actual implicam uma atitude dinâmica e 

actualizante, por parte dos agentes sociais, ao invés da atitude passiva e 

conservadora vivida em tempos anteriores ao que actualmente vivemos. De facto, 

antes educava-se para toda a vida, agora não, o processo de aquisição de 

conhecimentos é um processo contínuo e actualizável e não é um processo 

estático, fechado e tranquilizador. A sociedade actual tem como característica 

predominante a instabilidade quer ao nível de conhecimentos, quer ao nível das 

técnicas, quer ao nível das atitudes e valores, por isso, mais do que adquirir 

conhecimentos inamovíveis, unívocos e dogmaticamente válidos, importa educar 

para a aquisição de competências e atitudes moldáveis e adaptáveis às evoluções 

operadas nos vários domínios da existência humana, [...].» (Pereira (2007): 

16) 

Constata-se que a escola tem a difícil tarefa de educar no sentido de mudança 

e mutabilidade, já que os conhecimentos, aptidões e valores adquiridos na actualidade 

são permanentemente mutáveis e adaptados a novas realidades.  

O papel socializador da escola adquiriu particular realce nos últimos anos. 

Tendo em conta que 

«[...] diariamente as crianças convivem, na escola, no bairro, com outras crianças 

pertencentes a raças diferentes ou a povos diversos, provenientes dos mais 

distintos países do mundo, o sistema de ensino tem todo um trabalho a 

desenvolver, no sentido de promover a socialização das crianças, valorizando as 

diferentes culturas que chegam à escola. / [...] / [...] / Assim, a escola deverá 

promover valores como o respeito pelo outro, o direito à diferença, a tolerância e 

a solidariedade entre as crianças e entre as mais variadas culturas, presentes no 

seu seio, contribuindo igualmente para que estes valores se estendam à família e a 

todas as instituições, que com consigo colaboram. / Cremos que neste trabalho de 
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promover uma educação multicultural entre as crianças das nossas escolas, a 

literatura infanto-juvenil pode desempenhar um papel fundamental, na medida em 

que promove a aquisição de novos saberes, nomeadamente relacionados com 

diversas culturas e com novos valores, auxiliando a criança na construção do 

conhecimento e na compreensão da diversidade do mundo que a rodeia.» (Balça 

(2003): 421) 

Sobre o tema, também Marcel Postic valoriza esse novo papel assumido pela 

escola justificando que 

«[a] escola é um lugar de aprendizagem social. […] A partir da idade de dez anos, 

as funções e os traços psicológicos que servem para diferenciar os indivíduos e 

para se situar, assumem cada vez mais importância para a criança. […] / O meio 

escolar desempenha uma função psicossocial no desenvolvimento pessoal da 

criança e na construção da sua personalidade. […] / A partir dos onze-doze anos 

os pré-adolescentes procuram situar-se no devir escolar e no seu futuro estatuto de 

adulto. O seu eu é submetido à prova dos acontecimentos vividos.» (Postic 

(1992): 35-36) 

Acrescenta ainda que «[a] escola é um local de confronto com o mundo social. 

Nela, a criança observa os outros, adquire o conhecimento dos comportamentos do 

próximo, das intenções, dos valores, das normas que os sustentam.» (Ibidem: 37) 

Maria Goretti Pereira reflecte na sua dissertação sobre este facto exprimindo 

que  

«[t]odo o ser humano, ao estabelecer relações com os outros e com o mundo, põe 

em evidência de forma implícita ou explícita valores pelos quais se orienta e se 

rege. Assim, nos pequenos gestos quotidianos, na maneira como nos vestimos, 

nas posturas que adoptamos, nas decisões que tomamos, revelamos valores que 

privilegiamos na nossa forma de perspectivarmos os outros e tudo o que nos 

rodeia. / É, portanto, inegável que a escola, comunidade educativa, não se 

encontra alheada desta contestação, pois que é composta por pessoas: alunos, 

professores, funcionários, encarregados de educação, pais, comunidade, e como 

tal, é veiculadora de valores por excelência. / O professor, na sala de aula, naquilo 

que permite e naquilo que proíbe, naquilo que premeia e naquilo que condena, no 

que incentiva e no que desencoraja, no que selecciona e no que rejeita, está 

implícita ou explicitamente a ensinar aquilo que valoriza, aquilo que entende 

como justo, enfim está a veicular valores. Todas as actividades que se 

desenvolvem no contexto escolar, quer dentro da sala de aula quer fora dela, 

estão, portanto, imbuídas de valores.» (Pereira (2007): 69) 

demonstrando, desta forma, o carácter transversal de transmissão de valores da 

escola, independentemente da disciplina e dos conteúdos programáticos. 



 - 318 - 

Reencontramos a temática da educação como aprendizagem de valores e, 

consequentemente, como instigadora da função socializadora dos discentes, onde é 

referido que 

«[...] intencionalmente ou não, a escola tem vindo a estabelecer os parâmetros da 

relação entre o sujeito e os outros, suscitando a aprendizagem de valores, normas 

e regras de conduta inerentes à inserção dos alunos numa cultura democrática. 

Suscitando a aprendizagem, é certo, mas (pelo menos desejavelmente) também a 

vivência. É ideia consensual que a escola deveria, toda ela, constituir uma 

comunidade capaz de reproduzir as condições da vida social e onde o aluno 

aprenderia a viver em sociedade... vivendo!» (Fonseca (2001): 13-14) 

Intimamente ligado à educação em toda a sua amplitude e à sua própria 

natureza, examinamos, de seguida, as várias acepções do verbo aprender que significa 

criar, criar-se, ensinar, formar e trocar ao longo da nossa vida, desde a infância até à 

velhice, em todo e qualquer contexto, desde o seio familiar, à escola e à profissão, 

estando a transmissão de valores presente em todos.  

Segundo o professor Olivier Reboul, 

«[a]pprendre, c’est d’abord élever et s’élever, puisque, […] apprendre a toujours 

le sens passif (s’instruire) et actif (instruire), élever correspond à l’éducation 

familiale, qui est spontanée, sans programme, et qui apprend, si du moins la 

famille est normale, les valeurs « chaudes » de l’affection, de la fidélité, de 

l’admiration. […] / C’est ensuite enseigner, ce qui désigne l’ensemble des études 

scolaires ; il s’agit d’une éducation intentionnelle, méthodique, programmée. Or, 

l’école communique non seulement des savoirs, mais bien des valeurs qui lui sont 

spécifiques, comme le sens de la méthode et de l’effort, l’égalité entre pairs, la 

justice distributive, bref les valeurs liées à la raison. / Apprendre, c’est aussi 

former. Ce verbe correspond avant tout […] à l’apprentissage d’un métier. Or 

celui-ci, outre des savoir-faire, inculque des valeurs qui lui sont propres, comme 

la responsabilité du travail bien fait, l’exactitude, la solidarité entre travailleurs. 

Ces valeurs, on les apprend en même temps que la profession d’ailleurs, c’est-à-

dire par la pratique. Apprendre un métier, c’est le faire ; l’enseignement théorique 

peut aider ce faire, en expliquant, en généralisant ; en aucun cas il ne peut la 

remplacer. […] / A côté de ces trois domaines bien délimités de l’apprendre, on 

peut en distinguer deux autres, plus flous, mais essentiels. / Echanger : désigne 

tout ce qu’on apprend de la vie en commun et commence notamment avec les 

jeux des enfants.  
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Apprendre à se mesurer physiquement et moralement, mais aussi à saisir le point 

de vue des autres et à le respecter, à honorer les règles et à ne pas tricher, à 

coopérer à la réussite du jeu, etc., voilà toute une gamme de valeurs que 

l’Education nouvelle a voulu introduire à l’école elle-même.» (Reboul (1992): 

07-08) 

Partimos do pressuposto que não há educação sem valor. 

A educação resume-se muitas vezes ao sistema escolar, mas temos que 

destacar que realmente se aprende na escola, permitindo o esclarecimento de dúvidas, 

de ignorâncias, de incertezas, de incompetências, na medida em que nos ajuda a fazer 

e a compreender melhor e é esse “melhor” que remete para o valor como menciona o 

supramencionado autor ao iniciar a sua obra dizendo 

«[i]l n’y a pas d’éducation sans valeur. / Même si l’on réduit l’éducation ?a 

l’enseignement scolaire, on apprend à l’école. Or qu’est-ce qu’apprendre sinon 

passer d’un état à un autre, plus souhaitable ? Apprendre, c’est se délivrer d’une 

ignorance, d’une incertitude, d’une maladresse, d’une incompétence, d’un 

aveuglement ; c’est parvenir à mieux faire, à mieux comprendre, à mieux être. Or, 

qui dit « mieux » dit valeur.» (Ibidem: 01)    

Por valores da educação, podemos considerar 

«[…] les buts de l’éducation, les valeurs auxquelles elle prépare. Naturellement, 

elles varient beaucoup avec les sociétés, les cultures. Certaines, traditionnelles, 

privilégient l’intégration au milieu et la fidélité au passé. D’autres favorisent 

plutôt l’autonomie de l’individu, l’esprit critique, le jugement, le sens de la 

responsabilité, bref ce qui fait de l’être humain un adulte à part entière. / Ensuite, 

les valeurs indispensables à l’éducation elle-même. Dans une culture 

traditionnelle, celle-ci insiste sur l’obéissance, le respect des aînés, l’esprit de 

discipline. Une éducation de type moderne insistera plutôt sur l’initiative, la 

créativité, la libre coopération. / Restent enfin les valeurs qui servent à l’éducation 

de critère de jugement : « l’enfant sage » dans la famille, « le bon élève » à 

l’école. « le chrétien accompli à l’église. Dans une perspective moins 

traditionnelle, on privilégie l’individu capable d’initiative, de débrouillardise, 

d’esprit d’équipe.» (Ibidem: 02)  

Demonstrámos, pois, que esses valores serão diferentes e valorizarão aspectos 

diversos, de acordo com a cultura, país e tradição onde a escola está inserida. Este 

factor é importante, e cada vez mais, tendo em atenção a sociedade actual, pois 

prende-se com as características mais fundamentais da Cidadania e da Cultura. Não é 

possível separar a concepção da escola da concepção de Cidadania, dado que 
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«[...], a educação é concebida como espaço e meio de concretização e expansão 

da cidadania, o que implica garantir a progressão de todos nas aprendizagens, 

contribuindo para a formação dos estudantes, como sujeitos e protagonistas dos 

processos de (re)construção do conhecimento e de desenvolvimento das suas 

identidades culturais e sociais, da “cultura da escola” e mesmo, (diríamos 

forçosamente), da(s) cultura(s) da suas comunidade(s) de pertença e/ou referência. 

/ Vincular a educação ao processo de efectivação e construção da cidadania obriga 

a uma relação com a comunidade que inclui a sua integração concreta e prática 

pela escola, nas pessoas dos seus alunos, e pelo envolvimento nos seus contextos 

de vida, como estratégia e recurso essenciais para o enriquecimento e sucesso das 

aprendizagens e da formação escolar em sentido lato.» (Antunes (1995): 202) 

Verificamos, pois, que 

«[a] necessidade de despertar as crianças e os jovens para a consciência 

democrática, para a tolerância e para a abertura aos outros tem sido, nos últimos 

anos em Portugal, uma preocupação patente nos discursos dos responsáveis 

educativos e uma fonte de pesquisas, obras e iniciativas versando as diversas 

facetas que a educação para a cidadania contempla.» (Fonseca (2001): 13) 

Porém, 

«[a] aprendizagem da cidadania é, necessariamente, um processo lento e 

trabalhoso. Não se trata apenas, [...], de fazer aquisições cognitivas ou de adoptar 

comportamentos. Aprender a ser cidadão implica, também, que se faça uma 

apropriação de valores, de códigos e de competências inerentes à conduta 

democrática em que se fundamenta, no essencial, o exercício da cidadania. Sendo, 

simultaneamente, uma tarefa cognitiva e socioafectiva, em cuja concretização a 

pessoa exerce um papel activo, tornarmo-nos cidadãos adquire uma natureza 

desenvolvimental e trata-se de uma tarefa para a qual concorrem domínios 

diversos do desenvolvimento cognitivo, estético, moral e pró-social.» (Ibidem : 

27) 

Vivendo numa era global, a diversidade cultural é vasta e  

«[é] um facto que a sociedade ocidental se tem tornado cada vez mais complexa 

no que à problemática das relações interculturais diz respeito. A coexistência de 

cidadãos de várias etnias e culturas num mesmo espaço é um fenómeno 

complexo, criador de tensões de ordem variada perante as quais a sociedade 

precisa de encontrar respostas. E a tentação mais imediata é procurar respostas 

simples para situações que representam uma enorme complexidade. / Na verdade, 

a presente e cada vez mais constante realidade multinacional, multiétnica e 

multicultural de muitos estados europeus tem sofrido uma crescente evolução nos 

últimos tempos, o que certamente implica diversas mudanças organizativas 

institucionais, sociais e curriculares.  
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Assim sendo, a educação desempenha um papel fundamental ao realizar e 

difundir entre as crianças e os jovens uma cultura de convivência civil e 

construtiva baseada na tomada de consciência do direito às oportunidades iguais 

de todos os cidadãos que interagem e convivem num mesmo país. / De facto, a 

questão da diversidade cultural passou, em relativamente pouco tempo, de uma 

realidade oculta para uma temática omnipresente. Não é a multiculturalidade das 

sociedades que se constitui como novo factor, mas sim a consciência que temos 

dessa multiculturalidade. As trocas comerciais e a coexistência de indivíduos de 

diferentes origens num mesmo espaço geográfico têm sido uma constante ao 

longo dos séculos, mas a dimensão e o ritmo da mobilidade aumentaram 

consideravelmente. A sociedade multicultural é, assim, uma realidade, um 

processo claramente irreversível.» (Vieira (2006): 15) 

Um dos aspectos a ter em conta, atendendo à sociedade global na qual estamos 

inseridos, é, por conseguinte   

«[a]o nível das indicações metodológicas (dos saberes, interesses e necessidades 

dos alunos à gestão dos programas), a compreensão da realidade grupo/turma 

como um espaço multicultural é igualmente importante: numa sala de aula em que 

se aceitam e integram as diferenças pessoais e culturais dos alunos e em que 

prevalecem a confiança e o respeito mútuos, emergem, naturalmente, as perguntas 

e sugestões dos alunos. Ao tê-las em consideração, o professor pode adequar, 

mais facilmente, o processo de ensino/aprendizagem às necessidades 

manifestadas e favorecer o desenvolvimento da autonomia e da cooperação.» 

(Ibidem: 42) 

Neste sentido, e observando o carácter global do mundo no qual vivemos, 

denotamos que os objectivos da escola são mais abrangentes na actualidade. Com 

efeito, 

«[...] à escola se pede que contribua para a formação integral dos seus educandos, 

suprindo as necessidades que resultam da perda de influência por parte da família, 

e que eduque, não para a acumulação de saberes, mas que contribua para o 

desenvolvimento humano e para um conhecimento mais dinâmico do mundo.» 

(Magalhães (2009): 148) 

Para além da abrangência dos seus propósitos, registamos também a 

importância dos mesmos no que concerne à educação/formação das crianças e jovens 

porque cada vez mais se  

«[...] reivindica [...] uma educação que prepare mais eficazmente os jovens, 

desenvolvendo práticas conducentes àquelas que encontrarão na vida adulta – 

profissional, social e privada, e para que se eduque para a igualdade no acesso à 

informação e à oportunidade.» (Ibidem: 150) 
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Conforme afirma Maria Goretti Pereira,  

«[a] educação deve, então, assumir a difícil tarefa de fazer da diversidade um 

factor positivo. O respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos 

constitui, de facto, um princípio fundamental, que deve levar à exclusão do ensino 

estandardizado. Aprender a viver juntos requer o desenvolvimento do 

conhecimento abstracto e de outras qualidades humanas como a imaginação, a 

aptidão para comunicar, o gosto pelo trabalho em equipa, o sentido do belo, a 

dimensão do espiritual, entre outras, que conduzam a uma consciência colectiva. 

Compete à escola actual articular aprendizagens escolares com as aprendizagens 

experienciais e possibilitar aquisição de saberes e de valores para a cidadania.» 

(Pereira (2007): 19) 

A mesma autora reflecte sobre a educação para os valores assumindo que 

«[m]ais importante do que a forma como a disciplina se integra no currículo, 

pensamos ser a forma como o sucesso de tal empreendimento se vislumbra. De 

facto, a abordagem a esta problemática não está tanto na apresentação de valores, 

em si, mas na capacidade de as crianças, os adolescentes e os jovens se 

interrogarem, em cada umas das / componentes curriculares, em cada disciplina, 

perante questões últimas como a identidade pessoal, a finalidade da vida, o 

relacionamento com os outros e com o mundo. Trata-se de problematizar as 

alternativas que se colocam, através da reflexão crítica, para que o aluno possa 

conhecer, apreciar e, livremente, assumir aquelas que se lhe apresentam como 

ajustadas ao seu projecto pessoal de vida e de felicidade.» (Ibidem: 43-44) 

Justifica o papel da escola que deverá ser adequado e adaptável aos seus novos 

pressupostos, devido às inúmeras mutações às quais assistimos na actualidade, bem 

como às características novas da nossa sociedade ao relatar que 

«[h]oje, o espaço escolar, entendido não como espaço físico, mas como espaço de 

desenvolvimento pessoal e social, é o espaço privilegiado onde deverão ser 

lançadas as bases de formação do indivíduo. Uma sociedade multicultural, plural, 

democrática e livre, não pode perspectivar a escola como um sistema rígido, 

reprodutor, imobilista e disciplinador, pelo contrário, deve perspectivá-la como 

um espaço orientador, aberto, diversificado, estimulante e livre, onde o ser em 

formação deve ser entendido como um ser em busca permanente de 

conhecimentos quer científicos quer culturais que lhe permitam uma maior e 

melhor adaptação e integração na “aldeia global”. Para isso há necessidade 

constante de se estruturarem os conteúdos programáticos a serem abordados na 

escola, de forma a uma melhor optimização das aprendizagens. /  
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O professor precisa de estar continuamente sintonizado com as transformações 

que ocorrem e de reorganizar os seus próprios conhecimentos, estruturando-os o 

mais objectivamente possível para não se tornar um elemento obsoleto e 

desajustado da realidade circundante.» (Ibidem: 105) 

Existe uma série de temáticas que deverão ser abordadas no contexto da sala 

de aula, para além do conteúdo inerente à disciplina em questão. Este propósito 

fundamenta-se no âmbito da sociedade e escola actuais, uma vez que essas temáticas    

«[...] derivam das dinâmicas de evolução das sociedades [...] que colocam novos 

desafios, quer ao exercício de cidadania, quer obviamente, à educação neste 

domínio. Identifiquemos algumas dessas temáticas: / [...] à cabeça temos o desafio 

social da diversidade, da diferenciação, do multiculturalismo, assumindo que 

educar para a cidadania é, também, educar para o reconhecimento, para o respeito 

e para a cultura da diferença; / [...] em segundo lugar, os fenómenos crescentes de 

exclusão social (de todo o género, a começar pela iliteracia e a acabar na ausência 

de protecção à velhice) questionam o próprio conceito de “cidadão” e surgem hoje 

como um dos principais obstáculos a um exercício pleno da cidadania por um 

número considerável de indivíduos; / [...] em terceiro lugar, o “regresso” dos 

valores à educação e o debate sobre o sentido de uma educação ou para valores 

merece ser assinalado como um tema pleno de oportunidade no âmbito de uma 

abordagem contemporânea da acção educativa no campo da cidadania; [...] em 

quarto lugar, a ecologia, o ambiente, a procura de um desenvolvimento 

sustentável, onde o ser humano e aquilo que o rodeia vivam de forma equilibrada, 

constituem temáticas quase inesgotáveis para tornar próxima e significativa a 

educação neste domínio; / finalmente, a Europa, o resto do mundo, a integração 

num espaço mais vasto, a consideração de que ser cidadão português é também 

assumir uma identidade transnacional sem renunciar ao património, aos símbolos 

e às narrativas da nação a que pertence. » (Fonseca (2001): 19-20) 

Estes tópicos de natureza ampla constituem 

«[...] a base de um autêntico programa de acção no âmbito da educação para a 

cidadania. Trata-se de temas que resultam das tendências sociais mais marcantes 

da época que atravessamos e o tipo de abordagem que suscitam terá, 

necessariamente, de ser integrado numa visão de conjunto da sociedade. Uma 

sociedade na qual a criança e o jovem se sintam efectivamente integrados e não 

apenas espectadores à espera de crescerem para terem, depois, a sua oportunidade 

de intervir.» (Ibidem: 20) 
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Algumas das temáticas a considerar em contexto de aula têm  

«[...] relevância internacional, outros dizem-nos mais respeito, estão mais 

próximos das nossas preocupações, como também o estariam a necessidade de 

defender os direitos da criança e dos mais idosos, de promover uma participação 

mais global da mulher no funcionamento das estruturas sociais, de assegurar uma 

distribuição mais equitativa dos recursos entre cidadãos “urbanos” e “rurais”, de 

garantir um efectivo acesso à educação ao longo da vida a todos os que o 

desejarem.»  (Ibidem) 

O tema de globalização encontra-se bem patente por alguns temas serem de 

âmbito internacional e outros serem mais internos mas sempre com carácter social. 

No que respeita a esses valores, sabemos que 

«[l]e sentiment du bien est inné chez l’enfant, comme l’est celui du vrai. Il 

possède une aptitude à aimer et à discerner le bien, et non un ensemble de 

connaissances constituées ce sens du bien s’exerce sur les tendances et les 

sentiments qui se développent et se compliquent au fur et à mesure que l’enfant 

grandit: son égoïsme, l’amour de ses aises ou du jeu, sa paresse ou sa 

gourmandise, mais aussi son affection pour ses parents et ses frères, ses 

camarades, son souci de justice qui très tôt apparaît. A cette conscience naissante, 

la société impose d’autorité certaines conceptions; le discernement de l’enfant 

joue sur commande et sa réflexion se meut suivant un canevas préparé. / Ainsi 

s’explique la diversité des consciences: milieu social, exemples, traditions, mais 

aussi degré d’intelligence, niveau de moralité constituent les causes contingentes 

qui façonnent une conscience.» (Madinier (1966): 101) 

A educação na escola pretende formar 

«[...] une personnalité, et comme / l’étymologie l’indique, tire d’un être 

d’instincts une volonté et une intelligence capables de se diriger. On vise bien à 

former une certaine nature, mais surtout à produire un être capable de se faire à 

soi-même sa propre nature. Le dressage considère le moi comme un objet; 

l’éducation voudrait susciter un sujet: à mesure que l’enfant grandit, il faut moins 

modeler sa conscience que faire de lui une conscience.»  (Ibidem: 102-103) 

A escola terá, consequentemente, a tarefa de formar uma consciência, 

inferindo o ser de instintos, de uma vontade e de uma inteligência capazes de se 

dirigirem.     
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Importa realçar também que os valores a serem transmitidos na escola 

remetem para «[...] la conscience, instrument d’autonomie et ouvrière du progrès, est 

ce par quoi l’homme s’humanise. Aussi la plus haute tâche de l’éducation est moins 

de façonner les consciences que de faire de chaque homme une conscience.» (Ibidem: 

120) 

Face ao exposto, a acção educativa deve, por isso, 

«[...] não só proporcionar ao aluno o contacto com diversos modelos de 

pensamento e de comportamento cívico mas também incentivá-lo a realizar 

escolhas, as quais configuram e exprimem desejos, necessidades, preocupações e 

aspirações, ou seja, configuram e exprimem a personalidade do indivíduo. / 

Importa, por consequência, agir de tal modo que a definição cívica de si próprio 

não seja algo imposto do exterior mas constitua qualquer coisa de progressivo e 

de construtivo. Importa que o educador não percorra o / caminho do educando, 

não lhe dê as respostas antecipadamente, mas o ajude a obter uma percepção 

objectiva da sua condição existencial, a tomar consciência de si como alguém que 

possui uma determinada originalidade e que atribui um sentido particular às 

realidades do dia-a-dia. Deste modo, o exercício da cidadania será uma 

consequência natural e lógica desse sentido que é dado às coisas da vida e à 

própria vida, ultrapassando as forças do egocentrismo para reconhecer o outro 

social e manifestando um “eu cívico” simultaneamente enraizado no solo da 

tradição a que se pertence e aberto aos novos espaços de intervenção que a 

evolução humana permanentemente suscita.» (Fonseca (2001): 23-24) 

A educação procurará, pois, 

«[...] constamment à éveiller les valeurs spirituelles et à développer l’amour du 

Bien plus que la crainte de désobéir. L’effort de l’éducation devra consister à 

liquider le plus possible les traces de ce surmoi et à développer une conscience 

axée sur les valeurs morales et ouverte sur l’esprit.»  (Madinier (1966): 113) 

Concluímos que, no que concerne à educação para a cidadania a implementar 

na escola, devemos ter em conta que 

«[...] a cidadania é uma realidade complexa e multidimensional, que deve ser 

contextualizada em função do espaço político e histórico que lhe serve de 

referência; a cidadania democrática refere-se, concretamente, à participação activa 

dos indivíduos no sistema de direitos e de responsabilidades característico das 

sociedades democráticas; /  

 

 

 

 



 - 326 - 

[...] a educação para a cidadania democrática reside na formação dos jovens e dos 

adultos para o exercício desses mesmos direitos e responsabilidades; a educação 

para a cidadania democrática deve estar presente não apenas nos currículos de 

instrução escolar, mas também e sobretudo na educação permanente de todos os 

cidadãos, a fim de valorizar enquanto alunos, professores, membros de uma 

comunidade, consumidores de serviços sociais; [...] a cultura democrática surge 

como um pré-requisito indispensável para a educação para a cidadania 

democrática; esta assenta num conjunto de competências de base (conhecimentos, 

valores e atitudes) que devem atravessar as instituições educativas; / [...] o valor 

fundamental da educação para a cidadania democrática reside no respeito pelos 

direitos humanos.» (Fonseca (2001): 42) 

Acerca dos conteúdos da cidadania, distinguimos «[...] uma ligada aos valores 

que fundamentam as regras da democracia participativa, / [...] a outra ligada ao 

aspecto instrumental da cidadania, isto é, ligada ao conjunto de instrumentos e de 

mecanismos que permitem concretizar as regras da democracia.»  (Ibidem : 43)  

Procuraremos, de seguida, apresentar os pressupostos evidenciados, 

anteriormente, no contexto da sala de aula da disciplina de Português, demonstrando 

como as Fábulas podem ser vistas como transmissoras de valores e de ensinamentos 

morais numa perspectiva educativa, mas também no que respeita à Didáctica da 

Língua e da Literatura, pois reconhecemos a aula de Português como uma aula de 

língua, de linguagem e de comunicação. Visará o desenvolvimento e a estruturação da 

competência comunicativa do aluno que o tornará apto a usar melhor a sua língua. 

 

4.2 A Didáctica da Língua na sala de aula de Português 

 

O trabalho actual também abrange o campo da Didáctica da Língua, 

nomeadamente através do estudo do léxico encontrado nas Fábulas.   

Sabemos que a sala de aula, independentemente da disciplina, é um espaço de 

comunicação, pois 

«[s]e, em todas as áreas do saber e actividades, a comunicação atingiu, nos nossos 

dias, tão grande destaque, reconhecemos que, na educação, ela assume um papel 

determinante na relação professor/aluno (sucesso educativo) e no sucesso da 

escola, enquanto instituição. / Se o acto de comunicar nasce da necessidade de 

estabelecer relações e é pela comunicação que as relações se estabelecem, a 

Escola foi, desde sempre, um espaço privilegiado de comunicação. É aqui que 

professores e alunos passam grande parte do seu tempo e é, neste contexto, que 

interagem.» (Mateus (2003): 259-260) 
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 Interpretamos a comunicação como 

«[...] um processo que envolve a troca de informações, logo, como ser social e 

cultural que é, o homem desde sempre tentou, através do acto de comunicar, 

expressar o seu pensamento. Na verdade, podemos dizer que o acto de comunicar 

é a materialização do pensamento, que poderá ser expresso no desenho, na 

brincadeira, na dança, na música, nos gestos, etc.» (Fernandes (2008): 89) 

 Uma das várias atribuições da escola é «ensinar a ler e escrever. Desenvolver 

nos alunos a capacidade de transitar pelo mundo da escrita, como leitor e produtor de 

textos, tem sido, pelo menos em tese, uma das grandes preocupações que orientam os 

conteúdos de Língua Portuguesa.» (Araújo e Luna (2005): 213) 

No âmbito da didáctica da língua na aula de Português, 

«[l]er é uma prática básica, essencial para aprender. A leitura é parte fundamental 

do trabalho, do empenho, da perseverança, da dedicação em aprender. Nesse 

sentido, a contribuição da Língua Portuguesa na integração da área de 

conhecimentos e suas interfaces com as demais áreas é, em parte, prejudicada 

porquanto o procedimento básico, indispensável à aprendizagem, em todas as 

disciplinas e níveis de escolaridade e o interesse do aluno em leituras e em aulas – 

tem sido precário. O aprendizado da leitura e da escrita é a grande contribuição 

da disciplina língua portuguesa com as demais áreas. Por isso requer não só a 

apreensão de um código formal, mas, principalmente, a apropriação de uma 

multiplicidade de regras sociais que envolvem o uso de linguagem. Ao lado, 

então, da competência lingüística, em sentido estrito, ou saber gramatical, cabe-

nos investigar sobretudo os graus de competência comunicativa revelados no 

discurso/texto do nosso interlocutor/leitor.» (Ibidem: 215) 

Sendo parte integrante de qualquer língua, e consequentemente meio de 

comunicação, será fundamental integrar nas aulas de Português o estudo do léxico, 

como passamos a demonstrar. 

 

4.2.1 Importância do estudo do léxico  

 

Atendendo ao facto de que «[o] léxico é, para a grande massa dos falantes, a 

mais importante manifestação linguística.» (Reis e Adragão (1992): 75), no que diz 

respeito ao conceito de léxico no âmbito da sala de aula de Português, ao estudo da 

relação entre a língua e a realidade extralinguística que ela diz 

«[c]onsiderar a língua como um conjunto de palavras, uma espécie de arquivo 

organizado, é uma das formas primárias mais comuns de se abordar o fenómeno 

da comunicação.  
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E, porque as palavras de que dispomos, se arquivam de forma mais evidente no 

dicionário do que na memoria, a língua é, para muitos, um conjunto de formas 

escritas que se pronunciam quando necessário. / A atenção que, numa aula de 

língua materna, se deve dar ao léxico provém precisamente desta distorção no 

conceito das pessoas e da necessidade de lhe definir o lugar competente: lugar 

sem dúvida de grande importância mas, como vimos, dependente de um nível 

organizador, sob pena de se converter em amálgama sem sentido. A noção de 

código, trabalhada antes e que inclui não só os sinais como as regras de 

organização desses sinais, é aqui retomada para dela se colherem os possíveis 

frutos.» (Ibidem: 39) 

 Desta forma, estudar o léxico através da leitura, na aula de Português, torna-se 

preponderante no que concerne à aquisição de vocabulário por parte das 

crianças/jovens, por um lado, porque   

«[...] primeiro o fazem oralmente e que posteriormente, por efeito da leitura, na 

escola começam a ver palavras escritas que não conhecem e aprendem-nas através 

da leitura. Conclui-se assim que a melhor maneira para facilitar o aumento de 

vocabulário das crianças em idade escolar é fazê-las ler e quanto mais lerem 

melhor será o seu domínio da língua.» (Pires (2000): 303) 

Por conseguinte, 

«[c]onclui-se que uma criança que passasse 50 minutos todos os dias a ler na 

escola cerca de 200 palavras/minuto teria ao fim de um ano lectivo lido 1.000.000 

palavras. As crianças aprendem palavras novas através de contextos linguísticos 

de uso, através dos contextos que lhes são dados pelas páginas escritas e através 

da interacção pessoal.» (Ibidem: 304) 

Por outro lado, atendemos a um dos principais objectivos do ensino de uma 

língua, quer materna, quer estrangeira, que é 

«[...] o desenvolvimento da competência lexical do aluno, aumentando o 

conhecimento que ele possui das estruturas fundamentais da língua e 

desenvolvendo o seu campo expressivo. A necessidade de ensinar o vocabulário 

é, pois, um facto incontestável. No entanto o seu carácter ilimitado e 

aparentemente não estruturado transforma, com frequência, a sua aprendizagem 

num verdadeiro drama tanto para professores como para alunos. […] / 

Antigamente os alunos eram obrigados a decorar listas desordenadas e infindáveis 

de vocábulos. Esta falta de sistematização transformava a aprendizagem das 

línguas num trabalho ingrato e penoso que levava muitos alunos a sossobrar. […] 

/ Portanto o aluno não deverá memorizar desordenadamente os novos elementos 

lexicais, mas estruturá-los gradualmente em micro-sistemas ou campos lexicais de 

modo que as semelhanças e diferenças dos vocábulos se imponham de maneira 

coerente à sua consideração.  
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Assim deixará de ser sua preocupação reter quantitativamente o vocabulário, mas 

sim fundamentar a sua competência lexical qualitativamente, no jogo sempre vivo 

e aliciante de relações e oposições existentes dentro de cada campo lexical.» 

(Ferreira (1985): 35-36) 

Partindo do nosso objecto de estudo, desiganadamente o léxico, poderemos ter 

em consideração, numa perspectiva didáctica, nomeadamente as noções de 

“homonímia”, “homofonia”, “homografia”, a dicotomia “sinonímia”/ “antonímia” e a 

noção de “campo semântico”. 

 No que concerne aos exercícios a aplicar, 

«[n]ão basta estabelecer simples relações de sinonímia ou antonímia, torna-se 

necessário delimitar internamente os campos lexicais determinando os traços 

mínimos distintivos pelos quais um vocábulo se distingue de todos os elementos 

do mesmo campo. O importante e atraente para o aluno é essa aventura (viagem) 

pelo interior da palavra.» (Ibidem: 37) 

Vemos que 

«[...] jogos, brincadeiras, mímicas, canto, etc., são formas de linguagem que 

fazem parte do quotidiano da criança. Neste sentido, é imprescindível, em 

especial na escola, lugar onde a criança passa maior parte do tempo, enfatizar as 

actividades de expressão. É através do complemento destas actividades e em 

grupo que a criança, no inicio da vida escolar, apreende valores e começa a 

construir-se como individuo, como ser social.» (Fernandes (2008): 91) 

 Neste sentido, procuraremos demonstrar a possibilidade de estudar o léxico, 

através do uso das novas tecnologias, de forma a tornar a aula mais lúdica, 

motivadora e transmissora de valores. 

No caso específico, através da utilização do programa estatístico-lexical NooJ, 

foi possível fazer, no capítulo anterior, o levantamento do vocabulário presente nas 

Fábulas de Esopo, La Fontaine e Teófilo Braga, assim como a delimitação dos 

campos temáticos, procurando esse levantamento ir ao encontro de valores/temas 

transversais. Vericámos a preponderância da informática no estudo da língua. 

 

4.2.2 A informática no estudo de textos 

 

Com base nesses pressupostos, pretendemos usufruir da sala de aula de 

Português, no ensino básico, garantindo a transmissão de valores, através da análise 

de vocabulário e subsequente extracção de campos temáticos. 
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Para isso, aproveitaremos as novas tecnologias, isto é, a aplicação de um 

programa automático de tratamento da língua. 

Tal justifica-se porque em Portugal, como noutros países, existem sinais 

positivos sobre o impacto do computador na escola pois 

«[...] assiste-se, no decorrer de meados da década de 80 à generalização dos 

grandes projectos nacionais que visam, de forma declarada, esse objectivo. / 

Portugal não foge à regra e vê nascer, em 1985, o grande projecto oficial de 

introdução do computador na escola. Antes dele, porém, já alguma coisa se tinha 

feito neste domínio, com base na actividade mais ou menos isolada de algumas 

estruturas e instituições educativas, que culminaria com o projecto Minerva.» 

(Afonso (1993): 69) 

Actualmente,  

«temos de reconhecer que alguns esforços têm sido feitos, tanto na tentativa de 

equipar as escolas com o material adequado como na formação de professores. 

Porém, é nossa convicção que estamos ainda muito longe do que seria desejável. / 

À escola pede-se que acompanhe a evolução da sociedade caminhando no sentido 

de um maior enriquecimento pedagógico-cultural, da valorização do indivíduo e 

das suas capacidades, da diversificação metodológica, da descentralização e 

actualização constantes. Da escola espera-se que prepare os jovens numa 

perspectiva de especialização mas também de desenvolvimento das capacidades 

físicas e intelectuais inerentes ao próprio indivíduo. Porém, as inovações na 

escola, quaisquer que elas sejam, processam-se, de um modo geral, a um ritmo 

bastante / lento. Assim, é irrealista pensar que as mudanças na escola ocorram 

com o mesmo ritmo do que ocorrem na sociedade. Esta constatação é contudo 

preocupante, pois as mudanças na sociedade ocorrem a uma velocidade 

vertiginosa o que vai fazer aumentar ainda mais o fosso existente entre esta e a 

escola. As consequências deste desequilíbrio são de ordem diversa, mas podem 

traduzir-se globalmente, pela desvalorização e descrédito da Escola enquanto 

instituição de saber e de preparação para a vida. Por isso, é urgente alterar este 

panorama, pois corre-se o risco de tornar a escola verdadeiramente inerte e 

obsoleta apesar dos constantes discursos sobre inovação.» (Gil (2002): 208-

209) 

Com a afirmação crescente do computador no meio educativo, criam-se 

«[…] expectativas e reacções muito diversas. E se uns o rejeitam liminarmente, 

outros aceitam-no com verdadeiro entusiasmo, vendo nele a panaceia para todos 

os males do ensino. Isto permite-nos afirmar que hoje são já muitas as escolas que 

utilizam as novas tecnologias, em especial o computador.  
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São, também, diversos os projectos escolares que se relacionam com a utilização 

do computador na prática educativa e cada vez temos mais alunos e professores a 

fazer uso deste meio informático. O computador está a transformar-se num novo 

mediador da comunicação e, consequentemente, a provocar alterações profundas 

na relação pedagógica. Com base na sua utilização, a perspectiva de ensino está, 

progressivamente, a ceder o lugar à perspectiva da aprendizagem, conduzindo, 

necessariamente, à alteração das funções do professor e do conceito de escola 

como centro de aprendizagem.» (Ibidem: 210) 

Reconhece-se que o computador tem-se assumido como um precioso auxiliar 

no processo de ensino/aprendizagem. Apreciamos que 

«[a] sua capacidade de comunicação, aliada ao poder de armazenamento, fazem 

com que possa ser considerado como uma potencial biblioteca ou perito em 

qualquer matéria. Ele proporciona ao aluno uma forma de interacção que 

ultrapassa, em muito, a que é habitual na sala de aula. Por outro lado, o seu uso é 

muito flexível e pode adaptar-se a todos os estilos individuais de ensino. / Assim, 

bem enquadrado pedagogicamente, o computador poderá assumir um papel 

importante não só como instrumento auxiliar de aprendizagem mas também de 

produção de textos, arquivo de informações / e tratamento de dados, 

transformando-se num meio de renovação do ensino e passando as aulas a ver 

verdadeiros centros de criação e investigação. » (Ibidem: 211-212) 

O uso desses recursos no contexto escolar é recente, mas é 

«[...] inegável a importância da Informática, da Estatística e das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino das Ciências Sociais e 

Humanas e, em particular, no ensino da Língua e da Literatura. [...] / A 

acessibilidade informática está, hoje em dia, vulgarizada tanto para professores 

como para alunos. / As escolas de Ensino Básico e Secundário estão equipadas 

com salas de informática, apetrechadas pelo extinto Projecto Minerva, munidas de 

Internet, recentemente, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, continuando a 

surgir constantemente projectos propostos a todas as escolas de Ensino Básico e 

Secundário com a finalidade de actualizar o hardware e o software educativo. / 

[...] / A nível do Ensino Secundário e da articulação deste com o Ensino Superior 

convém relembrar sucintamente o trabalho desenvolvido pelos supracitados 

Projectos. Porque, na verdade, foi o Projecto Minerva que introduziu a 

Informática nas escolas. Foi criado em 1985, constituído por cinco pólos: dois em 

Lisboa, um em Coimbra, um no Porto e um no Minho. Os cinco Pólos iniciais 

desenvolveram-se e deram origem a muitos outros em todos os pontos do pais, 

num total de vinte e três. [...] / O Projecto Minerva foi o primeiro Projecto das 

Novas Tecnologias de Informação nas Escolas Portuguesas no Ensino não 

Superior.  
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Foi um projecto pedagógico dirigido às duas realidades mais importantes da 

escola: alunos e professores. Tinha como principais finalidades : / a) tirar partido 

da Informática como meio pedagógico nas escolas de Ensino Básico e 

Secundário; / b) fornecer equipamento, formação técnico-pedagógica no domínio 

da utilização do computador; / c) apoiar o desenvolvimento de projectos 

educativos. / Formaram-se Centros Escolares de Informática que funcionaram 

como espaços de utilização livre quer para professores quer para alunos. 

Pretendeu minorar-se o problema da ligação da escola à vida activa 

desenvolvendo actividades no domínio da Informática Utilitária, ou seja, dando 

aos alunos formação útil para o acesso a postos de trabalho ou a estudos mais 

desenvolvidos na área da Informática. A determinado momento, o Projecto 

Minerva adoptou a estratégia de lançar concursos nas escolas como forma de as 

incentivar à apresentação dos seus próprios projectos de dinamização de 

actividades educativas empregando meios informáticos. Foi exemplar na 

transferência de conhecimentos científicos, de experiências educativas entre o 

Ensino Superior, Secundário e Básico.» (Santana (2000): 04-05) 

Contudo, o uso das novas tecnologias em contexto de aula ainda é remoto em 

algumas escolas, tendo em conta a sociedade onde nos inserimos e as suas valências. 

Apontamos diversos motivos para esses casos, tais como: 

«[…] - Falta de tecnologia informática; / Falta de conhecimentos individuais 

sobre programas que, embora cada vez mais “user-friendly”, são cada vez mais 

sofisticados; / Falta de prestígio académico para aqueles docentes que investem 

tempo e esforço em explorar o mundo informático; / - Falta de interesse em 

investir na Informática devido a uma relutância para mudar o “status quo”; / - A 

organização e as hierarquias universitárias que dificultam a contratação de 

docentes de informática e a introdução de mudanças nos cursos universitários; / - 

O trabalho pioneiro nesta área está a ser feito por entusiastas que sacrificam muito 

tempo e energia e pelos quais são mal compensados.» (Maia (2001): 28-29) 

 Todavia, 

«[…], a maior parte dos estudantes, alguns professores e o mundo em geral estão 

cada vez mais conscientes das enormes possibilidades oferecidas pela informática 

e da grande revolução que está a causar na nossa vida diária. Há um mundo de 

informação agora ao alcance de todos. O paroquialismo universitário tem de ceder 

lugar à internacionalização da informação, e as novas tecnologias vão – quer 

queiram quer não – revolucionar a relação entre o professor e o aluno e re-

posicionar as suas respectivas funções em relação à finalidade da educação – o 

conhecimento.» (Ibidem: 29) 

Pretendemos, deste modo, evidenciar as características positivas da utilização 

das TIC na sala de aula de Português, apesar de termos noção que 
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«[n]ão é tarefa fácil mostrar aos alunos dos Cursos de Letras, mais difícil se torna 

ainda alertar os professores já “instalados” que, por exemplo, a análise estatístico-

lexical aplicada a textos de autores medievais, clássicos, modernos, 

contemporâneos é uma mais-valia para alunos e professores nas aulas de Língua e 

Literatura Portuguesas.» (Santana (2000): 07) 

 À semelhança do defendido pela Professora Maria Olinda Santana, julgamos 

que  

«[...], as Novas Tecnologias permitem tornar o trabalho do professor mais 

produtivo, mais partilhado e mais eficiente. No fundo, vem tornar o trabalho do 

professor mais compensador e o estudo por parte do aluno mais atractivo. / [...], é 

possível utilizar o Stablex e muitos outros programas, proveitosa e gostosamente, 

tanto na aula de língua e literatura como nas de língua e literatura estrangeiras. / 

[...], na verdade, a análise estatístico-lexical conjuga de uma forma plena as 

Novas Tecnologias e a estatística colocando-as ao serviço da didáctica das línguas 

e literaturas, assim como claro está, da investigação científica nas áreas da 

Ciências Sociais e Humanas em geral.» (Ibidem: 61-62) 

 Deste modo,  

«[n]o campo do enriquecimento vocabular do aluno, a lexemática revela-se um 

instrumento eficaz e compensador. A fixação de listas desordenadas e infindáveis 

desaparece das aulas; o caderno de significados é substituído pela actualização 

constante da competência lexical do aluno; a memorização quantitativa é 

marginalizada em benefício da compreensão qualitativa das palavras. Esta 

compreensão não é imposta pela autoridade do mestre; mas sim pela descoberta 

do aluno ao organizar o léxico em grupos ou subgrupos unidos por algo de 

comum e diferenciados por traços mínimos distintivos. A aprendizagem do 

léxico, torna-se, assim, uma actividade lúdica, altamente atraente.» (Ferreira 

(1985): 145-146) 

 Relativamente ao uso das novas tecnologias em contexto de aula, torna-se 

relevante não só motivar os alunos, como também os próprios professores. Segundo a 

linguista Belinda Maia,  

« [t]he keywords of this paper are “motivation” and “information technology”, but 

what I am going to suggest fits into a much wider project, the aim of which is to 

allow more emphasis on encouraging project work and other activities which 

complement and run parallel to normal class work. Other activities could be 

acting (I have done this in the past and I believe all teachers who have tried it find 

it extremely rewarding), debating […], producing student magazines, creative 

writing […] or whatever other language-based activities individual teachers find 

they can promote most satisfactorily. /  
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All of the activities I have just mentioned are ideal if you believe that student can 

and should be encouraged to work independently, with the teacher’s role being 

that of providing incentives and encouragement, as well as devising some way in 

which the work produced is used to full advantage – cultural weeks which will 

allow students to take part in debating competitions, plays, revues, poetry reading, 

and magazines which can serve as news bulletins and a outlet for creative work. /  

As with these activities, the most essential thing to remember about the use of the 

new technologies is that they too are not suited to teacher-centred teaching. To 

think one can take a large class into a computer room – no matter how well 

equipped – and expect them all to use the Internet to connect into a selection of 

sites predetermined by the teacher is, as anyone who has tried it will tell you, 

more than technology can yet cope with. Besides, it runs counter to the whole 

idea of learning through discovery with the teacher acting as a guide or 

facilitator.» (Maia (1998):184) 

Considerando que se trata de um instrumento a utilizar em apenas algumas 

aulas durante o decorrer do ano lectivo, torna-se efectivamente fundamental recorrer à 

utilização de uma planificação por parte do professor que visa integrar o uso de 

determinado programa de tratamento estatístico-lexical no âmbito da sala de aula.  

De destacar que 

«[o] professor é tecnologicamente competente, conhece quando e onde deve 

efectivamente integrar a utilização do computador como instrumento na resolução 

de problemas. O estudante assume o papel de investigador e mostra-se 

tecnologicamente competente. A aula deverá ser o foco da aprendizagem, o 

computador é a ferramenta usada para recolher, organizar e comunicar as 

informações. / O modelo I&IT tem dez passos para a integração do computador 

na resolução de problemas. / Objectivos Específicos. O primeiro passo do plano 

da aula consiste em determinar os objectivos específicos da aprendizagem. / 

Combinar os Objectivos com as Funções do Computador. Uma vez fixados os 

objectivos, o passo seguinte tem como finalidade determinar se os computadores 

podem ou não executar os objectivos estabelecidos. / Problema Específico. 

Depois de definir os conteúdos programáticos, define-se a aplicação informática a 

ser usada na aprendizagem. Ainda neste passo, o professor deve propor uma 

resolução do problema. Manipulação dos Dados. Os objectivos estão definidos, 

o tipo de aplicação informática é conhecida e a resolução do problema foi 

definida. Agora é necessário especificar e designar os dados de que necessitamos 

e o modo como estes irão ser manipulados para resolver o problema. Este passo 

indica-nos se o software foi ou não correctamente seleccionado. / Actividades 

com o Computador. O professor já definiu os objectivos da aula, e as estratégias 

que conduzem os alunos à determinação da solução.  
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Nesta fase o professor especifica as actividades nas quais cada aluno deve 

participar. / Actividades antes de usar o Computador. O professor deve planear 

as actividades a realizar com o computador, antes de o usar, e definir como os 

alunos podem preparar o trabalho. Esta preparação serve para os ajudar a analisar 

o problema e a determinar a sua solução. / Actividades depois de usar o 

Computador. Esta fase é muito importante no processo de resolução de 

problemas, pois permite aos alunos analisarem os resultados da investigação. / 

Actividades de Suporte. Apesar das actividades terem sido realizadas no 

computador devem ainda ser incluídas actividades de suporte, especialmente se o 

acesso aos computadores é limitado. Estas actividades devem conter leituras, 

discussão em grupo, laboratórios ou projectos. / Apresentação de Resultados. O 

professor deve seleccionar o(s) resultado(s) final que irão apresentar como 

solução do problema. O computador pode ainda auxiliar na apresentação dos 

resultados. Avaliação. Quando se usam os computadores no contexto de 

resolução de problemas, o professor deve considerar um método alternativo de 

avaliação em lugar do teste tradicional (ou combinado com ele).» (Peixoto 

(2006): 22) 

Por conseguinte, é importante passar da teoria à prática, em todas as escolas do 

país, considerando que 

«[h]á bastante tempo que as teorias da metodologia de ensino estão a pregar a 

doutrina de que a função do professor já não é duma “fonte de sabedoria” mas a 

duma pessoa que ajuda o aluno a descobrir o vasto mundo de conhecimentos que 

o circunda. Já lá vão os tempos quando o professor universitário podia controlar 

as fontes de sabedoria às quais os seus alunos tinham acesso – ou não – nas 

bibliotecas e livrarias locais. Agora está sujeito ao imprevisto, talvez 

desagradável, do aluno esperto que vem à aula afirmar que uma autoridade 

académica em outro país – descoberta por meio da Internet – considera as teorias 

expostas na aula como antiquadas ou erradas. / A mudança no posicionamento 

entre o professor, o aluno e o conhecimento já não pode ser só teórico, e tanto 

professores como alunos vão ter de se adaptar a ela.» (Maia (2001): 31) 

No futuro, sabe-se que  

«[…] a utilização de Multimédia, Internet e tecnologias específicas será inevitável 

como um apoio às aulas nas faculdades, e o ensino do seu uso no ensino dos 

novos professores obrigatório. A transmissão de conhecimento do professor 

activo, por via oral e por via escrita, ao aluno passivo, por via oral e pela leitura, é 

reconhecida há muito tempo como um método com limitações. A interacção entre 

o aluno e o professor é sempre desejável, mas nem sempre realizada, ou, quando 

temos turmas enormes, realizável.  
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A interacção entre o aluno e o conhecimento pode ser muito facilitada pelas novas 

tecnologias, e cabe ao professor, em vez de se sentir ameaçado pelo progresso 

nesta área, cooperar com ele e aproveitar as possibilidades oferecidas. Todos vão 

ganhar com isso.» (Ibidem: 32) 

Sugere-se, portanto, uma maior aposta no meio académico com 

«[…] - Maior abertura de espírito face às oportunidades oferecidas pela 

informática; / - Mais informação sobre estas oportunidades; / - A contratação de 

pessoal especializado em Informática para: - ensinar professores e alunos a 

aproveitar as oportunidades oferecidas pela Informática / - colaborar em projectos 

que visam a utilização da Informática para fins educativos; / - Mais informação 

sobre os benefícios já existentes – e que vão aparecendo cada vez mais – para 

quem quer utilizar a Informática para pesquisa e recolha de informações; / - Mais 

informática.» (Ibidem: 33) 

Face ao exposto, concluímos que 

«[…] a escola de hoje, para além das muitas funções que lhe são atribuídas, 

deverá sobretudo preocupar-se em preparar os alunos a aprender e a procurar, por 

si, o conhecimento de que necessitam, porque, ao contrário do que antes 

acontecia, terminar um percurso escolar não significa, de modo algum, terminar a 

aprendizagem. / Assim, para se adaptar às novas realidades e cumprir os 

objectivos que lhe são atribuídos, a Escola tem que mudar. Contudo, esta 

mudança não se reporta só às mudanças curriculares ou ao sistema de avaliação. É 

necessário alterar a concepção de ensino-aprendizagem, a concepção do tipo de 

relações entre professor e aluno, a concepção do que se deve ensinar, a concepção 

de organização do espaço na sala de aula, pois só renovando estes conceitos será 

possível renovar a prática pedagógica, tornando-se permeável e disponível para 

aceitar inovações que a enriqueçam.» (Gil (2002): 209) 

Exemplificaremos, no próximo capítulo, uma possível utilização do programa 

de tratamento automático de textos NooJ  nas aulas de Português, interligando, deste 

modo, o uso das novas tecnologias, o estudo do vocabulário, mas também a Literatura 

e leitura porque 

«[a] questão central que se coloca ao Ensino da Língua Portuguesa, em Portugal, 

é a da educação lingüística básica que passe pelo domínio do português padrão e 

pela aquisição de competências sólidas de produção (escrever e falar) e de 

recepção da língua (ouvir e ler), bem / como pela aquisição de conhecimentos de 

âmbito gramatical e até enciclopédico, por parte de todas as crianças e 

adolescentes portugueses. Mas dotá-los dessas necessárias competências só ganha 

sentido político se os cidadãos aprenderem simultaneamente a gostar da língua e 

dos textos que com ela se produzem, sobretudo dos melhores textos.  
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A língua constitui-nos como sujeitos individuais mas também enquanto sujeitos 

coletivos.» (Duarte (2008): 231-232) 

 

4.3 A didáctica da literatura na sala de aula de Português 

 

O Ensino da Literatura no âmbito da disciplina de Português tem sido um tema 

bastante polémico e debatido, nos últimos tempos, nos graus do terceiro ciclo e 

secundário. Com efeito, coloca-se em questão a função da Literatura, o que é que ela 

proporciona aos jovens, hoje em dia, e em que é que promove o desenvolvimento dos 

mesmos. 

Por Ensino da Literatura, entende-se tradicionalmente o «[...] ensino dos 

modos possíveis de ler os textos literários. [...] A importância do conhecimento da 

literatura tem sido enfatizada através do seu ensino desde o século XVIII, ainda que 

recebendo outras designações (estudo da retórica, história literária ou filologia).» 

(Mello (1998): 12) 

O português padrão é essencial na sala de aula: é o meio de comunicação 

primordial na situação de Ensino/Aprendizagem, em qualquer campo disciplinar. 

Assim, a aula de Português, ao incidir particularmente sobre os domínios da Língua e 

da Literatura, torna-se por demais importante, na medida em que pretende transmitir 

aos alunos conhecimentos e competências no âmbito das duas funções distintas da 

linguagem: a recepção (escutar – ler) e a emissão (falar – escrever).  

A aula de Português é sempre uma aula de língua, de linguagem, de 

comunicação, «[a]prender a língua é, desde Isócrates, aceder a um conhecimento sui 

generis do instrumento com o qual a comunidade ordena e pensa o mundo. Para além 

disso, é, ainda, aceder a um lugar na sociedade (...).» (Rei (1998): 104)  

Na pluralidade dos discursos levados à aula como também os discursos que no 

seio dela se produzem, cabe aí o discurso escrito mas também o oral, o literário e o 

não literário. O estudo do texto é o estudo da especificidade dos discursos em 

articulação com as situações que o suscitam. 
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O objectivo básico de desenvolvimento da competência comunicativa 

configura, portanto, actividades diversificadas que conduzem ao domínio por parte do 

aluno dos modos de actuação linguística que explorem com o máximo de sucesso, 

quer no âmbito da expressão oral, quer no da expressão escrita, a adequação do 

discurso às situações de comunicação, pois «[p]ara uma vida social e profissional bem 

sucedida, é necessário que o sujeito compreenda e produza, oralmente e por escrito 

uma variedade extraordinária de estilos discursivos.» (Costa (1996): 64) 

No âmbito deste trabalho pretendemos demonstrar que o que aproxima a 

literatura e a escola é, como observa a autora Regina Zilberman, que   

«[p]reservar as relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala de 

aula, decorre de ambas compartilharem um aspecto em comum: a natureza 

formativa. De fato, tanto a obra de ficção como a instituição do ensino estão 

voltadas à formação do indivíduo ao qual se dirigem.» (Zilberman (2003): 

25) 

Interessa-nos analisar, em primeiro lugar, os meios a serem utilizados nas 

aulas de Português, no âmbito da Didáctica da Literatura e da Língua. 

   

4.3.1 A literatura na formação da criança 

 

De antemão, e tendo em conta o intento do presente estudo, nomeadamente 

integrar na sala de aula de língua portuguesa uma ferramenta que permita trabalhar 

concomitantemente a Língua e a Literatura, através do estudo e interpretação de 

Fábulas, importa definir o conceito de leitura, dado que «[a] literatura para o ensino 

da leitura e a literatura para a transmissão das primeiras noções de educação 

confundem-se cada vez mais. As fábulas, as parábolas, os pequenos contos alegóricos, 

as histórias exemplares, os aforismos, as sentenças e os pequenos diálogos fazem 

parte desses dois universos.» (Pereira (2003): 97) 

O acto de ler possibilita uma variedade de definições e apreciações pessoais. 

Todos nós temos um conceito, uma acepção a propósito do conceito de leitura, mas o 

entendimento é muito amplo. Há uma grande diversidade relativamente ao que é o 

termo e o conceito, dado a carga polissémica da palavra. Segundo as diversas 

definições que podemos encontrar, envolve, a título de exemplo, a acção de ler, a arte 

de ler, o ensino específico da leitura, a descodificação de grafemas, de sentidos.  
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Tal como referem os autores Carlos Reis e José Victor Adragão, 

«[s]e perguntarmos a cem indivíduos o que é ler, teríamos talvez cem respostas 

diferentes. Uma grande parte insistiria ainda na ideia de decifragem de um código 

escrito; muitos refeririam o acto de leitura como um processo de 

interpretação/compreensão; poucos o considerariam um acto de comunicação. 

Trata-se de três níveis de acesso ao texto escrito, o primeiro dos quais se resume a 

uma técnica e uma aproximação exterior, o segundo privilegia a aquisição de 

conhecimentos que o texto veicula, o terceiro dá ao leitor um papel activo de 

interlocutor no processo comunicativo.» (Reis e Adragão (1992): 39) 

Ler é 

«[…] tudo isto: é um exercício de reconhecimento do texto – para isso prepara 

(deve preparar) a escola, quando ensina a reconhecer as formas textuais (desde as 

unidades mínimas da palavra aos sintagmas, às concatenações da frase, à 

sequência do discurso, à representação dos modos textuais); é certamente 

aprendizagem de conhecimentos, mas, mais que apropriação de conteúdos (que se 

possam reproduzir em forma pessoal), leitura é reconhecimento da identidade do 

outro (que se exprime em discurso orgânico e que se coloca à disposição dos 

membros de uma comunidade textual); mais que ostentação de uma possibilidade 

de domínio por maiores conhecimentos e mais que apropriação, a leitura é 

acolhimento da alteridade; por isso, é exercício de vida cívica, em partilha de 

juízos e sentimentos. Sendo escolha (porque ler é escolher), a leitura é 

fundamentalmente juízo relativamente ao que é proposto no texto; é modo de 

construir a própria vida interior, mediante uma relação de abertura (ainda que 

crítica) relativamente ao outro (diferente e complementar); ler é também 

responder à solicitação do texto, descobrir a modalidade com que se comunica, 

enriquecer-se com o modo como outros se dão a conhecer ou como constroem 

propostas de ver o mundo.» (Nascimento (2006): 294) 

Ler é sobretudo uma necessidade, um bem essencial para e na vida de cada 

individuo pois 

«[o] salto cognitivo que a aprendizagem da leitura e depois da escrita significa é 

fundamental para o desenvolvimento do ser humano enquanto ser responsável e 

livre (ou seja: feliz), por isso é tão globalmente aceite a necessidade de se 

alfabetizarem todas as pessoas, como é necessária a vacinação, a água potável ou 

um mundo livre de minas antipessoais.»  (Duarte (2008): 211) 

A leitura tem, antes de tudo, uma função informativa, mas também formativa 

porque desenvolve o intelecto e a capacidade de compreender. Lemos para extrair 

sentido de determinado texto. Ler é ver a opinião de outro num texto e aproximá-la da 

nossa. Porém, quando lemos, não podemos aceitar tudo o que lá está.  



 - 340 - 

Devemos exercer a perspectiva crítica e não absorver passivamente tudo o que 

se lê. A leitura apresenta-se, deste modo, como uma maneira de nos abrirmos ao 

mundo e que outros se abram a nós.   

A problemática da leitura interessa à Didáctica da Literatura, por um lado 

«[...], na medida em que se faz actividade decisiva na relação de professor e aluno 

com o texto literário; quer dizer: uma leitura de certa forma programada, com 

base em estratégias e métodos que devem ajustar-se ao nível etário e psicocultural 

em que o aluno se encontra.» (Reis e Adragão (1992): 117) 

Por outro lado, reforça-se o carácter da escrita como meio de transmissão uma 

vez que «[d]ans une culture comme la nôtre, c’est le savoir rationnel, objectif, 

communicable qui a valeur de fin en soi. L’écrit est donc un moyen privilégié de 

communication et d’enseignement ; […]. » (Reboul (1992) : 15) 

Assim, a leitura 

«[…] introduit une mutation fondamentale dans la culture. Lire, c’est d’abord 

pouvoir communiquer avec l’interlocuteur lointain, dans le temps comme dans 

l’espace, s’affranchir de l’hic et nunc, donc accéder aux pensées les plus 

différentes. Lire, c’est aussi pouvoir relire ; le message oral disparaît au fur et à 

mesure qu’il surgit, ne laissant d’autre alternative que de l’oublier ou de 

l’apprendre par cœur ; alors que le lecteur, lui, a tout loisir de revenir sur ce qui 

lui paraît obscur ou essentiel. » (Ibidem : 17) 

Ler origina a intemporalidade do texto escrito e a comunicação entre um 

escritor e um leitor.   

Destacamos a amplitude da problemática da leitura no âmbito do ensino, tendo 

em conta que 

«[o] problema da leitura e da literacia é tão vasto, nas suas implicações sociais, 

linguísticas, psicolinguísticas e culturais, que facilmente se corre o risco de 

extravasar de um campo ao outro (sem competências específicas para o seu 

tratamento) ou de ignorar e integrar o domínio paralelo. Os efeitos de inclusão / 

exclusão de imigrantes nos países ocidentais são mais que evidentes e têm vindo a 

primeiro plano pelas repercussões sociais que desencadeiam. No entanto, a falta 

de siples alfabetização de cidadãos normais não pode ser escamoteada nem a 

promoção da leitura que leva a uma participação mais consciente na vida comum, 

pelo que a vida literária significa, pode ser tida em menos conta, já que está em 

jogo a qualidade de educação humana e das habilitações possuídas. A ONU 

pretende que 2003-2013 seja uma década consagrada à literacia.  
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Mas o âmbito alarga-se ao domínio de novos suportes informáticos, pelo que a 

mediologia não é neologismo que se possa ignorar ou dispensar numa sociedade 

marcada pela multiplicidade de meios de informação.» (Nascimento (2006): 

291) 

No que concerne mais especificamente ao Ensino da Literatura, é importante 

ressalvar o que se entende por “literatura”, bem como o que se pretende transmitir 

efectivamente ao aluno, ao longo das aulas.  

De antemão, não se pode definir a literatura pelo facto de ser ficcional, mas 

antes por transformar e intensificar a linguagem comum, afastando-se 

sistematicamente da fala quotidiana. A Literatura trabalha com signos linguísticos, 

mas não só.  

Há um significado que vai para além das palavras e que tem a ver com a 

mensagem do autor, com o seu próprio método literário porque 

«[i]ndependentemente da fluidez e das variações diacrónicas dos modos, géneros 

e subgéneros, qualquer texto literário é produzido como um texto integrado ou 

integrável num modo, num género ou num subgénero e lido à luz também de 

normas e convenções arquitextuais, embora estas possam não coincidir com 

aquelas que o autor tenha tido a intenção de actualizar.» (Aguiar e Silva 

(2000): 581) 

 Incontestável será o facto da Literatura ocupar um lugar privilegiado na vida 

de todas as nações, atendendo ao facto que 

«[a] herança cultural é uma das formas mais importantes transmitida pela 

literatura. A literatura é uma arte que encerra da melhor forma toda o 

conhecimento da herança cultural e simultaneamente, desenvolve o espírito e a 

personalidade da criança, adolescente ou jovem, porque estimula e nutre os 

recursos de que ela mais precisa, para defrontar os seus complicados problemas 

interiores. / A literatura detém o poder de fazer com que a pessoa penetre no texto 

e percorra no mundo da fantasia.» (Oliveira (2007): 113) 

Deste modo, verificamos plenamente que 

«[s]e ler equivale a escolher, estamos no cerne do exercício de liberdade; por isso 

o incitamento à leitura deveria ser também orientado pelo princípio do respeito 

pela capacidade de escolha.  
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Pedagogia teoricamente útil será aquela que orientar nesse sentido; os 

condicionamentos deveriam ser vigiados para não constituírem constrangimentos; 

por isso também os programas de oferta deveriam ser sobretudo de 

disponibilização para estruturação e não de aliciamento para distracção, de juízo 

provocado e não de propaganda escamoteada, de clarificação de motivos e não 

propriamente de sugestão imitativa (em que o inexorável «gostei» surge como 

substituto de juízo crítico ou disfarce de incapacidade de ir mais longe), de 

incitamento mais à oblatividade que a concorrência. Ideal utópico? A leitura 

corresponde a uma forma de partilha em comunidade, construindo cidadania em 

forma de convívio.» (Nascimento (2006): 294) 

Relativamente às metodologias e estratégias pedagógicas utilizadas no Ensino 

da Literatura, são de realçar sobretudo a leitura e a análise literária, «(a mesma) (...), 

enquanto trabalho crítico e escolar, levará o aluno a apreender os modos de 

construção artística dessa mensagem e a atingir sentidos eventualmente situados para 

além da intenção consciente do escritor.» (Reis e Adragão (1992): 139) 

A leitura, enquanto forma de nos abrirmos aos outros e ao mundo, apresenta 

três momentos fundamentais: a decodificação de grafemas, a descodificação de 

sentidos e a experiência crítica. Verificamos ainda que 

«[o]s prazeres da leitura são múltiplos. Lemos para saber, para compreender, para 

reflectir. Lemos também pela beleza da linguagem, para nos comovermos, para 

nos inquietarmos. Lemos para partilhar. Lemos para sonhar e para aprender a 

sonhar.» (Morais (1997): p.12) 

ao passo que 

«[a]ntigamente aprender a ler e possuir um livro era um luxo [...] [h]oje, a 

imprensa imprime milhares de livros, a escolaridade é obrigatória, todas as classes 

sócias têm acesso à educação, ao saber, à cultura e, no entanto, os hábitos de 

leitura são baixos.» (Fernandes (2008): 92) 

 Face a esse desinteresse demonstrado em relação aos livros e à leitura em 

geral, 

«[...] pais e educadores, têm a difícil tarefa de valorizar o livro e criar o gosto pela 

leitura e, por conseguinte, formar leitores. [...] Nesta tarefa é essencial diversificar 

e adequar os textos ao leitor, isto é, adequar o texto aos interesses, conhecimentos, 

competências e preferências do leitor, para que desperte o interesse.» (Ibidem: 

93) 
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Esse factor adquire particular importância e faz-nos 

«[...] mais uma vez, realçar o valor e responsabilidade da família em educar as 

crianças. Não esqueçamos que a cultura é transmitida aos mais novos pelos pais e 

pela sociedade. / Se a criança não tiver possibilidade de alargar  os seus 

horizontes culturais certamente a bagagem cultural ficará amputada de saber, 

sonhos, fantasia, elementos necessários para estimular a imaginação.» (Ibidem: 

94) 

No campo da Didáctica da Literatura, partimos do pressuposto que «[n]ão se 

trata de ensinar Literatura; trata-se, isso sim, de desencadear reflexões, colher 

elementos e resolver questões que permitam suscitar e orientar leituras.» (Reis e 

Adragão (1992): 115) 

 Conforme observa Maria Laura Bettencourt Pires,  

«[...] é do conhecimento comum, é irrefutável que a literatura, tal como a arte em 

geral, pode actuar como um meio incomparável de educação. Porém, essa 

educação deve satisfazer os anseios e tocar as emoções dos indivíduos e nunca 

excluir o desenvolvimento da sua imaginação.» (Pires (2000): 315) 

Ao aluno, enquanto leitor, interessa 

«[...] progressivamente, familiarizar-se com aspectos semântico-pragmáticos dos 

textos literários e conhecer vários tipos de textos e discursos, de forma a tornar-se 

mais competente na leitura, ao mesmo tempo que amplia o seu horizonte de 

expectativas. Se entendermos que a leitura activa implica a verbalização do que 

se lê, a competência discursiva torna-se um factor fundamental de aprendizagem, 

pois constitui, no processo da leitura, um suporte para / a compreensão e a 

interpretação. Assim, à medida que constrói imagens das obras literárias, o aluno-

leitor deverá ir formalizando uma consciência abstracta dos elementos 

constitutivos dos géneros literários, pelo que se deve pensar num trabalho 

centrado em actividades como comparar e seleccionar elementos textuais, antever 

hipóteses de sentido, pesquisar informações, enfim, actividades relacionadas com 

a apreensão das componentes semânticas e dos procedimentos formais. Deste 

modo, trata-se de pôr em acção uma concepção e uma metodologia da leitura 

como prática interactiva em que o leitor dá os primeiros passos, em solidão, 

acabando por partilhar os seus movimentos com outros leitores.» (Mello 

(1998): 100-101) 

No que concerne à leitura literária, atenderemos que  

«[a]s opções de leitura que ao leitor são permitidas sugerem um principio de 

pluralidade que rege a leitura literária, sobretudo quando está em causa a 

vertente propriamente semântica do texto.  
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É esse princípio de pluralidade que cauciona a liberdade interpretativa que preside 

à leitura literária.» (Reis e Adragão (1992): 129) 

Quanto à leitura literária na prática do ensino, cremos ser 

«[...] as operações intelectuais são tanto ou mais eficazes quanto se tiver 

desenhado um conjunto de objectivos a perseguir, que tenham em conta, como 

meta final, a mudança de atitude do aluno na leitura literária, para o que há que 

reflectir sobre actividades que impliquem tarefas produtivos. Tal orientação 

metodológica é voz corrente na pedagogia da leitura de orientação pragmática, 

que considera situar-se o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem.» 

(Mello (1998): 101) 

A Literatura adquire, pois, um papel relevante no âmbito da educação uma vez 

que 

«[...] ela pode ajudar as crianças e os jovens a crescerem, a tornarem-se adultos 

sem perderem o contacto íntimo com toda a riqueza interior que têm na infância e 

sem se tornarem adultos desiludidos e cínicos. Para que assim suceda é necessário 

que na literatura que lhes for destinada haja um equilíbrio entre a fantasia e a 

razão, entre o maravilhoso e as referências ao mundo real. Esse equilíbrio irá 

libertar as crianças de um sentimentalismo exagerado e também de sofrerem 

grandes desilusões quando enfrentarem o mundo dos adultos, mantendo, contudo, 

dentro de si aquilo que alguns designaram como “a eterna criança”.» (Pires 

(2000): 317) 

Um dos modos de aplicação da leitura literária é a análise literária «[t]rata-se, 

antes de mais, de um exercício escolar, através do qual o aluno se inicia (ou 

aperfeiçoa) na prática da leitura literária enquanto leitura critica.» (Ibidem: 137) Por 

análise literária, entende-se «[u]ma leitura que procura fazer uma descrição 

circunstanciada dos elementos técnico-compositivos que integram um texto e 

atingir, em conexão com essa descrição, as suas dominantes semânticas [...].» 

(Ibidem: 138) No que respeita aos seus objectivos, a análise literária, «[...], enquanto 

trabalho crítico e escolar, levará o aluno a apreender os modos de construção artística 

dessa mensagem e a atingir sentidos eventualmente situados para alem da intenção 

consciente do escritor.» (Ibidem: 139)  

 Actualmente, o estudo dos géneros literários prende-se com  

«uma tendência para considerar como objecto fundamental de teorização a 

realização semântica, estética e pragmática do texto literário. Os procedimentos 

do discurso literário, seus códigos e convenções estéticas são abordados numa 

perspectiva que valoriza, por um lado, a situação enunciativa e, por outro, a 

situação comunicativa.  
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As aproximações continuam a ser de tipo sistemático e formalizante, mas o alvo 

foi substancialmente alargado. Posto isto, os conceitos de modo e de género 

literário são sempre tidos em consideração, independentemente da perspectiva 

teórica em que nos situemos: seja do lado da poética, da retórica ou da estilística.» 

(Mello (1998): 25) 

Outro factor de realce no que diz respeito à importância da Literatura na sala 

de aula prende-se com o facto de que  

«[é] hoje um dado evidente que a leitura e a literacia são competências 

fundamentais para viver (e sobreviver) em sociedades burocráticas e tecnológicas 

como a nossa. Estudos nacionais e internacionais têm revelado que os portugueses 

encontram-se numa situação desfavorável quando comparados com os seus 

vizinhos europeus, relativamente à sua capacidade de lidar com a palavra escrita 

no quotidiano.» (Magalhães (2009): 150) 

A esse propósito, também defendemos que 

«[d]a interdisciplinaridade teórica (entre sectores da teoria literária e da 

linguística) podem esperar-se positivos desenvolvimentos no cenário didáctico-

pedagógico, cada vez menos monopolizado por modelos fechados, de modo a 

estimular no estudante o interesse em conhecer os mundos da literatura. Para essa 

descoberta muito contribuirá a adopção de estratégias metodológicas que tenham 

em conta, não somente a estruturalidade textual (o que aconteceu no passado), 

mas também a função semiótica dos elementos técnico-compositivos, que 

permitem apreender sentidos mais profundos do texto literário. / Como já se 

referiu, a leitura escolar orienta-se, muitas vezes, por uma concepção de género 

como entidade normativa, o que nos parece inadequado, por não corresponder à 

especificidade do sistema literário contemporâneo, caracterizado pela abertura e 

mudança.» (Mello (1998): 169-170) 

Na sequência dos aspectos previamente assinalados, será necessário sublinhar 

a importância de que se reveste a implantação da leitura infanto-juvenil na sala de 

aula, uma vez que essa leitura 

«[...] comporta alguns dos requisitos que poderão corresponder de uma forma 

mais eficaz aos interesses dos alunos, será aquela que eventualmente possa 

contribuir para: / a descoberta da sua própria identidade, / um melhor 

conhecimento do mundo e dos outros, / a formação de uma cosmovisão ou 

filosofia de vida, / a identificação de pistas que permitam encontrar a solução de 

problemas e responsabilidades sociais.» (Pires (2000): 169-170) 
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Conhece-se igualmente o «[...] papel socializador desempenhado pela 

literatura em geral, e pela literatura infanto-juvenil em particular, ao apresentar 

modelos e valores numa fase fundamental na construção da personalidade do jovem 

leitor.» (Ibidem: 170) 

 Por literatura infantil, entendemos 

«[...] toda a produção editorial que visa a informação e a formação da criança, no 

que respeita ao traquejo da língua, desenvoltura intelectual e sensibilidade 

estética. / Repare-se que o que esta definição tem de mais incontornável é a 

certeza de que o que distingue a literatura infantil de qualquer outra é a faixa 

etária a que se destina: a da criança. [...] / Certamente que um texto de literatura 

infantil antes de ser infantil – e assegurar junto da criança os seus objectivos 

básicos, que são a aquisição e cultivo da linguagem, aquisição e implementação 

de experiências estéticas e éticas – tem de ser literatura.» (Parafita (2002): 

208-209) 

 Sobre o tema, a autora Ângela Balça sustenta que   

«[a]ssim, formar crianças leitoras, que sejam leitores multiculturais, implica 

promover uma educação multicultural, no sentido em que, através da literatura 

infanto-juvenil, se promova o conhecimento do outro, se dê visibilidade ao outro 

e se reconheça o outro, como diferente, mas também como igual a nós.» (Balça 

(2003) : 427) 

 Ainda sobre os intentos da Literatura Infanto-Juvenil, atendemos que 

«[...], a Literatura Infantil oferece à criança a possibilidade de voar por terras e 

mundos insondáveis, de construir e explorar mundos imaginários e simbólicos, 

que se revelam fundamentais na consolidação da sua personalidade; diga-se aliás, 

que a criança comunga naturalmente, por inerência, da simplicidade simbólica das 

coisas, sobre as quais ainda conserva um olhar transparente, deslumbrado e 

deslumbrante, de mágico fascínio e encanto. / Daí que, para a criança, os 

diferentes textos que integram o corpus habitualmente designado por literatura 

para a infância, não são mera palavra grafada; são palavras, ideias, sentimentos, 

experiências que, emergindo da oralidade ou do papel, são elas próprias geradoras 

de acção, de vida.» (Couto (2003) : 209) 
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Assim, «[p]erante uma tão grande riqueza da nossa literatura infantil, é 

inegável que ela pode contribuir para o alargamento cultural das crianças e que pode 

ser utilizada como um meio e como um fim para a educação pela arte.» (Pires (2000): 

327) 

Para além das mensagens e ensinamentos que transmite, 

«[...] a produção literária ao abrir as portas da fantasia, quer através de contos, 

mitos, narrativas, etc., põe à disposição da criança um legado de símbolos que 

quando activados levam a uma identificação e exploração das imagens bem como 

à conformidade simbólica.» (Fernandes (2008): 87)  

Desta forma, a leitura possibilita o desenvolvimento da imaginação já que 

«[...] a partir da compreensão e significação do mundo as crianças constituem o 

seu imaginário. Através da leitura do mundo, quer ouvindo, observando, ou 

experimentando, as crianças desenvolvem a imaginação. Este facto, conduz à 

compreensão de tudo que as rodeia. Muitas vezes, essa compreensão surge 

quando fantasiam sobre a realidade. Passam a ser peixes, princesas, bruxas, reis, 

etc., mas continuando a serem elas próprias. Esse fingimento faz com que elas 

identifiquem a própria realidade, daí a existência de uma fusão entre as 

representações do real e do mundo «faz de conta».» (Ibidem: 88) 

Essa estimulação da imaginação através da leitura torna-se preponderante no 

contexto do meio escolar.  

Com efeito, «[p]rofessores e educadores sabem da importância de estimular o 

imaginário como factor essencial para desenvolver a reflexão e o espírito crítico, pois 

o imaginário infantil é um factor de conhecimento.» (Ibidem) 

Torna-se, deste modo, crucial 

«[c]riar espaços e actividades nas escolas que privilegiem o livro e a leitura é uma 

mais vali para tentar equilibrar as desigualdades sociais e permitir que a cultura 

livresca chegue a todos. A existência de bibliotecas escolares e ainda a recente 

implementação do Plano Nacional de Leitura nas escolas são exemplos de uma 

prática quotidiana que poderá alterar o uso, o hábito e o prazer de ler.» (Ibidem: 

94) 

Porém, apesar da dificuldade registada em formar novos leitores, «[...] o 

número tem vindo a crescer. Quando a criança descobre o livro e reconhece que este 

tem muito para lhe oferecer, a formação de leitor começa a engendrar-se como se de 

um pequenino embrião se tratasse e se desenvolvesse com o decorrer do tempo.» 

(Ibidem) 
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Por último, não podemos menosprezar que 

«[a] leitura é acto tipicamente humano (o animal não lê – mas ele também não 

veste, ainda que se associe gregariamente para buscar alimento ou para defesa). 

Tal acto deve ser assumido sobretudo como profundamente regenerador do 

homem (conferindo à sua interioridade a dimensão dos demais naquilo que eles de 

melhor podem oferecer); é fundamentalmente um acto intenso e assumi-lo como 

hábito consolidado levará a produzir integração social.» (Nascimento (2006): 

301) 

Face ao exposto, conclui-se que ler é ver a opinião de outro num texto e 

aproximá-la ou não da nossa, sendo o objectivo último de qualquer leitura 

compreender a comunicação, socializar-nos e interpretar as ideias do autor. Assim, 

«[...] a literatura em geral, pode e deve constituir-se, para crianças e adolescentes, 

numa experiência multidisciplinar e enriquecedora, pronta a despertar a 

curiosidade do saber mais, ao estabelecer múltiplas relações com o sujeito e o 

mundo que o rodeia.» (Reis e Adragão (1992): 175) 

 É nossa opinião, então, que 

«[...] a escola, espaço onde a criança passa maior parte do dia, não pode limitar-se 

aos livros didácticos, deve possibilitar o acesso aos variados géneros literários de 

modo a abrir caminhos na formação intelectual, cultural e social da criança. 

Também não deve impor leituras por obrigação, mas possibilitar um leque de 

variadas leituras para precisamente criar o gosto.» (Fernandes (2008): 95)  

O papel do educador/professor reveste-se, neste sentido, de maior importância 

na medida em que 

«[...], ao assumirem-se como tal, assumem igualmente uma responsabilidade 

educativa global, não apenas técnica. [...] / No que respeita ao livro e à leitura, 

importa que o educador/professor seja ele próprio um bom leitor, um leitor 

crítico, que saboreia as páginas que folheia e sente prazer em conversar/dialogar 

com os alunos sobre as leituras feitas. [...] / [...] somos herdeiros de tesouros 

inesgotáveis, no campo da tradição literária oral; hoje, como ontem, possuímos 

escritores e ilustradores muito imaginativos e criativos, que fazem da arte uma 

paixão; temos crianças ávidas de sonho, imaginação, lugares e personagens 

encantadas, ávidas de acção, de aventura e de mistério, prontas a incarnar todo e 

qualquer texto, como forma de sublimação, de catarse e, sobretudo, de diversão e 

aprendizagem... Importa, pois, que todos esses textos, cores, movimentos, 

personagens, tramas e tramóias..., lidos, ouvidos ou contados, possam ser 

restituídos à sua fonte genésica, ao povo, à comunidade que os inventa e os 

transforma, neles se revê, com eles se compraz e diverte, porque esses textos são a 

voz do povo e a voz do povo é a voz de Deus.» (Couto (2003) : 220-221) 



 - 349 - 

Nesse contexto, a qualidade da relação interpessoal entre professor/aluno  

«[...] é considerada factor principal para a construção de um ambiente facilitador 

das aprendizagens, da socialização, da auto-confiança e auto-estima. / O professor 

desempenha um papel muito importante na gestão da sala de aula, tanto ao nível 

das referidas aprendizagens como dos comportamentos e afectos.» (Mateus 

(2003) : 260) 

Esse papel do professor prende-se, portanto, com a transmissão de valores 

cada vez mais louvada e exigida na sala de aulas.  

Neste ponto, torna-se necessário e essencial apresentar algumas considerações 

sobre a educação para os valores, já que as fábulas analisadas, assim como de maneira 

mais específica, o vocabulário utilizado, veiculam diferentes lições e valores morais. 

É fundamental ter em atenção que 

«[a]o contrário de outros seres vivos, o ser humano vê-se obrigado a decidir, 

continuamente como e para onde quer dirigir a sua vida. Apesar das pressões 

sociais e dos condicionamentos culturais, o homem tem a responsabilidade e a 

possibilidade de viver de maneira consciente, livre e responsável. Deste modo, os 

condicionamentos biológicos, sociais e culturais não podem negar a existência do 

acto de decisão e de liberdade no ser humano. / A origem da moral está, 

precisamente, nessa necessidade de decidir como se quer viver e, a educação 

moral constará, portanto, no tipo de ajuda que o ser humano deve receber, no 

sentido de aprender a construir a sua vida. / A Educação moral é um processo de 

construção sócio-cultural da personalidade ou do sujeito moral e pretende que 

cada sujeito seja autor da sua própria história, para o qual deve deter a capacidade 

e a responsabilidade de inventar a sua vida, de tomar decisões em situações de 

conflitos de valores e, construir uma forma de ser desejada, paralela a 

oportunidades de convivência, correctas. / O desenvolvimento moral constitui 

uma dimensão crucial fundamental do desenvolvimento interpessoal e social do 

homem. O desenvolvimento psicológico moral não é um processo 

unidimensional, na medida em que, diz respeito ao processo de progressiva 

complexidão do raciocínio subjacente ao juízo sobre o bem e sobre o mal, sobre o 

justo e sobre o injusto.» (Oliveira (2007): 100) 

Concluímos que 

«[e]ste principio parte do objectivo fundamental da escola – formar cidadãos 

íntegros, que actuem de forma responsável, eficiente e dinâmica na sociedade. 

Criar espaços educativos onde a criança possa interagir com as culturas da 

infância é muito mais que ensinar regras, é fornecer os meios necessários para que 

o aluno construa a sua cultura. Deste modo, a criança –aluno actuará activamente 

no espaço colectivo, respeitando-se a si e aos outros.» (Fernandes (2008): 89) 
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Ao abrirmos à criança a possibilidade de entrar no mundo literário, «[...] 

estamos a contribuir para a dotarmos de novas experiências, novas realidades, novas 

visões, que, certamente, irão ajudar a desenvolver o seu imaginário, a sua 

competência literária, a sensibilidade estética.» (Ibidem: 95) 

Baseando-nos no tipo literário escolhido para o presente estudo, apresentamos, 

a seguir, uma justificação do facto de trabalhar as Fábulas em contexto pedagógico,  

dado que desde os primórdios da humanidade até à actualidade, o homem tem 

demonstrado grande capacidade de fantasiar através dos mitos, fábulas, lendas e 

contos que revelam, através da fantasia, o intuito de educar e entreter. 

 

4.3.1.1 As Fábulas no contexto pedagógico 

 

No que concerne ao género literário em análise, nomeadamente a fábula, 

caracterizamo-la por «[...] um texto simples e curto que procura através das 

personagens, geralmente, animais com características humanizadas, apontar os vícios 

e virtudes do homem. Estas narrativas terminam sempre com uma lição de moral a 

seguir.» (Ibidem: 09) 

Outrora e durante largos séculos, a fábula «[...] foi um termo que referia uma 

realidade semântica muito mais vasta. Aplicada a qualquer enunciado, referia tudo o 

que era dito; aplicada a qualquer narração, significava tudo o que era contado.»  

(Pereira (2003): 23) 

Etimologicamente, 

«[...] fábula é uma palavra que deriva do latim, do verbo fabulare, e que significa 

dizer, contar algo. É de fabulare que, em português, derivam o verbo falar e o 

nome fala. Deste pressuposto podemos dizer que, de facto, a fábula é um género 

literário que assenta na tradição oral e que foi a primeira espécie de narrativa. Os 

textos eram orais mas tinham dimensão estética, pois as palavras ultrapassavam o 

seu significado e tocavam o ouvinte.» (Fernandes (2008): 09) 

Do ponto de vista literário, a fábula é um texto curto, simples, que pretende 

mostrar virtudes e vícios do Homem, através das personagens, geralmente, animais 

com características humanas.  
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A autora Maria Laura Bettencourt Pires define a fábula como  

«[...] uma narrativa fictícia sendo o termo especialmente usado para histórias nas 

quais os animais ou objectos inanimados são os protagonistas. Tal como nas 

parábolas ou nas alegorias há um significado oculto sob a ‘superfície’ da fábula e 

da história e a intenção é, geralmente, fazer um comentário, muitas vezes satírico 

sobre a conduta humana. Com esse objectivo, são atribuídos aos animais os 

hábitos e os poderes de raciocínio dos Homens.»  (Pires (2000): 305) 

Como observa o professor Armindo Mesquita, a fábula 

 «[...], pertencente ao folclore primitivo, é, sob forma de alegoria, uma 

pequena narração, concebida em prosa ou em verso, escrita em estilo simples e 

fácil, destinada a divertir e a instruir, escondendo uma moralidade debaixo da 

capa de uma ficção e na qual os animais são, vulgarmente, as personagens.» 

(Mesquita (1998): 03) 

No que se prende com os seus objectivos, a fábula procura transmitir uma 

lição de moral que, na maior parte das vezes, é transcrita no final da narrativa. 

Sabemos que se trata de uma palavra que deriva do latim, do verbo fabulare que 

significa dizer, contar algo.  A nível da sua constituição definimos duas partes «[...], a 

que podemos chamar a uma o corpo, à outra a alma, sendo o corpo a fábula e a alma a 

moralidade.» (Ibidem) 

Quanto às suas finalidades e relevância, reparamos que  

«[a]ctualmente, o papel da fábula ainda continua a ser muito importante na 

literatura para crianças, apesar dos novos desafios, dos novos suportes e das novas 

tecnologias, porque a presença dos animais permanece bem viva no imaginário 

infantil, tal como nas tradições orais, nos mitos e nas lendas. » (Idem (2002): 

68) 

De realçar que  

«[...] a originalidade narrativa da fábula está mais nas suas intenções didácticas 

que na criatividade das situações, uma vez que procura uma dimensão mimética 

ou imitativa da própria natureza. Esta última característica não deve, no entanto, 

levar-nos a menosprezar nem a perspicácia da observação e interpretação do 

mundo natural, nem o engenho da sua recriação. A intenção reguladora, para não 

dizer moral, do género implica, de facto, um afastamento da mimésis. O espaço 

parabólico que assume exige a explicitação da sua intenção para a sua total 

eficácia. / A fábula insere-se no conjunto mais vasto da literatura alegórica 

sobretudo pela sua intenção disciplinadora de condutas.»  (Pereira (2003): 21) 
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Em Portugal, 

«[a]s reflexões sobre a fábula portuguesa não abundam, todavia a sua presença é 

inquestionável. No nosso país refugiou-se no espaço dedicado à infância, é certo, 

tornando a sua importância cultural ainda mais expressiva se tivermos em conta a 

poderosa máquina ideológica que constitui.»  (Ibidem: 15) 

Estando a fábula ligada à oralidade, à tradição oral, torna-se, deste modo, 

difícil apontar a sua origem.  

 

4.3.1.2 Origem da fábula 

 

Provavelmente  

«[...] originárias da Suméria, onde foram encontrados os mais antigos exemplos 

datando do século XX antes de Cristo, e presentes na literatura sânscrita (Veda), 

2000 a 1000 anos antes de Cristo; as fábulas inscrevem-se numa longuíssima 

tradição literária escrita. Colecções de tabuinhas de escritura cuneiforme, 

encontradas na Mesopotânia, evocam-nos quadros familiares da raposa vaidosa 

que, tendo mictado na água do mar, exclama que a totalidade do oceano é feito da 

sua urina; do mosquito presunçoso que, ao poisar sobre um elefante, lhe pesa a 

consciência e pergunta se o seu peso é suportável. Mais de trezentos textos 

oriundos da Babilónia mencionam animais e pelo menos trinta deles apresentam 

um verdadeiro desenvolvimento narrativo. / Os diálogos entre animais surgem na 

Babilónia a partir do antigo género sumério que constituia a discusão (disputa 

dialogada).» (Ibidem: 27-28) 

Segundo Armindo Mesquita, «[…], a fábula teria tido três épocas distintas, 

três fases, três formas, antes de chegar à perfeição a que ela foi elevada por La 

Fontaine. / Poder-se-á, portanto, dizer que a fábula teve três idades, mas, aqui, ao 

contrário da mitologia, a idade de ouro é a última.» (Mesquita (2002): 08) 

Neste sentido, «[a] primeira idade da fábula é aquela em que a moral é ainda a 

essência principal, onde a narração é nua, curta, sem ornamento. Então, a fábula é 

mola da filosofia e da retórica. […] / O apólogo religioso e moral passa da Índia à 

China, ao Tibete, à Pérsia acabando por chegar à Grécia, com Ésopo.» (Ibidem) 

Considera-se que o primeiro fabulista tenha sido Ésopo que viveu entre 620 

a.C. e 560 a.C. na Grécia Antiga. Era escravo, mas também um grande contador de 

histórias. As mesmas proporcionavam entretenimento e moralizavam.  
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Foi Esopo que 

«[...] com as suas narrativas simples, persuadiu os ouvintes a agir com 

inteligência. As suas histórias não proporcionavam só entretenimento, também 

moralizavam. Através da reflexão, sobre problemas comuns do dia a dia, Esopo 

ajudava o homem a lidar com o seu semelhante. Podemos dizer que a sua intenção 

era ajudar, através dos conselhos dos animais, o homem a agir. Ou na perspectiva 

da transmigração das almas, em que os orientais acreditavam, os animais, que 

eram aqueles que partiam, ajudavam o homem a proceder mais justamente 

perante a vida.» (Fernandes (2008): 14) 

Através de reflexões sobre problemas comuns do dia-a-dia, procurava ajudar o 

Homem a agir com o seu semelhante através dos conselhos dos animais. Não deixou 

textos escritos mas, por conterem muita sabedoria e moralidade, as suas histórias 

transmitiram-se de geração em geração através da oralidade. Muitos anos após a sua 

morte, passaram para suporte escrito pela mão do escritor latino Fedro que reescreveu 

e adaptou, numa versão latina, as histórias fabulistas. 

Armindo Mesquita aprecia Esopo como 

«[...] um orador popular que conta para provar, para fazer agir em tal ou tais 

sentidos. As circunstâncias em que estes apólogos foram pronunciados não são 

conhecidas; entretanto, chegaram até nós, a propósito de alguns, certos detalhes, 

provando que muitos destes contos fizeram mais efeito do que muitos discursatas 

eloquentes.» (Mesquita (2002): 09) 

 Na altura em que as fábulas foram elaboradas, 

«[v]ive-se uma época de franca preocupação com os preceitos morais. É neste 

ambiente que floresce a fábula. Esopo não a inventou, nem tão pouco procurou 

uma reputação de autor, desdenhou a forma poética considerada pelos seus 

contemporâneos a única capaz de conquistar a posteridade, limitou-se à prosa, 

com indisfarçável característica oral. Esopo rejuvenesceu velhos temas, 

provavelmente terá imaginado alguns, enriqueceu outros com o seu domínio da 

palavra e com o seu engenho, mas com ele a fábula permanece um humilde 

género popular, humilde mas eficaz no intento de ensinar para não dizer 

moralizar, enquanto divertia os ouvintes pouco exigentes do ponto de vista 

literário.» (Pereira (2003): 33) 

Relativamente aos objectivos das fábulas, denota-se que 

«[u]ma intenção prática e uma influência actual para exercer são o carácter 

dominante da fábula esópica. […] É a moral do bom s enso, porque não prega a 

abnegação, o sacrifício, as grandes virtudes, mas a prudência; é um homem 

advertido, que dá conselhos aos outros, inspirado na experiência da sua vida. 
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Trata-se de um profundo conhecedor dos homens e das coisas.» (Mesquita 

(2002): 09) 

A fábula pretende, então, transmitir uma lição, uma moralidade que «[...] é 

muitas vezes de um realismo brutal e desencantado, espelho de uma sociedade rude, 

deshumana, opressiva e totalitária. A moral é frequentemente a constatação objectiva 

ou cínica dos mecanismos de opressão.» (Pereira (2003): 34) 

A primeira fase da fábula está ligada a Esopo, apesar de o autor não ter 

deixado nenhum registo escrito. As suas histórias, «[...] por conterem muita 

sabedoria, foram transmitidas de geração em geração através da oralidade. Só muitos 

anos após a sua morte é que as suas histórias passaram para suporte escrito pela mão 

de Fedro.» (Fernandes (2008): 14) 

As fábulas reescritas por Fedro só ganharam verdadeiro estatuto na sociedade 

passados séculos através de Jean de La Fontaine, nomeadamente, da terceira idade do 

género que «[...] pode ser chamada a idade de ouro da fábula. Como homem de génio, 

La Fontaine aproveitou todos os sucessivos ensaios tentados antes dele: leu Esopo, 

Fedro, os fableaux, imitou, também ele, todos estes modelos diferentes, mas imitou 

ficando original, ficando inimitável.» (Mesquita (2002): 11) 

A obra de La  Fontaine, reunida num total de doze livros, publicada entre 1668 

e 1694, é considerada como a melhor produção com carácter de divertimento e 

moralizante. Com o prestígio alcançado, ingressou na Academia Francesa de Letras. 

Nesta obra, La Fontaine retratou habilmente, com sensibilidade poética e humorística, 

a sociedade da sua época, apontando os vícios, diferenças sociais e problemas vários.  

Este tipo de narrativa ganhou novo estatuto 

«[...] devido à mudança política e cultural que ocorreu a partir do século XVII. / 

As mudanças sociais relacionadas com a Revolução Industrial, com aparecimento 

da classe burguesa e com a diminuição da taxa de mortalidade infantil foram 

factores responsáveis pelo novo conceito de infância. Com direitos, com carinho, 

com afectividade, com atenção a características especiais, tais como inocência e 

doçura, a infância começa a sair da caverna adulta onde permaneceu. Vai adquirir 

uma nova importância à luz dos novos conceitos defendidos pelos românticos e 

com assento nas recentes investigações a nível da psicologia e da pedagogia. [...] / 

[...] / Com a nova valorização da infância os adultos afastam para bem longe a 

perspectiva anterior que apresentava a criança como adulto em miniatura.» 

(Fernandes (2008): 16) 
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O que faz o supremo encanto de La Fontaine como fabulista, o que constitui a 

sua imensa superioridade sobre todos os que antes e depois dele trataram este mesmo 

género, não é de certo a originalidade, porque raríssimas serão as fábulas cuja ideia 

ele não houvesse encontrado em Esopo e em Fedro, nos fabulários da meia-idade, ou 

nos contos italianos; não é também a beleza excepcional do estilo, nem a pureza da 

metrificação bastante desleixada às vezes. O que constitui o seu encanto supremo é a 

vida que ele sabe dar a todos esses animais que se movem no imenso tablado da 

natureza que falam a linguagem que ele lhes presta, obedecendo a paixões que ele 

lhes atribui. La Fontaine escreveu verdadeiramente a Comedia humana dos animais. 

Ninguém mais original do que La Fontaine na expressão literária; a forma simples do 

vulgo condiz com os quadros primitivos da concepção mítica do tema da fábula. É 

esta harmonia entre a ideia e a forma que torna bela a sua criação, criação em que 

naufragaram todos os poetas eruditos do seu tempo.  

Cada fábula de La Fontaine 

«[...] é uma pequena representação teatral, um pequeno drama, tão mais sedutor 

quanto é a sua verosimilhança. Cada personagem desempenha o único papel que 

as suas conotações culturais lhe permitiriam. São essas conotações que, por 

analogia, contribuem para a  caracterização psicológica, tipicamente humana, dos 

protagonistas. Os comportamentos exibidos evidenciam a unicidade do mundo 

animal, racional e irracional, apesar de nenhuma Etologia os desdenhar.» 

(Pereira (2003): 65)  

La Fontaine não se limita ao lado objectivo, descrevendo o aspecto dos 

animais sob essas máscaras; representou os tipos morais, os carácteres, as qualidades 

e as índoles dos diferentes indivíduos da sociedade do seu tempo.  

O tema do animal foi recorrente em La Fontaine pois 

«[a]s situações que servem de suporte à projecção devem estar adaptadas ao tipo 

de investigação e à população estudada. A projecção relativamente a animais tem 

sido muitas vezes proposta, sob diversas formas, às crianças. / […] O tema do 

animal aparece frequentemente nos textos de crianças. […] / O animal permite “a 

formulação de um sonho, de uma relação e de um outro mundo: mundo 

explicitamente fantástico (sobretudo entre os mais jovens, com os “animais 

humanizados”, ou associações homem-animal), à maneira da simpatia universal, 

contra as clivagens habituais.» (Postic (1992): 65) 

Segundo Armindo Mesquita, e acerca da presença de animais enquanto 

personagens das fábulas de La Fontaine, 
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 «[a] acção destas pequenas narrações está, geralmente, confiada aos animais 

irracionais que desempenham o papel de personagens porque, sem perderem as 

suas características próprias, vivem, amam, sofrem, falam como os seres 

humanos, portanto, os animais experimentam as nossas sensações, sendo 

animados pelos nossos sentimentos.» (Mesquita (2002): 69) 

 Nas suas Fábulas, La Fontaine 

«[...] não hesita em denunciar as diversas formas de loucura, doenças sociais que 

se confundem muitas vezes com a falta de sentimento de justiça social, a falta de 

moderação no exercício do poder, a falta de paciência, de perspicácia, de sentido 

de oportunidade, porque o autor é realista na observação e utópico na intenção. La 

Fontaine não é o poeta do heroísmo, é o poeta do quotidiano […]» (Pereira 

(2003): 61) 

 As Fábulas de La Fontaine fruem de um sucesso estrondoso. Em consequência, 

«[o] imenso sucesso registado pela fábula, que fora durante tanto tempo mais ou 

menos desprezada enquanto género secundário, deve-se antes de mais ao nível 

artístico que La Fontaine lhe soube imprimir. Durante os dois séculos seguintes, 

inúmeros serão os seus imitadores tanto em França quanto nos outros países 

europeus; todos eles rendidos ao charme deste humilde género, agora tão 

respeitado quanto a tragédia e a epopeia.» (Ibidem: 66) 

 Todos, 

 «[...] mais cedo ou mais tarde, senhores de grande nobreza, magistrados, 

comerciantes, clérigos, sentem a necessidade de se medir com o género; uns não 

resistem a inscrever, em tão peculiar discurso, uma qualquer fugaz manifestação 

da sua sensibilidade própria, outros pretendem alcançar a notoriedade, quiçá a 

imortalidade através de colecções intermináveis, tão obscuras quanto insípidas e 

aborrecidas.» (Ibidem) 

 Em Portugal, as Fábulas de La Fontaine foram 

«[...] traduzidas ou adaptadas por poetas portugueses ou brasileiros do século 

XIX, que virá a ser  editado por Cabral de Nascimento, com um estudo crítico de 

Teófilo Braga. Embora,  pela escassez da sua obra, não o possamos considerar um 

verdadeiro fabulista, a verdade é que estas duas versões não passaram 

desapercebidas, nem pela perspicaz aculturação dos temas, nem pela alegria e 

musicalidade do verso […]» (Ibidem: 156) 

 O género adquire sucesso no nosso país na 

«[...] segunda metade do século XVIII [que] colocará definitivamente a fábula na 

moda em Portugal. É obvio que o impulso de La Fontaine terá sido decisivo, mas 

não podemos apenas apontar La Fontaine como o único responsável pelo 

fenómeno. Profundas transformações sociais e políticas agitam o século.  
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A efervescência intelectual do iluminismo será determinante, as ideias dos 

filósofos da revolução francesa não podem ser descuradas. Em toda a Europa 

sopram novas preocupações com a educação visando a formação de um Homem 

Novo, melhor integrado num mundo em que Deus deixou de ser o centro absoluto 

para que o Homem, ele próprio, passe a ser  a medida de todas as coisas. A 

influência de pedagogos preocupados com os alimentos espirituais da infância e 

juventude é notória […]» (Ibidem: 117) 

 Até à actualidade, 

«[...] muitos foram os caminhos que percorreu a fábula, matéria simbólica de 

projecção dos afectos, de crescimento pessoal e de desenvolvimento dos povos. 

Lições que resistem à prepotência dos tempos, ora estimadas, ora 

incompreendidas, matéria narrativa original, sinal da grande ordem, por vezes 

forçada, por vezes subjugada, por vezes pervertida, desprezada, mal tratada; uma 

coisa é certa, a fábula tem resistido e continua a ser um dos discursos da 

liberdade!» (Ibidem: 100) 

 O século XX 

«[...] não abrandou o interesse do público pelas fábulas, antes define, com maior 

nitidez, os seus diferentes espaços de intervenção. Co-existindo diferentes funções 

e diferentes públicos para um género que progressivamente se dilui e conquista 

novas formas, as clássicas intenções críticas e satíricas ganham novas causas 

sociológicas e políticas. Novas posturas filosóficas insinuam-se até nas obras que 

se dizem explicitamente dirigidas às crianças e que constituem a maior parte da 

produção deste século. No universo literário / infantil convivem as fábulas com 

meras intenções recreativas, embora sempre preocupadas com a formação humana 

e com a qualidade literária, com as que se afirmam inequivocamente escolares.» 

(Ibidem: 157-158) 

 Cientes de que a fábula é um género literário com vertente no campo da 

moralidade, pretendemos reflectir sobre os seus aspectos, nomeadamente o 

vocabulário, bem como os campos temáticos abordados e promovê-la no 

desenvolvimento do aluno como cidadão.  

 

4.3.1.3 Fábula: género transmissor de valores 

 

Se a criança é, desde a sua infância, uma exploradora nata da linguagem, que 

se compraz com os jogos rítmicos e sonoros que a língua lhe proporciona, verificamos 

que o texto literário constitui para ela um dos primeiros veículos de acesso à fruição 

da língua e das suas potencialidades expressivas.  
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Assim,  

«[...], o contacto com o texto literário permite-lhe aceder a usos linguísticos mais 

complexos e mais elaborados, os quais constituem, para ela, uma “mais-valia”, 

uma vez que, afastando-se de utilizações típicas do coetâneo e do familiar, que a 

criança já domina quando inicia a escolarização, representam um autêntico capital 

cultural e, intrinsecamente, uma certa forma de assegurar a consecução do seu 

sucesso escolar e social futuros.» (Azevedo (2003): 08-09) 

Os textos literários, independentemente do género, pretendem transmitir 

mensagens sobre o mundo, através da fantasia e imaginação, com o objectivo de 

entreter, mas também de educar. Considera-se que  

«[n]a tentativa de explicar acontecimentos que a razão por si só não explicava, o 

homem, ao longo dos tempos, foi tecendo palavra a palavra, fio a fio, folha a 

folha, histórias magníficas sobre o mundo. Mitos, fábulas, lendas, contos revelam 

desde os primórdios da humanidade até aos nossos dias a grande capacidade do 

homem para fantasiar. E, através da fantasia, educar e entreter.» (Fernandes 

(2008): 09) 

De facto, os textos literários, em particular aqueles que fazem parte do 

património da literatura tradicional e oral, constituem para ela os primeiros “agentes” 

de uma socialização linguística, cultural, estética e educativa.  

Cientes do papel a desempenhar pela escola, estimamos que estes textos 

podem, por conseguinte, funcionar como material educativo a aplicar na sala de aula 

na temática axiológica. 

No contexto do sistema educativo, a fábula «[a] partir de 1715, é estudad[a] 

nos colégios como comprova uma edição acompanhada por notas para "facilitar a sua 

inteligência".» (Pereira (2003): 65) 

Salientamos que «[a] função educativa do género não se expressa apenas no 

domínio da crítica social mas sobretudo no domínio pedagógico [...] A partir de 1770, 

a literatura infantil absorve quase inteiramente o género […].» (Ibidem: 97) 

As fábulas são consideradas pedagógicas uma vez que «[...] ostentam sempre 

uma dupla vocação: a educativa, fortemente moralizante, e a didáctica, auxiliar do 

desenvolvimento da língua materna, da aprendizagem das línguas clássicas, grega e 

latina, e das línguas modernas […]» (Ibidem: 158) 
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O género da fábula adquire funcionalidade e relevância dada a sua 

 «[...] universalidade […] (cultivada em todas as línguas, sem excepção da 

Hebraica e da Árabe); a sua utilidade que levou os gregos a considerarem Esopo o 

sábio dos sábios e os escritores das Santas Escrituras a preferirem-na entre todas 

as formas literárias são tantos outros argumentos em favor da sua excelência.» 

(Ibidem:120) 

 Raramente 

«[...] um género literário terá tido a expressão cultural que a fábula atingiu, ao 

permitir um diálogo e um encontro entre culturas tão diversas e distantes. No 

Ocidente, ela facilitou a construção de uma consciência comum perante o objecto 

estético e perante a própria existência, tornando-se, deste modo, um dos géneros 

literários que, embora universal, mais contribuiu para a formação da identidade 

europeia. /Ao estiolar-se a fábula incrusta-se nos mais variados géneros literários, 

nomeadamente na sátira, na novela, no conto, na poesia...» (Ibidem: 283) 

Pensamos que, sendo a criança agente de cultura, em contínua apreensão de 

conhecimentos e valores, a fábula pode despertar nela os sentidos no caminho pela 

fruição de leitura.  

Educar faz parte da socialização da criança e integração como futuro cidadão 

do mundo. Os alicerces nascem no berço mas constroem-se e evoluem ao longo da 

vida. É importante a ligação entre as crianças e os adultos na transmissão de valores. 

A velha tradição de contar histórias é um veículo de transmissão de experiências e 

ensinamentos. De facto, não impondo nenhuma moral, nem assumindo explicitamente 

qualquer intenção didáctico-pedagógica, mas sendo efectivamente um texto que, pela 

sua forma de conteúdo e de expressão, comporta a novidade semiótica que define e 

caracteriza a literariedade, ele permite que o leitor reconheça nele e através dele uma 

série de valores éticos fundamentais à nossa vivência em sociedade. 

Neste ponto, importa distinguir a dicotomia criança/aluno na medida em que  

«[...] ceux qui vont à l’école ne sont plus tout à fait des enfants, mais des élèves. 

Oui, ils étaient enfants en entrant dans la classe, et ils le reviendront dans la cour 

et à la maison. Mais, passé le seuil de la classe, ils ont laissé leur enfance au 

vestiaire ; ils sont lá pour changer, pour apprendre autre chose que ce que « la 

vie » leur enseigne, pour se poser d’autres questions que celles de « la vie » ; ils 

sont lá, non pour faire l’enfant, mais pour grandir.» (Reboul (1992) : 63-64) 

Na nossa opinião, o Ensino da Literatura foi, é e será sempre fundamental para 

o crescimento de qualquer Sociedade: como forma privilegiada de ver e analisar o seu 

passado, o seu presente e o seu futuro. 



 - 360 - 

A Literatura, assim como outras formas de representação da Arte, acarreta sem 

dúvida esta consequência.  

Graças aos textos escritos, à intemporalidade dos mesmos, é-nos possível, para 

além de delimitar cânones literários, tecer considerações sobre os nossos 

antepassados, sobre o que eles eram, o que eles viveram, o que eles imaginaram, o 

que eles sonharam. A Literatura permite-nos ter uma visão abrangente das 

civilizações que atravessaram este mundo nos últimos séculos, das suas vivências e 

das suas convicções.  

No que concerne ao Ensino da Literatura, parece-nos relevante incluir esta 

vertente na didáctica do Português, pois não só nos permite ter uma visão aberta sobre 

o mundo que nos rodeia, como fomenta o nosso próprio espírito crítico e nos 

desenvolve enquanto seres racionais, cultos e sociais. Nesse âmbito, 

«[a] inseparibilidade das reflexões lingüística e literária parece ser um fato teórico 

com o qual a Didática tem tudo a lucrar. Se La Lingüística tem por objeto o 

estudo da língua, deve tomar em consideração o uso da língua falada e escrita, em 

diferentes registros e usos e vários estádios diacrônicos. Nesta perspectiva, a 

linguagem literária deve ter o seu lugar, e um lugar de destaque, (tanto ou mais do 

que as outras práticas discursivas), enquanto objeto de estudo da Lingüística e, 

obviamente, enquanto matéria a trabalhar nas aulas de Língua Portuguesa. / Um 

dos aspectos que configuram o literário consiste, como é sabido, na exploração 

criativa das virtualidades da língua. O adolescente entenderá tanto melhor essa 

exploração quanto mais profundamente conhecer a estrutura e o funcionamento da 

língua (e vice-versa). Nesse caso, será capaz de perceber que as características da 

língua que quotidianamente utiliza podem ser virtualmente exploradas de modo 

particularmente sugestivo e bem conseguido. Quanto maior for o conhecimento 

que o aluno-leitor tem sobre ela, maior a sua capacidade para descobrir de que 

modo o escritor explora as virtualidades nela contidas e, em conseqüência, maior 

o prazer estético que experimenta na leitura.»   (Duarte (2008): 220-221) 

Debruçando-nos mais a nível do foro da Didáctica, o mais importante na sala 

de aula é, sem dúvida, o aluno. Tudo deve ser pensado em torno do discente e do seu 

desenvolvimento: a planificação, a elaboração, bem como a avaliação das aulas.  

Torna-se necessário atribuir ao aluno 

«[…] um papel mais activo e mais autónomo no processo de aprendizagem e 

levar o professor a assumir funções de orientador do processo educativo: um 

professor que sabe mas que também aprende e que é, simultaneamente, um gestor 

da aula, proporcionando ao aluno um ambiente estruturado, estimulante e propício 

à aprendizagem.  
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Num contexto desta natureza, estarão, à partida, ultrapassados muitos dos 

obstáculos que se deparam não só à introdução das novas tecnologias, mas à 

integração de qualquer outro instrumento ou técnica inovadora.» (Gil (2002): 

209) 

Como modo de motivar os alunos, dinamizar os métodos e metodologias 

pedagógicos utilizados na escola, contribuindo para a redução do insucesso e 

abandono escolar 

«[n]a busca de encontrar outras formas de ensino e de aprendizagem, aponta-/se, 

muitas vezes, o recurso às novas tecnologias como uma séria hipótese de solução. 

/ A presença das NTI, e do computador em particular, veio evidenciar que é 

possível dispormos de muita informação sem, muitas vezes, a sabermos utilizar.» 

(Ibidem: 209-210) 

 Importa referir que a presença das Novas Tecnologias no meio educativo e, do 

computador, em particular, não descura, contudo, a presença indispensável do 

professor uma vez que 

«[o] computador poderá ser um grande auxiliar na preparação dos nossos alunos e 

na aquisição de conhecimentos formais, mas o papel decisivo, em todas as áreas, 

estará confinado ao elemento humano em todas as vertentes em que o mesmo se 

revela insubstituível. Apesar das enormes possibilidades que oferece, ele nunca 

poderá apresentar-se como um substituto do professor. Este continuará a estar 

presente, organizando e coordenando as diversas actividades, sendo visto como 

um facilitador, um conselheiro, um propiciador de ajuda adicional ou um 

consultor.»  (Ibidem: 212) 

Neste sentido, concluímos que esta pedagogia centrada no aluno, a relevância 

dos “skills” de comunicação no âmbito das aulas de Língua, o Ensino da Literatura 

como modo de abrir mentes e horizontes, assim como a importância da motivação 

como forma de combater a indisciplina e o insucesso escolar, aqui sob a forma da 

implementação de pedagogias mais motivadoras, nomeadamente através do uso do 

computador na sala de aula e de programas inovadores no campo linguístico-literário, 

constituem, hoje em dia, as metas a alcançar a fim de criarmos uma escola que seja 

igual para todos e na qual todos sejam reconhecidos como diferentes. 
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CAPÍTULO V – MODELO DE ESTUDO INFORMÁTICO-LEXICAL DAS 

FÁBULAS IMPLEMENTADO NA SALA DE AULAS DE PORTUGUÊS 

 

Ao longo do capítulo anterior, evidenciámos que, em termos educativos, o 

desenvolvimento da competência leitora reveste-se de particular importância pois 

fomenta a inserção do indivíduo na sociedade. Esse crescimento  

«[...] realiza-se ao longo da escolaridade para garantir o acesso à literacia plena, 

visando a integração do individuo nas diferentes comunidades em que se insere 

socialmente e a criação de hábitos de leitura que se mantenham ao longo da vida. 

Para atingir objectivos tão ambiciosos, é / fundamental que as várias 

funcionalidades da leitura sejam tidas em consideração na formação de crianças e 

jovens leitores. Na escola e fora dela, eles precisam de utilizar social e 

individualmente a leitura para fazer coisas, para se formar, para se documentar e 

informar, para interagir, ou muito simplesmente como forma de fruição e de 

evasão.» (Silva et alii (2009): 05-06) 

 Face ao exposto, já verificámos a relevância da didáctica da Literatura na aula 

de Português pela inclusão de vários tipos de textos literários, visto que 

«[a] literatura oferece prazer no acto de ler, na medida em que promove um jogo 

intelectual que assenta nos pólos da realidade e da ficção. Trabalhar 

convenientemente os textos literários, promovendo a construção de sentido, 

permite a conformação de novos olhares e a convalidação de valores que 

garantem, numa perspectiva Dinâmica de Futuro, a coesão social.» (Ibidem: 

17) 

Denotamos, assim, que a leitura literária visa os objectivos seguintes: 

«[...] formar uma cultura literária; / [...] fruir a dimensão estética do texto literário; 

/ [...] capitalizar a experiência humana presente na obra literária; / [...] reconstruir, 

no acto da recepção, a significação do texto literário; / [...] contextualizar a 

linguagem literária em função de marcos temporais e culturais; / [...] apreciar 

criticamente um texto literário; / [...] conhecer autores representativos da literatura 

portuguesa e da literatura universal; / [...] tomar consciência das especificidades 

dos diferentes modos de literatura – lírico, narrativo e dramático; / [...] aceder às 

munidividências e mundividências proporcionadas pelo texto literário.» 

(Ibidem: 21) 
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A diversificação da escolha de textos para a leitura adquire um potencial 

formativo, principalmente o tipo de obra tradicional e popular, nomeadamente os 

contos, os cancioneiros, os mitos, as fábulas e as lendas que permitem o 

«[c]onhecimento do património tradicional do país ou de uma região. / Valores 

presentes nas histórias. / Construção da identidade do leitor.» (Ibidem: 19) 

Um dos motivos que nos leva a supor que é de todo sustentável incluir o 

estudo das fábulas no âmbito da sala de aulas de Português, tanto pelo seu carácter 

educativo a nível da transmissão de valores e moralidade, tanto pelo carácter didáctico 

de ensinamentos da língua e literatura, é que a sobrevivência do próprio género 

literário 

 «[...] muito deve aos seus préstimos no mundo da educação formal e informal. O 

mundo moderno estreitou a relação entre as fábulas e o mundo da infância. Raro é 

o livro escolar dos primeiros anos que não as inclui. Para além das diferentes 

configurações das suas estruturas básicas, para além das lógicas narrativas 

essenciais, para além das diferentes materializações de superfície, para além de 

ensinarem a contar, a narrar, ensinam a reflectir a resolver contradições, enigmas, 

conflitos e dilemas, ensinam a ponderação, o esforço, o trabalho, a autonomia, a 

perspicácia e as virtudes intelectuais.» (Pereira (2003): 283) 

Cronologicamente, conferimos que  

«[o]s Livros de Leitura da primeira parte do século manifestam uma imensa 

simpatia pela fábula contrariamente aos manuais escolares do último quartel que 

praticamente a ignoram. João Grave (1929, 1930) incluiu-a nos seus Livros de 

Leitura para a segunda e para a terceira classe. Augusto Lima considerou-a com 

interesse para os terceiros e quartos anos do ensino comercial. Afonso Lucas 

(1946) incluiu-a num livro de leitura que organizou para os alunos que 

frequentavam a escola profissional de pesca Gonçalves de Proença. Em 1996, 

Viver e Aprender e Caminhos ambos os manuais para o quinto ano de 

escolaridade voltam a inserir a fábula no contexto da educação formal.»   

(Ibidem: 248) 

Já demonstrámos, também, a importância dos contextos tecnológico e de 

cidadania na sociedade actual na medida em que 

«[o] discurso tecnológico e científico define um novo paradigma neste início de 

século em que se considera que uma sociedade do conhecimento será um factor 

decisivo no que respeita a um desenvolvimento sustentado. Paralelamente, há 

uma clara consciência do lugar que a cidadania ocupa na consolidação do tecido 

social, sendo a educação o eixo transversal a todas as acções e medidas que os 

centros de poder venham a concretizar.» (Silva et alii (2009): 16) 
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 Neste sentido, o facto de vivermos inseridos nesta sociedade do conhecimento 

e das novas tecnologias remete para a necessidade de adaptar os novos programas de 

educação a este novo paradigma. Deste modo,  

«[n]o âmbito da leitura, os novos programas apontam para um trabalho situado no 

contacto com a diversidade dos textos e dos suportes da escrita, incluindo os 

facultados pelas novas tecnologias. Estes aspectos não atenuam a centralidade que 

os textos literários assumem na aula de Português [...].» (Ibidem: 04) 

Esta realidade é notória nos novos programas da disciplina de Português, quer 

no segundo, quer no terceiro ciclo de ensino. 

Com efeito, no âmbito dos contextos e recursos de apoio à aprendizagem, no 

actual programa do segundo ciclo de ensino, é referido que 

«[...] a aula de Português do 2.º Ciclo deve constituir-se como um contexto 

favorável à emergência dos desempenhos apresentados como resultados 

esperados. Estes resultados pressupõem um trabalho organizado e sistemático / do 

oral, da leitura, da escrita e do conhecimento explícito da língua, envolvendo 

múltiplas literacias, bem como o uso efectivo das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC).» (Reis (2009): 108-09) 

De acordo com o explanado, o uso das novas tecnologias em contexto 

didáctico poderá versar um conjunto de actividades, nomeadamente, 

«[...] Utilizar criticamente a Internet na busca e no tratamento de informação 

multimodal, em função de diferentes objectivos de estudo; / [...] Utilizar 

programas informáticos tendo em vista uma apresentação cuidada de trabalhos; / 

[...] Utilizar programas de processamento e edição de texto para as tarefas de 

revisão de escrita; / Trocar e partilhar informação por via electrónica, respeitando 

regras de comportamento no uso da Internet; / [...] Ser crítico, relativamente ao 

uso das TIC no acesso à informação, na resolução de problemas ou na produção 

de trabalho criativo.» (Ibidem: 109) 

No terceiro ciclo também encontramos a alusão à 

«[...] utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação [que] deve ser 

favorecida como ferramenta de aprendizagem, como recurso documental para 

acesso à informação, na resolução de problemas ou como auxiliar na realização de 

trabalhos.» (Ibidem: 152) 

 Baseando-nos na importância da didáctica da Literatura, do uso das novas 

tecnologias na sala de aula de Português, como fomentadores educativos e didácticos 

em variados campos como o desenvolvimento das competências leitoras, críticas, 

linguísticas, sociais e tecnológicas do discente, apresentamos, seguidamente, diversos 

exemplos de actividades a desenvolver com a utilização das Fábulas e do NooJ.  
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As actividades que podemos implementar em contexto escolar englobam a 

aplicação do programa NooJ pelo professor mas também por parte dos próprios 

discentes numa sala de informática. 

Hoje em dia, 

«[…] já não restam grandes dúvidas de que a integração do computador na sala de 

aula pode trazer inúmeras vantagens ao processo de ensino-aprendizagem. Para 

além de estimular a cooperação professor-aluno e aluno-aluno, desenvolve 

igualmente a aquisição da conquista, de descoberta e a atitude do aluno face ao 

erro. Mas é sobretudo no campo da motivação e da aprendizagem de coisas novas 

que ele se revela verdadeiramente eficaz e inovador. / O computador só poderá ser 

integrado de forma proveitosa através de uma prática favorável à inovação e 

quando for encarado como um instrumento de trabalho que enriqueça o contexto 

de aprendizagem e que possa ser explorado em múltiplos sentidos, tanto por 

alunos como por professores.» (Gil (2002): 213) 

No que concerne à delimitação das actividades a implementar, tivemos 

previamente em conta determinados aspectos que se prendem com os objectivos de 

ensino da aula de Português como a leitura, a diversificação de tipos de textos 

literários, particularmente no caso específico, a fábula, as novas tecnologias, a 

subsequente aplicação do programa NooJ assim como, ao nível linguístico, jogos 

lexicais. 

No âmbito desses jogos, encontramos diversos exemplos tais como: “sopa de 

letras”, “falsos gémeos”, “palavras escondidas”, “letras à mistura”, “profissões”, 

“colheita de palavras”, “caça ao intruso”, “definições livres”, “associações” 

(contrários, sinónimos, femininos, masculinos, colectivos, interjeições, derivação, 

conjugação, classes de palavras, conjunções, abreviaturas, jogo do esconde, 

expressões idiomáticas), “palavras difíceis”, “o que significa?”, “provérbio 

escondido”, “adivinhas”, “segredos da língua portuguesa”. 
61

 

A partir dos compêndios de Fábulas tratados neste estudo, procedemos ao 

levantamento dos títulos repetidos duas ou três vezes nas obras dos autores 

escolhidos, no intuito de permitir o tratamento comparativo. 

 

 

 

                                                        
61 Cfr. http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/jogoslexicais.htlm  

http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/jogoslexicais.htlm
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Deste modo, denotamos que as fábulas que ocorrem nos três escritores são: “A 

Raposa e a Cegonha” (Esopo n.º 22, La Fontaine Livro Primeiro e Teófilo Braga 

Fábulas n.º 87; “A Raposa e o Corvo” (Esopo n.º 11, La Fontaine Livro Primeiro, 

Teófilo Braga Fábulas n.º 78); “O Lobo e o Cordeiro” (Esopo n.º 3, La Fontaine Livro 

Primeiro, Teófilo Braga Fábulas n.º13); “A Lebre e as Rãs” (Esopo n.º 20, La 

Fontaine Livro Segundo, Teófilo Braga Fábulas n.º83); “O Leão e o Rato” (Esopo n.º 

13, La Fontaine Livro Segundo, Teófilo Braga Fábulas n.º 18); “A Raposa e as uvas” 

(Esopo n.º 61, La Fontaine Livro Terceiro, Teófilo Braga Fábulas n.º 64); “O Rato e a 

Rã” (Esopo n.º 54, La Fontaine Livro Quarto, Teófilo Braga Fábulas n.º46) e “A 

Gralha e os Pavões” (Esopo n.º 2, La Fontaine Livro Quarto, Teófilo Braga Fábulas 

n.º 88). 

No que diz respeito às fábulas repetidas em Esopo e La Fontaine, 

encontramos: “O Rato do campo e o Rato da cidade” (Esopo n.º 9 e La Fontaine Livro 

Primeiro); “A Águia e o Corvo” (Esopo n.º 44 e La Fontaine Livro Segundo); “O 

Lobo e a Cegonha” (Esopo n.º 7 e La Fontaine Livro Terceiro); “Os Lobos e as 

Ovelhas” (Esopo n.º 32 e La Fontaine Livro Terceiro); “O Cavalo e o Veado” (Esopo 

n.º 37 e La Fontaine Livro Quarto); “A Serpente e a Lima” (Esopo n.º 31 e La 

Fontaine Livro Quinto); “A Lebre e a Tartaruga” (Esopo n.º 62 e La Fontaine Livro 

Sexto); “O Cavalo e o Burro” (Esopo n.º 27/38 e La Fontaine Livro Sexto); “O Gato e 

os Ratos” (Esopo n.º 91 e La Fontaine Livro Oitavo) e “A Perdiz e os Galos” (Esopo 

n.º 50 e La Fontaine Livro Décimo). 

Relativamente às fábulas reiteradas em Esopo e Teófilo Braga, deparamo-nos 

com: “As Lebres e as Rãs” (Esopo n.º 20 e Teófilo Braga Fábulas n.º 83); “O Cão e a 

Ovelha” (Esopo n.º 21 e Teófilo Braga Fábulas n.º 48); “A Raposa e o Lobo” (Esopo 

n.º 29 e Teófilo Braga Fábulas n.º 33); “O Cão e o Lobo” (Esopo n.º 39 e Teófilo 

Braga Fábulas n.º 75); “A Águia e a Raposa” (Esopo n.º 41 e Teófilo Braga Fábulas 

n.º 71); “O Cabrito e o Lobo” (Esopo n.º 73 e Teófilo Braga Fábulas n.º 85); “O 

Falcão e o Rouxinol” (Esopo n.º 94 e Teófilo Braga Fábulas n.º 59) e “O Galo e a 

Raposa” (Esopo n.º 97 e Teófilo Braga Fábulas n.º 72). 
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Por fim, quanto às fábulas repetidas nas obras de La Fontaine e Teófilo Braga, 

encontramos “A Formiga e a Cigarra” (La Fontaine Livro Primeiro e Teófilo Braga 

Fábulas n.º 22); “O Galo e a pérola” (La Fontaine Livro Primeiro e Teófilo Braga 

Fábulas n.º 12); “A Mosca e a Formiga” (La Fontaine Livro Quarto e Teófilo Braga 

Fábulas n.º 84) e “O Homem e a Cobra” (La Fontaine Livro Décimo e Teófilo Braga 

Fábulas n.º 54). 

Distinguimos, a seguir, actividades a incluir nas aulas de Português, quer do 

segundo, quer do terceiro ciclo do ensino básico, com a aplicação do programa NooJ 

pelo professor e/ou alunos da fábula intitulada “A Raposa e a Cegonha” reiterada em 

Esopo (n.º 22), La Fontaine (Livro Primeiro) e Teófilo Braga (Fábulas n.º 87). 

 

5.1 Actividades no 2.º ciclo 

 

Relativamente aos resultados esperados no 2.º ciclo de ensino básico expostos 

nos novos programas das aulas de Português, no que respeita à leitura, deparamo-nos 

com os objectivos seguintes:  

«[l]er textos variados em diferentes suportes, com precisão, rapidez e alguma 

expressividade. / Ler para entretenimento, concretização de tarefas, recolha e 

organização de informação, construção de conhecimento e fruição estética. / 

Posicionar-se quanto à pertinência e validade da informação lida e quanto aos 

efeitos produzidos pelos recursos verbais e não verbais utilizados. / Fazer 

apreciações pessoais de textos de diferentes tipos, descobrindo significados 

implícitos e relacionando intenção, forma e conteúdo. / Ler textos literários, 

tomando consciência do modo como os temas, as experiências e os valores são 

representados.» (Reis (2009): 76) 

No que concerne aos resultados aguardados no 2.º ciclo no âmbito do 

conhecimento explícito da língua, encontramos: 

«[d]escobrir regularidades na estrutura e no uso da língua, com base em práticas 

de experimentação. / Identificar e classificar unidades utilizando a terminologia 

adequada; explicitar regras e treinar procedimentos do uso da língua nos 

diferentes planos. / Mobilizar os conhecimentos adquiridos para aperfeiçoar o 

desempenho pessoal na produção e recepção de enunciados orais e escritos. / 

Relacionar diferentes registos de língua com os contextos em que devem ser 

usados e distinguir marcas específicas da linguagem oral e escrita. / Respeitar e 

valorizar as diferentes variedades do português, reconhecendo o português padrão 

como a norma.» (Ibidem: 77) 
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 De forma a atingir os objectivos previstos no âmbito das aprendizagens sobre 

Língua e Literatura explicitados anteriormente, utilizando o programa Nooj assim 

como as Fábulas dos três autores estudados, debruçámo-nos sobre os descritores de 

desempenho e conteúdos presentes nos novos programas e apresentamos 

seguidamente uma série de exemplos de eventuais actividades a implementar na sala 

de aulas de Português.  

Neste sentido, no segundo ciclo, no âmbito do “Ler para construir 

conhecimento(s)”, exemplificamos a possibilidade do professor de Português utilizar 

previamente o Nooj nomeadamente através da função de destacar as frequências e 

ocorrências de cada palavra, a fim de preparar/planificar a aula dinamizando a 

realização de uma ficha de trabalho que ligue competências da didáctica da Língua à 

da Literatura (neste caso a fábula “A Raposa e a Cegonha” da autoria de Esopo e 

Teófilo Braga) entregue aos alunos e que se baseia na tabela que se segue.    

 

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

CONTEÚDOS 

Ler de modo autónomo, em diferentes suportes, as instruções de 
actividades ou tarefas 

Enunciado(s) em suporte de 
papel e/ou informático 

Utilizar técnicas adequadas ao tratamento da informação: sublinhar, 

tomar notas, esquematizar, preencher grelhas de registo, sintetizar 

Texto 

Grelhas 

Fazer uma leitura que possibilite: confirmar hipóteses previstas; 

identificar o contexto a que o texto se reporta; explicitar a intenção 

comunicativa ou função dominante e registo(s) utilizado(s); 
explicitar o sentido global de um texto 

Contexto (sociocultural, 

histórico, científico, artístico, 

ficcional) 
Intenção comunicativa 

Sequência textual 
62

 

  

 

 

 

                                                        
62 Para a realização da tabela, baseamo-nos no referenciado em Reis (2009): 83-84. 



 - 369 - 

 

 

FICHA DE TRABALHO 

 

 

 

1) Lê e analisa as duas tabelas. 

 

2) Sublinha as palavras repetidas. 

 

3) A partir do levantamento efectuado, descobre o título e assunto tratado nos dois textos. 

 

 

 
A 

o, raposa  

Cegonha 

e, que, mas  

De 

são, uma, carne, para, A 

sua, hão, num, convidou, comprido, ofereceu, jantar, jarro, mesma, bico, com, 

tão, um, sopa, lamber, capaz 

petisco, vidro, indelicado, se, refeição, comia, pois, moeda, no, ao, do, Moral, 

fundo, aborrecida, merecia, ficou, esperar, alguns, pouco, da, pessoa, belo, 

superfície, muito, facilmente, podia, rica, princípio, Insultar, por, servido, acabou, 

dias, ela, Naturalmente, tinha, uns, gargalo, servida, pio, ponta, fizermos, Uma, 

devemos, nacos, dera, ricos, Era, conseguia, seu, enfiar, largo, pelo, baixo, partir, 

nos, Passados, concordar, paguem, exemplo, prato, molhar, portanto, fez 

 

 
A 

O 

E 

Raposa 

se, uma, com 

cegonha, manjar, Mas, convidou, lousa, que, bico, como, por, para, A, E 

papas, ardilosa, lançou, ou, RAPOSA, não, nada, comprido, comesse, picava, 

casa, Sendo, corrida, jantar, estendeu, importunava, sua, ninho, quebrava, 

focinho, morta, amigas, meter, tempo, donde, vez, em, vingar, podendo, fome, 

ela, na, tomava, líquido, nele, Chegado, um, CEGONHA, Pescoço, foi, almotolia, 
de, preparou, outra, XXXVII, dia, comida, comia, tornou, faminta 
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Ainda no segundo ciclo, no âmbito do “Plano da Língua, variação e mudança -

Plano lexical e semântico” o professor de Português, utilizando anteriormente o Nooj, 

poderá elaborar diversas fichas de trabalho com exercícios lúdicos, para entregar aos 

alunos, que abrangem competências linguísticas, principalmente lexicais, graças à 

leitura e análise de Fábulas.    

 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 

CONTEÚDOS 

Identificar processos de enriquecimento lexical do português 

(processos morfológicos regulares de formação de palavras 

(famílias de palavras)  

 

Identificar diferentes significados de uma mesma palavra ou 

expressão em distintos contextos de ocorrência 

Relações semânticas entre 

palavras 

Significação lexical 

Explicitar relações semânticas de semelhança e oposição, 

hierárquicas e de parte-todo 

Sinónimos 

Antónimos 

Hiperónimos 

Hipónimos 

 

Distinguir recursos verbais que podem ser utilizados para localizar 
no tempo as situações descritas nos enunciados  

Tempo 
- anterior 

- simultâneo 

- posterior 

63
 

 Partindo, a título de exemplo, do levantamento das frequências da fábula “A 

Raposa e a Cegonha” de Esopo, concebemos alguns exemplos de diversos exercícios 

lúdicos que passamos a demonstrar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 Idem: 96. 
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JOGOS LEXICAIS 

 

 

A partir das palavras apresentadas, realiza os jogos que se seguem. 

 

 

 
A 

o, raposa  

Cegonha 

e, que, mas  

De 

são, uma, carne, para, A 

sua, hão, num, convidou, comprido, ofereceu, jantar, jarro, mesma, bico, com, 

tão, um, sopa, lamber, capaz 

petisco, vidro, indelicado, se, refeição, comia, pois, moeda, no, ao, do, Moral, 

fundo, aborrecida, merecia, ficou, esperar, alguns, pouco, da, pessoa, belo, 

superfície, muito, facilmente, podia, rica, princípio, Insultar, por, servido, acabou, 
dias, ela, Naturalmente, tinha, uns, gargalo, servida, pio, ponta, fizermos, Uma, 

devemos, nacos, dera, ricos, Era, conseguia, seu, enfiar, largo, pelo, baixo, partir, 

nos, Passados, concordar, paguem, exemplo, prato, molhar, portanto, fez 

 

          

 

  Derivação – descobre novas palavras. 

 

 
 

 

f 

 

              Caça ao intruso – risca quem não se inclui na família de palavras.  
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             Palavras difíceis – liga as palavras às suas definições (uma ou várias possibilidades). 

 

 
 

 

 

             Sinónimos – escolhe as palavras que melhor representam o significado do vocábulo. 

 

 
 

 

 

             Contrários – descobre o contrário de cada palavra. 

   
    

rica 1  Satisfeita 

indelicado 2  Muito 

aborrecida 3  Delicado 

capaz 4  Incapaz 

pouco 5  Feio 

largo 6 1 Pobre 

belo 7  Estreito 

 

 

 

              Relações – completa com os hipónimos presentes na listagem de palavras. 
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             Conjugação – preenche tendo em conta o tempo verbal. 
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A seguir, apresentamos exercícios lúdicos no que diz respeito ao “Plano da 

Língua, variação e mudança - Plano morfológico (das classes de palavras)”, também 

desenvolvidos no âmbito do 2.º ciclo, que propomos graças à aplicação do Nooj e que 

visam competências linguísticas, principalmente morfológicas, a partir da leitura e 

análise de Fábulas, nomeadamente “A Raposa e a Cegonha” de Esopo. 

64
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
64 Idem: 94. 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

CONTEÚDOS 

Distinguir as classes gramaticais do léxico português Nome 

Adjectivo 

Determinante 

Pronome 

Verbo 

Preposição 

Advérbio 
Interjeição 

Conjunção 
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JOGOS LEXICAIS 

 

 

A partir das palavras apresentadas, realiza os jogos que se seguem. 

 

 

 
A 

o, raposa  

Cegonha 

e, que, mas  

De 

são, uma, carne, para, A 

sua, hão, num, convidou, comprido, ofereceu, jantar, jarro, mesma, bico, com, 

tão, um, sopa, lamber, capaz 

petisco, vidro, indelicado, se, refeição, comia, pois, moeda, no, ao, do, Moral, 

fundo, aborrecida, merecia, ficou, esperar, alguns, pouco, da, pessoa, belo, 

superfície, muito, facilmente, podia, rica, princípio, Insultar, por, servido, acabou, 
dias, ela, Naturalmente, tinha, uns, gargalo, servida, pio, ponta, fizermos, Uma, 

devemos, nacos, dera, ricos, Era, conseguia, seu, enfiar, largo, pelo, baixo, partir, 

nos, Passados, concordar, paguem, exemplo, prato, molhar, portanto, fez 

 

          

               Classes de palavras – Agrupa as palavras nas classes respectivas. 
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                Femininos – Descobre o feminino destas palavras. 

 

 
 

                Masculinos – Descobre o masculino destas palavras. 

 

 
 

               Família de palavras – Completa os espaços. 
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Passamos, de seguida, a sugerir outras actividades possibilitadas pelo 

programa Nooj, no âmbito do 3.º ciclo. 

 

5.2 Actividades no 3.º ciclo 

 

No que concerne aos resultados a alcançar no que se prende com a leitura no 

3.º ciclo, verificamos no programa que os discentes devem 

«[l]er de forma fluente, apreendendo o sentido global de textos com diferentes 

intencionalidades e registos. / Ler textos de diferentes tipos e em suportes 

variados para obter informação, organizar o conhecimento ou para aceder a 

universos no plano do imaginário, adequando as estratégias de leitura às 

finalidades visadas. / Posicionar-se criticamente quanto à validade da informação, 

seleccionando os dados necessários à concretização de tarefas específicas e 

mobilizando a informação de acordo com os princípios éticos do trabalho 

intelectual. / Apreciar textos de diferentes tipos, analisando o modo como a 

utilização intencional de recursos verbais e não verbais permite alcançar efeitos 

alcançados efeitos específicos. / Posicionar-se enquanto leitor de obras literárias, 

situando-as em função de grandes marcos temporais e geográfico-culturais e 

reconhecendo aspectos relevantes da linguagem literária. / Estabelecer relações 

entre a experiência pessoal e textos de diferentes épocas e culturas, tomando 

consciência do modo como as ideias, as experiências e os valores são 

diferentemente representados e aprofundando a construção de referentes 

culturais.» (Reis (2009): 116) 

Quanto aos resultados esperados no 3.º ciclo no âmbito do conhecimento 

explícito da língua, sabemos que os alunos têm que  

«[r]eflectir sobre o funcionamento da língua para, a partir da realização de 

actividades de carácter oficinal, analisar e questionar os sentidos dos textos. / 

Explicitar, usando a terminologia apropriada, aspectos fundamentais da estrutura 

e do uso do português padrão nos diferentes planos do conhecimento explícito da 

língua. / Mobilizar o conhecimento reflexivo e sistematizado para resolver 

problemas decorrentes da utilização da linguagem oral e escrita e para aperfeiçoar 

os desempenhos pessoais. / Analisar marcas específicas da linguagem oral e da 

linguagem escrita, distinguindo diferentes variedades e registos de língua e 

adequando-os aos contextos de comunicação. / Respeitar e valorizar as diferentes 

variedades do português, usando o português padrão.» (Ibidem: 117) 

Esse trabalho que visa o conhecimento explícito da língua na aula de 

Português implica 
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«[...] uma atenção especial à compreensão dos mecanismos da língua. Este ciclo 

envolve duas vertentes essenciais: o conhecimento sobre os factos da língua 

associado ao domínio da terminologia que os designa e a sua mobilização em 

situações de uso, ou seja, o investimento na melhoria das restantes competências. 

Pretende-se, deste modo, assegurar que o aluno, sendo possuidor de um 

conhecimento intuitivo e implícito da língua, sedimentado no treino e no conforto 

com novos padrões, vá progressivamente, mediante uma reflexão sistemática, 

aprofundando a consciência progressivamente, mediante uma reflexão 

sistemática, aprofundando a consciência desse saber, moldada por categorias e por 

termos que lhe permitam explicita-lo e sistematizá-lo, no plano gramatical e no 

plano textual. Importa frisar que esse trabalho de explicitação não deve ser 

associado a um ensino baseado em definições.» (Ibidem: 150) 

À semelhança do anteriormente explicitado com propostas de actividades 

diversas baseadas na aplicação do NooJ com alunos do 2.º ciclo, demonstramos, a 

seguir, como utilizá-la também no 3.º ciclo, de forma mais abrangente. 

No campo “Ler para construir conhecimento(s)” com os descritores de 

desempenho abaixo mencionados, o professor de Português poderá proceder à 

elaboração de uma ficha de trabalho, com a prévia utilização do NooJ no que toca à 

exploração das suas frequências e que exemplificamos a partir da fábula “A Raposa e 

a Cegonha” escrita pelos três autores Esopo, La Fontaine e Teófilo Braga. 

65
 

                                                        
65 Idem: 123. 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 

 

CONTEÚDOS 

Definir uma intenção, seguir uma orientação e seleccionar um 

percurso de leitura adequado 

Texto 

Leitor 

 

 

Utilizar, de modo autónomo, a leitura para localizar, seleccionar, 

avaliar e organizar a informação 

Utilizar procedimentos adequados à organização e tratamento da 

informação; tomar notas; identificar ideias-chave; elaborar e utilizar 

grelhas de registo; esquematizar 

Descritores temáticos  
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FICHA DE TRABALHO 

 

1) Lê e analisa as três tabelas. 

 

2) Sublinha as palavras repetidas. 

 

3) A partir do levantamento efectuado, descobre o título e assunto tratado nos três textos. 

 

________________________________________________________ 

 
A 

o, raposa  

Cegonha 

e, que, mas  

De 

são, uma, carne, para, A 

sua, hão, num, convidou, comprido, ofereceu, jantar, jarro, mesma, bico, com, tão, um, sopa, lamber, capaz 

petisco, vidro, indelicado, se, refeição, comia, pois, moeda, no, ao, do, Moral, fundo, aborrecida, merecia, ficou, esperar, alguns, pouco, 

da, pessoa, belo, superfície, muito, facilmente, podia, rica, princípio, Insultar, por, servido, acabou, dias, ela, Naturalmente, tinha, uns, 

gargalo, servida, pio, ponta, fizermos, Uma, devemos, nacos, dera, ricos, Era, conseguia, seu, enfiar, largo, pelo, baixo, partir, nos, 

Passados, concordar, paguem, exemplo, prato, molhar, portanto, fez 

 

 

 

________________________________________________________ 

 
A 

Cegonha 

E 

o, lhe 

que, de 

Com, raposa, qu 

jantar, não, as, se 

nada, à, disse, Comadre, em, diz 

tramas, A, logo, tenho, gosto, no, ao, bico, vergonha, amanhã, comigo, migas, fome, eu, dia, os, elas, lá, uma, na, tinha, sem, ir, por 

lambiscava, podia, efeito, baixa, quero, jejum, pronto, estão, piques,  

tão, era, orelha, é, tempo, pagam, chupa, Ao, lambedelas, mais, mofa, E, tenha, nunca, passam, num, do, papas, mamou, só, metade, meio, 

nas, minha, d, faltou, Talião, nocivos, lajedo, aprazado, Agradeceu, instigo, doutro, façon, daquela, faça, matreira, também, botija, pouca, 

ronha, quase, pena, jurou, contava, depois, comendo, graças, singela, belas, primeiras, aqui, Ficando, grata, safou, boas, comadre, creio, 

fiou, almoço, pregar, tirar, banquete, caía, pronta, lambisqueira, me, ninguém, teria, façam, barriga, convidar, quer, dar, fartadela, um, 

morta, outros, bondade, Quis, afectando, Dêmos, estar, vingança, nos, muito, aos, farta, todas, sempre, espalhadas, Já, esfriar, dadas, 

vamos, Uma, mil, ser, amigas, Sem, pode, excede, vá, já, longo, conhecendo, como, convite, esta, inteiro, Céu, da, mas, outro, pelo, 

cerimónia, lição, iludam, iludem, Se, oferenda, gargalo, sítio, foi, ponto, encher, vontade, porque, Eis, ópio, apanhar, pôs, metia, Ela, ar, 

estreito, esperta, horas, grande, às, Enganadores, Topando, Sans, vingar, aprendei 

 

 

 

________________________________________________________ 

 
A 

O 

E 

Raposa 

se, uma, com 

cegonha, manjar, Mas, convidou, lousa, que, bico, como, por, para, A, E 

papas, ardilosa, lançou, ou, RAPOSA, não, nada, comprido, comesse, picava, casa, Sendo, corrida, jantar, estendeu, importunava, sua, 

ninho, quebrava, focinho, morta, amigas, meter, tempo, donde, vez, em, vingar, podendo, fome, ela, na, tomava, líquido, nele, Chegado, 

um, CEGONHA, Pescoço, foi, almotolia, de, preparou, outra, XXXVII, dia, comida, comia, tornou, faminta 
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A seguir, propomos a aplicação do programa Nooj no que diz respeito ao 

campo “Ler para apreciar textos variados”, em contexto de aula pelos alunos de 

Português do 3.º ciclo, a partir da leitura e análise da fábula “A Raposa e a Cegonha” 

redigida por Esopo, La Fontaine e Teófilo Braga, no sentido de desenvolver as 

competências linguísticas dos discentes, nomeadamente lexicais e semânticas.  

66
 

A partir do levantamento das frequências possibilitado pelo programa Nooj os 

alunos poderão verificar as ocorrências, sublinhar as palavras gramaticais, apurar as 

palavras repetidas nas três obras salientando-as a negrito, verificar o contexto dos 

vocábulos repetidos, proceder à delimitação de campos lexicais e comparar as 

frequências baixas dos três textos a fim de averiguar qual o mais rico, como passamos 

a demonstrar.  

 

 

 

 

 

                                                        
66 Idem: 124. 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 

CONTEÚDOS 

Expressar, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista e 

apreciações críticas pelos textos lidos em diferentes suportes 

Semântica lexical: significação 

e relações semânticas entre 

palavras 
 

Intertexto/intertextualidade 

 Discutir diferentes interpretações de um mesmo texto, sequência ou 

parágrafo  

Distinguir diferenças, semelhanças ou a novidade de um texto em 

relação a outro(s) 

Reconhecer e reflectir sobre os valores culturais, estéticos, éticos, 

políticos e religiosos que perpassem nos textos 

Comparar ideias e valores expressos em diferentes textos de autores 

contemporâneos, com os de textos de outras épocas e culturas 
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“22 – A Raposa e a Cegonha” (Esopo) 

 

 

 
 

 

 

A 14 

o, raposa  7 

cegonha 6 

e, que, mas  5 

De 4 

são, uma, carne, para, A 3 

sua hão, num, convidou, comprido, ofereceu, jantar, jarro, mesma, bico, com, 

tão, um, sopa, lamber, capaz 

2 

petisco, vidro, indelicado, se, refeição, comia, pois, moeda, no, ao, do, Moral, 

fundo, aborrecida, merecia, ficou, esperar, alguns, pouco, da, pessoa, belo, 

superfície, muito, facilmente, podia, rica, princípio, 

Insultar, por, servido, acabou, dias, ela, Naturalmente, tinha, uns, gargalo, 

servida, pio, ponta, fizermos, Uma, devemos, nacos, dera, ricos, Era, conseguia, 

seu, enfiar, largo, pelo, baixo, partir, nos, Passados, concordar, paguem, 
exemplo, prato, molhar, portanto, fez 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A raposa e a cegonha 

Uma raposa convidou uma cegonha para jantar e só ofereceu à sua hóspede sopa, servida num prato 

largo, mas baixo. A raposa conseguia lamber facilmente a sopa, mas a cegonha só era capaz de 

molhar a ponta do bico e, portanto, comia muito pouco. Passados alguns dias, a cegonha convidou a 

raposa para jantar e ofereceu à sua hóspede uns ricos nacos de carne. Era um belo petisco para a 

raposa, mas a cegonha tinha servido a carne num jarro de vidro com um gargalo tão comprido e tão 

fundo que a raposa só podia lamber a superfície da carne. Naturalmente, a cegonha era capaz de 

enfiar o seu comprido bico no jarro, pelo que fez uma rica refeição. A princípio, a raposa ficou 

aborrecida, mas, ao partir, acabou por concordar que era o que merecia, pois ela mesma dera o 

exemplo. Moral Insultar uma pessoa é indelicado, mas, se o fizermos, devemos esperar que nos 

paguem com a mesma moeda. 

A raposa e a cegonha 

a cegonha Uma raposa convidou uma cegonha 

mas baixo. A raposa conseguia lamber facilmente 

cegonha convidou a raposa para jantar e 

petisco para a raposa, mas a cegonha 

fundo que a raposa só podia lamber 

princípio, a raposa ficou aborrecida, mas 

 

raposa e a cegonha Uma raposa convidou 

raposa convidou uma cegonha para jantar e 
sopa, mas a cegonha só era capaz 

alguns dias, a cegonha convidou a raposa 

raposa, mas a cegonha tinha servido a 

carne. Naturalmente, a cegonha era capaz de 

 

uma cegonha para jantar e só ofereceu 

a raposa para jantar e ofereceu à 

 

a ponta do bico e, portanto, comia 

o seu comprido bico no jarro, pelo 
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“A Raposa e a Cegonha” (La Fontaine, Livro 1) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A 18 

cegonha 9 

E 8 

o, lhe 7 

que, de 6 

com, raposa, qu 5 

jantar, não, as, se 4 

nada, à, disse, Comadre, em, diz 3 

tramas, A, logo, tenho, gosto, no, ao, bico, vergonha, amanhã, comigo, migas, 

fome, eu, dia, os, elas, lá, uma, na, tinha, sem, ir, por 

 

2 

lambiscava, podia, efeito, baixa, quero, jejum, pronto, estão, piques,  

tão, era, orelha, é, tempo, pagam, chupa, Ao, lambedelas, mais, mofa, E, tenha, 

nunca, passam, num, do, papas, mamou, só, metade, meio, nas, minha, d, faltou, 

Talião, nocivos, lajedo, aprazado, Agradeceu, instigo, doutro, façon, daquela, 

faça, matreira, também, botija, pouca, ronha, quase, pena, jurou, contava, depois, 

comendo, graças, singela, belas, primeiras, aqui, Ficando, grata, safou, boas, 

comadre, creio, fiou, almoço, pregar, tirar, banquete, caía, pronta, lambisqueira, 
me, ninguém, teria, façam, barriga, convidar, quer, dar, fartadela, um, morta, 

outros, bondade, Quis, afectando, Dêmos, estar, vingança, nos, muito, aos, farta, 

todas, sempre, espalhadas, Já, esfriar, dadas, vamos, Uma, mil, ser, amigas, 

Sem, pode, excede, vá, já, longo, conhecendo, como, convite, esta, inteiro, Céu, 

da, mas, outro, pelo, cerimónia, lição, iludam, iludem, Se, oferenda, gargalo, 

sítio, foi, ponto, encher, vontade, porque, Eis, ópio, apanhar, pôs, metia, Ela, ar, 

estreito, esperta, horas, grande, às, Enganadores, Topando, Sans, vingar, 

aprendei 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quis a raposa matreira qu’excede a todas na ronha, lá por piques doutro tempo, pregar um ópio à  
cegonha. Topando-a, lhe diz: “Comadre, tenho amanhã belas migas, e eu nada como com gosto sem 

convidar as amigas; de lá ir jantar comigo quero que tenha a bondade; vá em jejum, porque pode 

tirar-lhe o almoço a vontade.” Agradeceu a cegonha uma oferenda tão singela, e contava que teria 

uma grande fartadela. Ao sítio aprazado foi, era meio-dia em ponto, e com efeito a raposa já tinha o 

banquete pronto, espalhadas num lajedo, pôs as migas do jantar, e à cegonha diz: “Comadre, aqui as 

tenho as esfriar; creio qu’estão muito boas” – Sans façon – vamos a elas.” Eis logo chupa metade nas 

primeiras lambedelas; no longo bico a cegonha nada podia apanhar, e a raposa em ar de mofa mamou 

inteiro o jantar. Ficando morta de fome, não disse nada a cegonha; mas logo jurou vingar-se daquela 

pouca-vergonha. E afectando ser-lhe grata, disse: “Comadre, eu a instigo a dar-me o gosto amanhã 

d’ir também jantar comigo.” A raposa lambisqueira na cegonha se fiou, e ao convite, às horas dadas, 

no outro dia não faltou. Uma botija com papas pronta a cegonha lhe tinha; e diz-lhe: “Sem cerimónia, 

a elas, comadre minha.” Já pelo estreito gargalo, comendo, o bico metia, e a esperta só lambiscava o 
qu’à cegonha caía. Ela, depois de estar farta, lhe disse: “Dêmos mil graças ao Céu por nos encher a 

barriga.” A raposa, conhecendo a vingança da cegonha, safou-se de orelha baixa, com mais fome que 

vergonha. Enganadores nocivos, aprendei esta lição: tramas com tramas se pagam, qu’é pena de 

Talião. Se quase sempre os qu’iludem sem que os iludam não passam, nunca ninguém faça aos outros 

o que não quer que lhe façam. 
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um ópio à cegonha. Topando-a, lhe 

vontade.” Agradeceu a cegonha uma oferenda tão 

jantar, e à cegonha diz: “Comadre, aqui 

longo bico a cegonha nada podia apanhar 

disse nada a cegonha; mas logo jurou 

raposa lambisqueira na cegonha se fiou, e 

papas pronta a cegonha lhe tinha; e 

o qu’à cegonha caía. Ela, depois 
a vingança da cegonha, safou-se de 

 

Quis a raposa matreira qu’excede 

com efeito a raposa já tinha o 

apanhar, e a raposa em ar de 

jantar comigo.” A raposa lambisqueira na cegonha 

a barriga.” A raposa, conhecendo a vingança 

 

de lá ir jantar comigo quero que 

as migas do jantar, e à cegonha 

mamou inteiro o jantar. Ficando morta de 

d’ir também jantar comigo.” A raposa 
 

lambedelas; no longo bico a cegonha nada 

gargalo, comendo, o bico metia, e a 
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“87 – A Cegonha e a Raposa” (Teófilo Braga) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 11 

O 8 

E 6 

Raposa 5 

se, uma, com 3 

Cegonha, manjar, Mas, convidou, lousa, que, bico, como, por, para, A, E 2 

papas, ardilosa, lançou, ou, RAPOSA, não, nada, comprido, comesse, picava, 

casa, Sendo, corrida, jantar, estendeu, importunava, sua, ninho, quebrava, 

focinho, morta, amigas, meter, tempo, donde, vez, em, vingar, podendo, fome, 

ela, na, tomava, líquido, nele, Chegado, um, CEGONHA, Pescoço, foi, 

almotolia, de, preparou, outra, XXXVII, dia, comida, comia, tornou, faminta 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esopo La Fontaine Teófilo Braga  

Total de palavras 93 198 69 

Frequência 3 5% 3% 4% 

Frequência 2 17% 12% 17% 

Frequência 1 69% 78% 72% 

Cegonha com a  Raposa, a Raposa a 
a Raposa, a Raposa a convidou um 

tempo, preparou a Raposa ardilosa uma comida 

vingar, convidou a Raposa outra vez e 

comprido. E a Raposa não podendo 

 

Sendo amigas a Cegonha com a Raposa 

e importunava a Cegonha a que comesse 

 

lousa, quebrava o bico, e nada tomava 

comia com o bico, e pescoço 

 

um dia a jantar. Chegado o tempo 

XXXVII - A CEGONHA E A RAPOSA 

 

Sendo amigas a Cegonha com a Raposa, a Raposa a convidou um dia a jantar. Chegado o tempo, 

preparou a Raposa ardilosa uma comida líquida, manjar como papas e a estendeu por uma lousa, e 

importunava a Cegonha a que comesse. Mas como ela picava na lousa, quebrava o bico, e nada 
tomava nele, com que se foi faminta para o ninho. Mas por se vingar, convidou a Raposa outra vez e 

lançou o manjar em uma almotolia, donde comia com o bico, e pescoço comprido. E a Raposa não 

podendo meter o focinho, se tornou para sua casa, corrida e morta de fome. 
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Seguidamente, expomos exercícios lúdicos alusivos ao “Plano da Língua, 

variação e mudança – Plano lexical e semântico”, a desenvolver também no âmbito 

do 3.º ciclo, que delineámos com a aplicação do Nooj e que visam competências 

linguísticas, principalmente lexicais e semânticas, baseando-nos na fábula “A Raposa 

e a Cegonha” da autoria de La Fontaine. 

67
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
67 Idem: 133 

DESCRITORES DE DESEMPENHO 
 

CONTEÚDOS 

Sistematizar processos de enriquecimento lexical do português  Vocabulário 

Determinar os significados que dada palavra pode ter em função do 

seu contexto de ocorrência 

Estrutura lexical 

Campo semântico  

Sistematizar relações semânticas de semelhança e oposição, 

hierárquicas e de parte-todo 

Hiperonimia, hiponimia  
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JOGOS LEXICAIS 

 

 

A partir das palavras apresentadas, realiza os jogos que se seguem. 

 

 

 
A 

Cegonha 

E 

o, lhe 

que, de 

com, raposa, qu 

jantar, não, as, se 

nada, à, disse, Comadre, em, diz 

tramas, A, logo, tenho, gosto, no, ao, bico, vergonha, amanhã, comigo, migas, 

fome, eu, dia, os, elas, lá, uma, na, tinha, sem, ir, por 

lambiscava, podia, efeito, baixa, quero, jejum, pronto, estão, piques,  

tão, era, orelha, é, tempo, pagam, chupa, Ao, lambedelas, mais, mofa, E, tenha, 

nunca, passam, num, do, papas, mamou, só, metade, meio, nas, minha, d, faltou, 
Talião, nocivos, lajedo, aprazado, Agradeceu, instigo, doutro, façon, daquela, 

faça, matreira, também, botija, pouca, ronha, quase, pena, jurou, contava, depois, 

comendo, graças, singela, belas, primeiras, aqui, Ficando, grata, safou, boas, 

comadre, creio, fiou, almoço, pregar, tirar, banquete, caía, pronta, lambisqueira, 

me, ninguém, teria, façam, barriga, convidar, quer, dar, fartadela, um, morta, 

outros, bondade, Quis, afectando, Dêmos, estar, vingança, nos, muito, aos, farta, 

todas, sempre, espalhadas, Já, esfriar, dadas, vamos, Uma, mil, ser, amigas, Sem, 

pode, excede, vá, já, longo, conhecendo, como, convite, esta, inteiro, Céu, da, 

mas, outro, pelo, cerimónia, lição, iludam, iludem, Se, oferenda, gargalo, sítio, 

foi, ponto, encher, vontade, porque, Eis, ópio, apanhar, pôs, metia, Ela, ar, 

estreito, esperta, horas, grande, às, Enganadores, Topando, Sans, vingar, 
aprendei 

 

      

  Derivação – descobre novas palavras. 

 

 
 

f 

         •              ____ 
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             Escolha múltipla – Interliga a palavra com as três respectivas definições possíveis. 
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O presente capítulo permitiu-nos, portanto, através das actividades, assim 

como dos exercícios propostos, demonstrar a utilidade do programa NooJ  para o 

trabalho do professor e subsequente aprendizagem por parte do aluno, em contexto da 

sala de aula, nomeadamente no âmbito da disciplina de Português no que se prende 

com a didáctica da língua, e particularmente a lexicologia, bem como com a didáctica 

da literatura, ao trabalharmos exclusivamente com as fábulas de três autores de 

nacionalidades e épocas diferentes, Esopo, La Fontaine e Teófilo Braga. 

 

 

 

 

 

 

              Relações – completa com os hipónimos presentes na listagem de palavras. 
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CONCLUSÃO 

 

A evolução é a palavra que justifica, resume e enquadra toda a nossa reflexão. 

Ao longo da mesma, apurámos como tudo vai evoluindo através do tempo: o 

mundo no qual vivemos, a sociedade onde nos inserimos, os sistemas de inovação 

tecnológica, as próprias instituições como a escola e, consequentemente, os próprios 

conteúdos que aí são transmitidos. 

Qualquer cidadão tem, por conseguinte, a necessidade e obrigação de 

acompanhar e estar inteirado de todas estas evoluções. Tem a necessidade e obrigação 

de se actualizar contínua e constantemente ao longo da vida, uma vez que a evolução 

caracteriza essa mesma vida. 

No campo da educação e mais especificamente do ensino da língua e literatura 

portuguesas, cabe aos professores, investigadores e alunos evoluírem também e 

adaptarem-se a todas as evoluções e inovações operadas, quer no sistema de ensino, 

quer nos conteúdos e formas de abordagens na aula. 

Assim, baseando-nos essencialmente na didáctica da língua e na da literatura, 

procurámos integrar conceitos novos nas salas de aula de Português, de forma a 

atender ao carácter evolutivo da sociedade, da escola e da própria metodologia de 

aprendizagem. 

Tendo em conta que a base de qualquer língua é o léxico, são as palavras que 

o compõem e que permitem a transmissão de ideias, pensamentos e sentimentos, que 

geram a comunicação e possibilitam as relações pessoais, escolhemo-lo como base do 

nosso trabalho.  

Ao longo do tempo, demonstramos que o léxico também muda, também 

evolui, vai perdendo e adquirindo palavras e conceitos.  

A Lexicologia é a ciência que estuda o léxico, a sua mutabilidade, 

designadamente através dos arcaísmos, neologismos, empréstimos, derivações, 

composições e variações/subdivisões do léxico, bem como a relação que podemos 

estabelecer entre as palavras (hiperonímia/hiponímia; sinonímia/antonímia; 

polissemia, homonímia, paronímia e protótipo).  

Definimos, ainda, os conceitos inerentes ao estudo do léxico, nomeadamente a 

distinção entre o léxico e o vocabulário (individual), o vocabulário activo e o passivo, 

assim como caracterizámos os campos lexicais.  
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No âmbito do estudo do léxico, verificámos que, nas últimas décadas, com o 

avanço e desenvolvimento das novas tecnologias, as mesmas têm vindo a auxiliar o 

trabalho dos linguistas no que concerne ao tratamento estatístico-lexical dos textos, 

em particular nas suas componentes morfológica e semântica. 

Neste sentido, o presente estudo mostra que as novas tecnologias entraram de 

rompante na sociedade e são usadas hoje em todos os contextos.  

A escola não está e não pode ficar de parte. Existem uma série de programas 

usados e outros que poderão vir a ser futuramente usados como auxílio ao trabalho do 

professor, mas também como instrumento de trabalho pelos discentes. 

Nas aulas de Português dos segundo e terceiro ciclos, um dos programas que 

poderá ser inserido no currículo é o NooJ.  

Como ficou amplamente exposto no nosso trabalho, o NooJ é um programa de 

estudo informático-lexical que detém variadas valências permitindo orientar o 

tratamento do léxico de textos literários. 

Partindo deste propósito, referimos as origens da Lexicometria e o seu 

funcionamento abordando algumas das suas noções, de modo a comprovar as 

vantagens do estudo do léxico através da informática. Com o intuito de exemplificar 

essas noções (corpus, corpora, frequência e ocorrência) e vantagens, reportámo-nos 

ao tratamento e análise comparativa de três obras.  

A nossa escolha recaiu no género literário da fábula, tendo em conta o uso que 

é presentemente realizado no contexto escolar, nas aulas de Português, pelo seu 

carácter didáctico e educativo, de transmissor de lições, morais e valores.   

O nosso intento foi atestar que é possível trabalhar a fábula linguística e 

literariamente através da aplicação do programa Nooj.  

Para tal, utilizámo-lo para estudar as Fábulas de Esopo, La Fontaine e Teófilo 

Braga.  

Em primeiro lugar, destacámos as ocorrências, bem como as frequências dos 

três corpus. Graças ao levantamento efectuado, podemos comparar as frequências 

mais elevadas e mais baixas nos três autores, salientando mais especificamente os 

hapax (frequência 1) a fim de evidenciar qual o texto mais rico. O NooJ permitiu-nos, 

assim, aferir que, em comparação com as restantes, as Fábulas de Teófilo Braga são 

as mais ricas lexicalmente, pois registam maior número de palavras que ocorrem 

apenas uma vez em todo o corpus.  
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A seguir, graças ao levantamento das frequências, podemos ainda verificar 

que, no âmbito das frequências mais baixas e em especial no caso dos hapax, as 

palavras registadas são geralmente plenas ou nocionais (adjectivos, advérbios em -

mente, nomes próprios, substantivos, verbos), enquanto as frequências maiores 

comportam palavras gramaticais tais como advérbios, artigos, locuções adverbiais, 

prepositivas e conjuncionais, numerais, preposições e pronomes. 

O registo das frequências e, em particular, das palavras plenas possibilitou, 

posteriormente, a delimitação de campos lexicais e palavras-tema. Concluímos, deste 

modo, que um dos tema mais reiterado nas três obras é o animal e, subsequentemente, 

procurámos a simbologia de todos os animais citados nos corpus, verificando que 

todos os citados procuram transmitir uma lição de moral, de acordo com valores 

universais. 

Tendo em conta o carácter educativo da fábula, debruçámo-nos também sobre 

valores a implementar na educação dos jovens, tais como valores político-sociais, 

ecológicos, culturais-intelectuais, morais e religiosos, identificando nos três textos 

palavras relacionadas com esses valores e registando o número de frequências 

respectivo e o contexto em que ocorrem essas palavras-tema nas obras. Esse estudo 

permitiu-nos comprovar que existem os mesmos vocábulos empregues em duas e até 

nas três obras, o que nos leva a apreciar que são temas recorrentes nos textos, ou seja, 

a transmissão de valores e de lições de moral é uma constante no género literário da 

fábula, quer no seu aspecto formal (narrativas), quer conteudístico (léxico utilizado).  

Para além da exemplificação prática da aplicação do Nooj que serviu para 

explicitar algumas valências do programa no que concerne ao estudo do vocabulário e 

campos lexicais, pretendemos justificar, quer a utilização do mesmo nas salas de aula 

de Português, quer a própria utilização das Fábulas, atendendo às exigências da 

sociedade actual no que se prende com a importância do estudo do léxico e utilização 

da informática (didáctica da língua) e com a evolução de mentalidades, de novas 

metodologias, mas também com a actual e constante relevância da transmissão de 

valores (didáctica da literatura). 

Por fim, a nossa reflexão, baseando-se em todos os argumentos anteriormente 

explicados, findou com a apresentação de eventuais exercícios lúdicos, jogos lexicais 

(elaborados por nós) a serem promovidos pelos professores dos segundo e terceiro 

ciclos de ensino, com o auxílio do NooJ. 
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Exemplificámos, ainda, a própria utilização do programa pelos alunos, no 

sentido de exploração do léxico, dos campos lexicais e dos valores presentes num 

texto, aliando, desta forma, a didáctica da língua à didáctica da literatura, de uma 

maneira lúdica e autónoma, tornando possível a obtenção de aprendizagem pelo 

discente, por ele próprio, pela pesquisa e investigação. 

Evoluímos. A evolução é uma característica do ser humano que cresce, que se 

desenvolve e vai mudando ao longo da sua vida. O meio ambiente onde interage com 

os outros também evolui.  

O presente estudo procurou, então, justificar e propor adaptar na sala de aula, 

neste caso na disciplina de Português, uma metodologia de aprendizagem diferente e 

inovadora com base na evolução tecnológica, isto é, o uso das novas tecnologias, 

nomeadamente um programa de análise estatístico-lexical com a finalidade de estudar 

o léxico, o vocabulário em uso, os campos lexicais e os valores inerentes ao próprio 

género literário, ou seja, a fábula e mensagens/lições que comporta. 

Visámos a evolução do jovem, o desenvolvimento dos seus saberes, dos seus 

conhecimentos, das suas capacidades, em suma das suas competências, da sua 

preparação para a vida em sociedade, para o futuro, delineando e reforçando o amparo 

de novas metodologias a adoptar nas aulas, como a informática, sem menosprezar, 

porém, a coadjuvação de métodos mais clássicos, como o estudo da fábula e dos 

valores de realce na sociedade, sendo a nossa principal meta inovar e evoluir de forma 

lúdica e motivadora, despertando a curiosidade, o interesse, o espírito crítico e 

reflexivo dos Homens do amanhã. 
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 Freq.   Freq.   Freq. 
o 953  o 3993  o 619 

a 580 a 2308  e 420 

e 520 que 2305  que 337 

que 424 â 1813  a 309 

Ao 231 e 1639  de 220 

de 230 de 1247  se 171 

se 193 Ao 1213  lhe 125 

um 184 se 931  O 124 

os 164 em 723  Ao 117 

não 134 os 710  não 113 

uma 133 não 660  um 110 

para 130 um 648  E 100 

as 129 lhe 574  com 98 

do 116 Do 482  os 85 

com 113 por 422  Em 77 

O 107 Ao 388  me 74 

disse 98 As 358  A 70 

raposa 94 me 351  por 68 

Moral 92 mais 345  uma 63 

da 78 são 328  as 61 

por 74 Da 290  para; te 52 

A 73 com; eu 280  disse 46 

mas 72 seu 266  como; do 38 

mais 65 No 264  da 37 

me 64 Te 216  Lobo 35 

quando 63 Na 213  ou; dizendo; 34 

tão 59 pão 195  ele 33 

em; leão; como 53 bem 186  mas 32 

lobo; ao 51 dos 184  sua; no 31 

cão; lhe 49 sem 178  na 30 

na 48 nos 177  muito; porque; ao 29 

Um 47 uma 175  Leão 28 

muito 46 O 171  pão 27 

sua 44 mas 169  foi; era 26 

são 43 vão 161  lo 25 

era; vez 42 cão, quem, para 156  mão; bem 24 

Uma; te 39 mão 155  eu; Raposa; sem 23 

no 38 tão 153  todos 22 

eu; tinha 37 como 148  CÃO; mais; seu 20 
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ou 36 aos 146  ela; nem 19 

estava 35 hão 140  quero; este; Por; Respondeu 18 

grande 34 foi 139  casa; outra; homem; comer 17 

nos; dos 33 Ou 138  tu; pelo; logo; tinha; onde; NÃO; 

sobre; mal; estava; fez 

15 

pão; seu 32 Lo 136  são; assim; outro; tão; 

LOBO; grande; dos; isto 

14 

foi 31 seus 124  Isso; tempo; dentes; ficou; Asno; 

nos; fazer 

13 

ter; ele 30 E; outro 123  antes; rei; outros; Mas; 

mim; sempre; tanto 

12 

outros; burro; seus 29 Ele 121  chegou; senão; tua; tenho; dão; ser; 

AS; matar; LEÃO; lhes 

11 

vida; fazer 28 disse 117  hão; todas; RAPOSA; guia; quem; 

respondeu; entre; Ovelha; Disse; 

ver; certo; Cavalo; medo; Um; 

animais; dele 

10 

Os 26 tudo 116  vida; viu; caminho; ambos; ainda; 

fora; filhos 

9 

tempo 25 sua 114  Veado; Porão; muitas; dizia; velho; 

mui; lho; pouco; ti; meu; queria; 

agora; esta; vos; porco; eles; Vendo; 

rio; quando 

8 

mão; bem; fim; porque 24 quando 112  porão; muitos; Júpiter; 

cantar; aram; perguntou; ter; levou; 

Cordeiro; CÃO; cova; aos; ali; 

qual; toda; sou 

7 

ela; ser; Quando 23 Co 110  depois; rosto; PÃO; 

podes; seus; ir; Que; 

Rouxinol; cousa; ASNO; Rato; 

minha; Se; Uma; quis; então; gente; 

Bem; bom; dar; portanto; carne; 

Depois; teu; nenhum; nada; Tu; vez; 

si 

6 

galo; cavalo 22 meu, dia 106  dia; suas; campo; boca; homens; 

estar; estou; achou; Cobra; Falcão; 

HOMEM; podia; Andava; elas; 

muita; dando; amigo; vem; 

Formiga; comigo; outras; desse; 

chegar; parir; ar; andavam; dava; 

estão; manha; OS; saber; diante; 

5 

 

 

 

 

 

 



                              ESOPO                                                                                          LA FONTAINE                                TEÓFILO BRAGA 

 

Página 3 de 69 

tomou; carregado; matou; foram; 

andava; guerra; Aves; pediu; dentro; 

deu; veio; estavam; Estava; Verão; 

livre; vontade 

5 

 

 

 

Por 21 dão 105  alguma; posso; Cabra; pela; 

enquanto; Eu; vão; Os; cão; poder; 

Ratos; osso; tudo; RATO; vossa; 

Pastor; penas; dela; forte; convidou; 

Tinha; Estando; caiu; fosse; Ladrão; 

vai; pois; ido; Foi; SÃO; fizeram; 

parte; pobre; passar; Homem; carga; 

trigo; cima; lugar; filho; ando; 

cornos; terra; embora; Mosca; 

vento; quiseram; razão; tal; pondo; 

tomar; Sol; redes; tem; levava; las; 

nas; das; devia; lobo; fizera; dito; 

haver; Corvo; caso; Tomou; pedia; 

OVELHA; comia; defender; fazia; 

boa; chão; Lobos; meteu; diziam; 

havia; sendo; porta  

4 

NÃO; homem; estão; viu 20 diz 103  pudesse; via; posto; frio; Viu; feita; 

posse; vezes; entrando; morte; 

companheiro; queda; Estio; pudera; 

Grou; diz; Touro; estas; manjar; 

cidade; temor; nela; paga; tirar; 

depressa; ouvir; acolheu; 

Andorinha; carneiro; Saiu; 

derradeiro; nosso; lousa; sair; uns; 

CAVALO; Calou; seguras; 

tornaram; deixou; cabra; RÃS; 

unhas; Boi; Milhano; mandou; 

alguns; fome; modo; dali; afagar; 

mesa; soltou; valer; replicou; 

piedade; tornou; Cervo; queijo; 

dissimulação; rafeiros; DE; Porca; 

andar; novo; fazendo; soberba; 

juntos; escondeu; AVES; quer; 

vinha; beber; poucos; maneira; falar; 

Gralha; ninho; rogou; Ela; prestar; 

formosas; tens; parede; viver; Juno; 

tornando; abrisse; noite; comendo; 

3 
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inchar; hei; buscar; neste; Chegado; 

MOSCA; entravam; deste; 

Ovelhas; devo; ferida; fugir; 

mulher; contente; festa; verdade; 

baixo; Porque; cabo; partiu; Esta; 

melhor; los; sogra; ramos; senhor; 

ADOR; quisesse; morta; estrebaria; 

donde; comida; bulir; Galo; De; 

fugindo; dois; matassem; meus; 

Melro; preso; Inverno; cousas; 

fartura; pasto; ia; Assim; Cegonha; 

amo; Veio; cada; sombra; No; 

primeiro; meio; fraco; virtude; 

achar; quantas; todo; Velho; cio; 

juntamente; passou; aqui; paz; faz; 

quanto; roubar; bico; dias 

3 

dia; tua; numa; rato; sempre; ficou; lo 19 nem 102  acertou; houve; enfermo; ria; 

VEADO; triste; delas; nenhuma; 

arma; trabalhava; Riu; corria; riu; 

favor; desejou; Doninha; causa; 

morto; queixadas; ocasiões; vedes; 

algum; maior; olhando; bebendo; 

meses; Entre; furto; As; número; 

haverão; pediram; fortes; gastaste; 

ficar; acharam; Em; Virou; 

Lavrador; soberbo; resultou; 

humildade; emprestado; corrente; 

poderemos; sela; festejaremos; 

Cigarra; vindo; ouviu; cheia; 

pouca; mago; Eles; companhia; 

morrer; ruim; arvoredo; prendeu; 

gosto; tomado; pelejar; quase; 

trabalho; COBRA; viesse; destruir; 

viram; Encontrando; temo; quatro; 

cair; tirava; ventura; sois; fugisse; 

GUIA; Camelo; inveja; provar; 

entendeu; gado; ANIMAIS; servi; 

vejo; concha; meter; Terra; doente; 

CERVO; peso; Como; Entendeu; 

descobrir; mimos; PORCO; 

matando; creio; vier; atou; ingrato; 

2 
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encontrou; Mona; aquela; comeram; 

amansar; dono; pedindo; ratos; 

levavam; Grande; Dizem; assentou; 

Nunca; secando; mostrou; bichos; 

simples; ferir; DONINHA; entrar; 

andasse; perigo; lima; cuidando; 

travada; mata; fizesse; levar; 

esgravatando; aquilo; linho; saltou; 

guarda; estando; outeiro; tomando; 

rijamente; tomava; mula; rogar; 

figura; damas; menino; tivesse; 

rogos; DO; vingar; iria; levantou; 

cevar; debaixo; resistir; tornam; 

tirasse; Pavão; matasse; Bugia; 

Bugio; tinham; costas; Pavões; 

súbito; querem; certas; gentes; 

abaixo; querendo; dobrar; qualquer; 

Natal; mundo; Anjo; der; 

facilmente; cheirar; morava; 

padecemos; salvo; certa; vergonha; 

sinto; Carniceiro; quisemos; Santos; 

coisa; concerto; Lebres; Torna; 

dizer; Com; longo; gato; estendeu; 

Cidade; assento; LADRÃO; voz; 

membros; casasse; rede; comeu; 

prender; focinho; mantimento; 

Morcego; Ficou; essa; FORMIGA; 

descer; picar; pagar; rabo; manhã; 

juiz; mortos; efeito; mordido; 

vencidas; lamber; pousou; dores; 

podeis; comesse; estivesse; disposto; 

FALCÃO; receio; valente; gordo; 

queimar; conselho; culpa; recolheu; 

uvas; guardara; Galinhas; pazes; 

disso; daria; sito; SEU; perdidos; 

Vãos; vãos; GALO; servir; aves; 

partes; freio; sofrer; ambas; Havia; 

Andando; Soldado; lebre; velha; 

estrepe; companheiros; Sendo; 

ribeira; pancadas; trazia; migalha; 

ociosa; Aceitou; GRALHA; Na; 

2 
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amor; amigas; andado; boas; 

comprido; Chegou; manso; Estas; 

tiveste; fazem; Cada; fazes; armas; 

quantos; machado; Carneiros; 

DUAS; OUTROS; chega; esterco; 

seja; VELHO; parisse; esteve; pelos; 

algumas; ladrar; maltratado; terceira; 

CORDEIRO; descoberta; rato; 

mato; Buscando; Faia; Galgo; ante; 

fedia; dou; Bezerro; pernas; magro; 

faminto; negar; formosura; barro; 

nele; fraca; negou; bafo; faria; 

vergonhosa; ousadia; pior; quais; 

morria; pedra; tendo; picando; alta; 

palavras; choras; contra; atravessou; 

terem 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minha; duma; lavrador 18 vos 98  desafiado; tocada; desatino; 

arrepiado; cativo; CABRA; Isso; 

comes; Arrastado; verdes; 

chamando; ouro; impedia; nelas; 

parido; armadilha; entrados; 

empobrecer; inferiam; esfaimado; 

serão; terão; verão; aposentado; 

riqueza; cortarei; Passava; irão; 

CABRITO; corrida; buraco; grão; 

cortar; zombou; cuspir; sofreram; 

charco; cale; acossados; cortasse; 

acontecimento; apossou; Tenho; 

monstro; feito; Correndo; DONO; 

passatempos; trago; perdoar; nadar; 

valedor; umas; disputando; raios; 

torpe; desejando; suave; Visto; 

Perguntou; apaziguar; gemidos; 

assaz; Inveja; MACHADA; inchou; 

trabalhes; castigaria; presente; 

indignado; MILHANO; fortemente; 

CAMELO; SUA; Semeavam; 

pelado; aproveitares; apertava; 

alegres; bizarra; matarão; douda; 

gastei; redundava; BOI; brigas; 

cadela; ANJO; duas; Duas; 

1 
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esfolado; agonia; POBRE; 

escarnecer; fumo; quedo; Acodem; 

fazias; Chorava; poderão; TÃO; 

VÃO; pousada; ponha; nascerão; 

DÃO; buliu; suceda; TOURO; 

gozas; gozar; pele; bugios; Fizeram; 

serem; preciosa; Rogava; tomara; 

SOBRE; acordaram; causam; Todas; 

Zurrou; estivessem; natureza; 

buscou; erguer; demasiado; valesse; 

Vieram; Imagem; Bugios; Andai; 

custe; MORCEGO; visitavam; 

lambendo; manietado; fui; pinturas; 

BUGIOS; carregar; deres; 

alimentação; indústria; ficas; peleja; 

estorvar; toicinhos; tombos; fiz; 

alimentou; acertando; meneava; 

garganta; achavam; Seis; assentadas; 

chegado; queixavam; consistia; 

soalheira; suspeito; subida; fenda; 

cobram; horas; semelhantes; seis; 

proveito; PULGA; arremessarem; 

levando; Levanta; instrumentos; 

ESPADA; chegando; corre; doer; 

Sobre; sucedendo; Temeroso; 

voava; agastasse; principal; 

Tomando; destruirmos; Galgos; 

Dizia; apartando; Quem; corpo; 

desceu; cauteloso; CAMINHANTE; 

sei; mulas; Caminhavam; sentença; 

GALGO; Pelo; dentadas; extremo; 

pilhar; cansas; PAVÃO; Pulga; 

Farão; fechada; perdoo; provavam; 

fingiu; COREIXA; Respeito; brada; 

carpia; linda; ficarão; execução; 

Madeira; apostados; apeasse; sobeja; 

rogo; receosa; desavindos; pegasse; 

medroso; lavres; aconselhava; peão; 

quebrava; Urso; arrependido; 

CANANOURA; saborosa; 

morrendo; brados; temia; brandura; 

1 
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Querelou; cures; diligência; 

podendo; roeu; tenhas; tosquiar; 

queriam; perseguidas; vieste; 

benfeitor; subiram; emanqueceu; 

CORVO; CACHORRINHA; 

Inferno; parecem; Disseram; 

cabras; sujo; lembrar; morreu; 

gentil; fogo; fujo; irracionais; 

Amiga; caminhada; descontente; 

feira; Tempo; sabendo; luzidio; 

Cala; Vai; ribeiro; calva; podereis; 

bradar; pai; jaezes; deixarão; 

Versão; Deves; pagou; havereis; 

Pois; Temo; entrava; mudar; pena; 

passava; desiguais; Onde; visco; 

buscando; Cobre; abrindo; TERRA; 

cena; tomarei; poisou; parecendo; 

ignorante; pequenos; entremos; 

gabando; tenha; subir; correndo; 

vergonhosamente; meterei; 

trabalhar; juraram; deixe; demos; 

ANDORINHA; louca; Acudia; 

pelada; pagareis; chuvoso; nua; 

chegavam; esfolaram; ajudadas; 

provara; seria; devagar; partissem; 

boi; cantando; cama; HÃO; 

fraqueza; esconder; altercação; 

nossas; acerta; entender; traição; 

largou; estejamos; experimentado; 

tesa; perguntava; Dali; vinde; 

fogueira; universal; perguntada; 

resposta; cegos; prova; venha; nesta; 

Vinham; guardei; acabou; Espada; 

ficando; sofria; carregada; 

crueldade; assentaram; arroje; 

Parece; REDE; ervas; seguro; 

palhas; levados; gritaria; calados; 

jejuar; viandas; cabelo; cheirou; 

HOMENS; Portanto; nuvens; 

perguntando; mandais; boamente; 

habitadores; Comigo; maldades; 

1 
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estrelas; zorras; lagoa; tomo; 

mesmo; carniceiro; Embravecia; 

valeu; Ida; comidas; contas; 

almotolia; touro; desejo; trepou; 

dano; fano; assomar; assentar; 

Pediram; males; pastor; vives; 

IMAGEM; parreira; tomados; 

pedistes; compridas; suspensos; 

valera; estragaste; manter; Desejava; 

brincando; acodem; chegaram; 

recolhera; convidado; Fogem; tirou; 

bramido; emprestadas; levanta; 

Olhou; verdadeira; tratam; pariria; 

Ninguém; rogava; usava; SOL; 

entra; jantar; VACA; receando; 

vieram; espera; Parou; mercadorias; 

Porco; testemunhas; sujar; tendeiro; 

dentre; levemente; afogando; 

prenderam; arroja; defeito; lembrou; 

vila; culpas; receber; desprezando; 

oficio; acontece; conheceu; 

palmadas; degoladas; Subi; 

Agastado; indo; uivavam; saltando; 

casar; voltas; achara; assoalhar; 

Sucedeu; encontraram; GROU; 

presos; madeira; fizessem; Nesse; 

Querendo; setentrionais; evitar; 

Folgo; Subamos; soubemos; 

esperou; coelhos; levei; busca; 

pesado; maduras; albarda; desvias; 

eram; picadas; LAVRADOR; feria; 

mamar; pasmada; MÃE; sonhos; 

entregassem; teriam; falsamente; 

batucando; ricos; afogava; Lima; 

sujeito; atreva; Fez; Ouvindo; 

acompanhou; gabos; tomastes; 

altiva; enfadonha; quantidade; 

olhos; Fingindo; disseram; 

pareceram; direita; instrumento; 

houverem; carão; aborrecida; calar; 

recolher; contenta; deferindo; 

1 
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furtado; sarar; Chega; fingindo; 

Levava; neves; atrevesse; honra; 

mimo; trouxe; topada; espantadas; 

tojos; miolo; erva; mesmos; querer; 

terras; uses; anda; enfraqueceu; 

desenganou; prestas; quereres; 

dever; deves; arrastos; torcem; lhos; 

cruelmente; bandas; havendo; Indo; 

altas; cobre; calado; segunda; Fui; 

senti; degolou; deixaria; ponta; 

perguntasse; desde; ficarem; 

puseram; acertaras; tanta; 

entregaram; Zambujeiro; 

engordarão; importuna; vestindo; 

soltam; ajuda; PAVÃO; BUGIA; 

varas; contentando; BUGIO; 

acharão; renovar; COBRE; 

Chegava; maltrataram; CARNE; 

sustento; chamado; FAIA; sararei; 

prestem; descomedido; achando; 

perder; cortam; obrigado; 

maltratava; contentastes; 

PEQUENOS; cargo; farta; gostava; 

Vem; MERCADOR; dormindo; 

Nem; Melhor; banda; grandes; 

novas; DOENTE; bando; tremiam; 

presa; serviria; jugo; Reportaram; 

papelão; corridas; cem; pronunciou; 

queixoso; Valeu; sangue; usar; 

chorar; ilha; laje; partiria; alegrava; 

Murganho; ficareis; queimou; 

mostrando; grunhir; parece; tirando; 

atreveu; contados; encolhida; 

ignorantes; vivem; raposa; 

Passando; faltando; queixas; 

mereces; sustenta; loucos; Mal; Cal; 

Cidadão; contudo; palha; despensa; 

assanhou; faminta; desviando; 

havemos; Sobreiro; desenroscar; 

contigo; saltava; Consertava; 

aposento; ficaram; topar; 

1 
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MONTESINHO; traziam; UVAS; 

saltarem; facilidade; antiga; 

Gralhas; reconheceres; receou; 

troco; menos; condenava; riso; 

fadiga; apalpava; ratoeira; 

JÚPITER; Fugiu; vivas; 

Cachorrinha; ardesse; Foram; 

morreria; virando; oferecia; 

sossegando; fogem; tomam; vinham; 

cobrir; Caminhante; desfarão; 

marradas; chegada; vindes; 

Responderam; olhou; doesse; 

mergulhar; Leve; OUTRAS; porem; 

afeição; privilegiada; destes; 

sujidades; pontas; pesar; disto; 

costumava; CASAMENTO; leve; 

devendo; desprezara; couces; 

migalhas; achaque; importava; 

alegre; aventurada; lustrosa; 

QUEIXUMES; solenizar; seguida; 

falso; presunção; ferido; cansada; 

valia; perdera; PARTO; Fugindo; 

agradecimento; esses; temos; 

CARNEIRO; portas; Consentiu; 

artes; Mais; determinasse; leva; 

escuras; pais; nessa; prometeu; 

botar; ocasião; PASTOR; frios; 

altivo; longe; entendera; longa; 

festas; CORPO; Dormia; satisfeito; 

desta; Espantado; entenderam; asno; 

igualar; parceria; levo; sofrei; 

corrido; Ficai; bestial; rangendo; 

sofriam; matadores; averiguaremos; 

ferro; jurar; conforme; atasse; 

agravadas; afogou; esperam; 

labareda; Demandava; metade; 

nobre; trabalhavam; estoutra; 

darmos; panelas; andas; par; postas; 

desfazer; ROLA; calada; ombros; 

parecer; estimavas; SOGRA; 

rafeiro; loucas; 1; comera; Cabrito; 
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morda; trabalhosamente; parva; 

Freixo; parvo; sofreria; fundo; 

derradeira; espalhar; morreram; 

afogadas; acordava; sofreu; sobe; 

Assentadas; afogasse; deixarei; 

rebolava; adores; Juiz; parceiros; 

Saltaram; cabrito; faltava; devera; 

diligências; calor; Era; cansados; 

banquete; caminhando; trombada; 

faltarem; cordão; quarta; enferma; 

Estão; semelhante; calvo; alto; dor; 

for; amarga; abrir; mil; Engana; 

agasalhou; pequeno; prato; pegadas; 

conveniente; mistura; DOS; 

mudando; soframos; danos; fizeras; 

acabando; utilidade; altercavam; 

CIGARRA; esperando; Achou; 

saibam; praguejar; cevada; AMO; 

Machado; Pelejaram; pulso; mosca; 

CIDADÃO; rebanho; busco; prever; 

cores; cercar; doce; proveu; correu; 

corda; moutas; sepulcro; 

sobrevindo; Noruega; turvar; ordem; 

obrigada; PELO; enfim; tocar; 

sobressalto; Rogo; borda; abateu; 

derrubou; Sim; sabes; grosso; 

penhor; rogue; acenos; mos; 

vingança; Toda; merecia; agradeces; 

CARNEIROS; morder; Eleito; fim; 

satisfizesse; brevemente; bugio; 

zonas; cortes; vingarem; punham; 

pousas; sujaste; matei; BARRO; 

tomei; passe; nisto; rústico; cria; 

Vades; romarias; papas; comeres; 

fores; descobriu; secos; acendalhas; 

estarão; pode; punha; daqui; 

Andemos; Repousava; vale; casas; 

nascido; vizinhança; forca; dariam; 

MAIS; deixar; obedeciam; brincava; 

Dito; esperasse; sobressaltos; 

recebido; esquecer; Dizendo; 
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SOLDADO; discreto; PANELA; 

poderiam; iguais; matem; quebrarão; 

mimoso; sentido; seara; 

proporcionado; valentes; uivando; 

sararia; ganhem; natal; raposinhos; 

estes; colherão; ganho; Contudo; 

seguramente; acerto; quebrada; 

seguimento; OVELHAS; mãos; 

Comendo; cheias; arrede; 

MORDIDO; afilhado; BICHA; 

pagasse; servido; Acertou; 

encontrar; GRANDE; estado; riam; 

vir; redor; crendo; pagarei; 

descobertas; alimpava; 

perseverando; perdido; Quanto; 

acorde; ficarei; braveza; desejoso; 

Antes; fracos; vires; Basta; rogando; 

Enfarinhava; sentirem; 

ROUXINOL; CADELAS; 

escolher; picava; trabalhado; 

trabalhando; estimado; Sobreveio; 

preciosas; Pedra; fugida; estirado; 

pertence; vantagens; cear; arrancou; 

trouxesse; Pediu; dormia; esperar; 

recolhendo; arrebentar; viva; 

CARNICEIRO; medrosos; minhas; 

Deus; seda; queimaria; apertar; 

Bicha; condenou; deixara; aliviar; 

Demandou; gatos; sacudindo; 

contentares; paria; bailar; parto; 

queixar; Obra; deixares; entram; 

cheirava; música; tambor; Ride; 

CEGONHA; curou; afronta; 

Acordou; ofereceu; Estendia; lebre; 

Vaca; delgadas; DA; futuros; 

aparelhou; forjado; vagaroso; 

mentira; prosseguir; carnes; 

BUITRE; criados; cantasse; 

edificava; cumprimento; magoada; 

maltratadas; chiaria; desenganada; 

pastar; amos; alegou; Encontrou; 
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reino; pobreza; ta; prestando; 

arrepelava; edificas; estender; 

subornados; pinheiro; guardado; 

sido; DOIS; vens; haviam; Estou; 

ladrões; temperado; campos; assem; 

passeando; tomaria; ESFAIMADO; 

JUNO; mandaram; irmão; bocado; 

acenava; ensinasse; feia; pontos; 

queiram; agravar; desamparada; 

afogado; despenseiro; jornada; paus; 

deixava; gravemente; ferreiro; livrar; 

ninguém; ladridos; noutro; abrasava; 

importunava; Bebendo; soube; 

Mercador; tornar; passando; NORA; 

LEBRES; varre; corressem; vejas; 

comum; POMBAS; maiores; 

Templos; dado; determinação; 

deixemos; mandar; CASA; papo; 

dissesse; apanhou; Pombas; 

BEZERRO; estrada; pau; amanse; 

fizeres; esperado; cautela; morar; 

mau; ave; agravo; trepar; repartisse; 

queres; matava; canto; causou; 

afagava; provemos; Gavião; 

Chegaram; bendigo; metido; 

suspeitosos; atentou; escapado; 

compararão; Riram; ardilosa; 

esperes; ficassem; urros; conta; 

casada; beijos; atribulada; LIMA; 

achada; caminharam; matarem; 

metem; darei; formoso; prenderem; 

descobri; Saem; cuidado; vivo; 

pesaroso; pio; preparou; intenção; 

virou; sabia; fio; amiga; varra; 

pedradas; semente; comedoria; 

Gaio; carro; entendo; guarnecida; 

compadre; nascesse; Todos; 

avoejavam; recolhido; Enfadada; 

ligeireza; leite; REI; entrou; 

palheiro; curasse; matavam; 

mataram; dissimulando; feitorizar; 
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enfraquecessem; pasmados; temas; 

CARRETA; farei; deixai; terdes; 

respondia; resistência; castigo; 

pejava; rica; MEMBROS; tratassem; 

Ainda; dobrou; enfadado; fugiu; 

preste; entendiam; chamuscada; 

tomaram; basto; Soberbo; perdeu; 

temeram; cobriu; Fujamos; ontem; 

repelava; atada; dormir; rico; 

escarnecido; tenda; primoroso; Este; 

encavado; morgadia; primorosa; 

nascer; Animal; deixasse; trazendo; 

gemendo; padecendo; junto; deles; 

pariu; enganador; enganados; 

parteira; fracas; FANO; carreteiro; 

soltasse; perdão; galante; Acertaram 
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cegonha; todos; aos; lhes 17 das 96  

tinham; das 16 tinha, era, sempre 94 

hão; depressa; Que; corvo; nada 15 A 93 

mesmo; casa; vezes; pessoas; dum; muitas; então 14 vida 92 

outro; todas; embora; pouco; meu; campo; 

encontrou; pavão: amigo; suas; pode; Se; medo; 

muitos; sem 

13 todos 91 

As; cauda; rei; guia; coisas; uns; dois; tenho; cabra; 

também; veado; elas; falcão; depois; serpente; tem; 

este; Mas; num; estavam; dizendo; macaco; voz 

12 

 

12 

mal 90 

tu; pela; onde; cima; criatura; ainda; outras; gato; 

levou; golfinho; animais 

11 logo 89  

mundo; favor; mas; podia; milhafre; ovelhas; dono; 

perigo; apareceu; apanhar; caranguejo; tartaruga; 

dar; devemos; carne; dentro; boa; sou; rio 

10 lhes, dum 87  

caiu; vão; alto; beleza; Júpiter; pastor; fora; velho; 

ali; perguntou; coisa; tarde; vale; foram; la; cidade; 

cordeiro 

9 esse 86  

enquanto; poder; isso; tudo; pois; pobre; replicou; 

eram; capaz; dentes; tens; mal; ver; nunca; baixo; 

nas; esta; aram; breve; pedir; meus; comer; sido; 

8 

 

 

dar 85  
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recompensa; boca; Ao; toda; Em; umas 8 

ratos; Eu; homens; estas; outra; caminho; penas; 

velha; Por; pena; deixou; boi; tornou; lima; quem; 

galos; ovelha; ar; pessoa; novo; pediu; E; minhas; 

Ah; Como; teu; isto; toca; cada; garras; pele; 

procura; palavras 

7 

 

assim; Que 84  

fez; posso; esperar; pequeno; andorinha; maior; 

sabia; apenas; atirou; assim; rouxinol; filhotes; 

estar; lobos; respondeu; qual; nossa; bosque; 

passava; bico; aquele; facto; passar; sobre; 

momento; estivesse; conseguiu; disseram; ninho; 

perder; adores; Devemos; claro; javali; viver; O; 

iam; gente; satisfeito; desta; nem; sabe; andava; 

voou; melhor; correu; discutir; mim; fugiu; 

Contudo; comida; eles; inimigo; lia; mexilhão; à; 

lebre; viviam; ave; natureza; ganso; faz; castigo; 

havia; si 
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entre; Um 82  

pudesse; delas; feito; morte; Se; calhandra; 

pombos; julgando; bela; sei; pelo; ouviu; morrer; 

cheio; touros; cair; levar; presas; visco; correr; dão; 

mesma; entre; atum; quer; entrar; aquilo; mel; 

maneira; muita; nenhum; amiga; carga; bezerro; 

durante; ficaram; olhos; noite; teve; deve; animal; 

dizer; queria; deste; desse; Muitas; verdade; curar; 

abriu; saber; matou; juntos; seguinte; patas; bater; 

gansos; lebres; ria; Enquanto; matar; orgulho; Na; 

naco; amigos; No; meio; estrada; mau; achou; 

criaturas; pai; ama; pior; junto; contra 
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muito 81  

armadilha; sorte; pedindo; alguém; então; SÃO; 

terem; quão; podem; demasiado; erro; coragem; 

truques; dorso; serpentes; conselho; olhou; anzol; 

vinha; entrou; Quem; forte; ouvir; cheia; pouca; 

conforto; discurso; feras; companhia; 

mediatamente; devorar; urso; quase; Mais; seja; 

enganado; seria; tigre; alguns; acabou; fizeram; 

touro; trepou; perdiz; resolver; seta; dele; voltou; 

quinta; caso; agora; beber; guarda; tentou; perto; 

sombra; falar; ajuda; Eu; capoeira; loucura; cisne; 

despensa; tal; comigo; deu; qualquer; ouvidos; ti; 

porca; bom; direcção; sozinho; raposas; mar; ir; 

passado; fundo; Pouco; Era; dor; for; ias; lamber; 
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silvas; sabem; los; conseguia; passou; Pode; rito; 

apanhou; mula; segundo; vão; inimigos; longe; 

parte; trabalho; morcego; ofereceu; discussão; ia; 

Assim; fazem; veio; voar; pelas; pelos; todo; 

defender; ficaria; aqui; roubar; certeza; dias; bicho 

4 

 

 

 

regressou; vendo; belas; causa; vivo; morto; 

batalha; algum; enfeites; podes; estes; Nunca; asas; 

velocidade; peixe; estou; deram; temos; dela; 

imediatamente; respeito; orelhas; poupasse; avistou; 

luz; galinhas; arrancar; preciso; deves; porquinhos; 

deixa; abelhas; espinho; mandou; acerca; leoa; 

ramo; praia; percebeu; feliz; conversar; atacou; 

doente; soltou; peso; crocodilo; realmente; dividir; 

cara; visitar; pequena; porque; pique; jantar; espera; 

defeito; grou; fazendo; encontraram; inútil; grous; 

trigo; ambição; simples; telhado; pata; quantidade; 

Que; estúpida; poucas; acabam; cobarde; altura; 

camelo; Para; falou; perdido; criança; terra; 

duvidoso; presa; levava; pombo; resto; motivo; 

levantou; perguntar; furioso; abaixo; tomar; 

habilidade; Sol; afastou; viagem; vergonha; vespas; 

chegar; prometeu; esse; rebentou; Sr; obter; Estava; 

verdadeira; essa; refeição; rugido; Bom; manhã; 

Meu; tremer; abrir; atacar; devia; lembrar; cria; 

descobrir; folhas; mesmos; fortes; meses; casaco; 

porco; agarrou; encontrar; cantou; partes; De; gruta; 

filhos; matilha; Depois; dizia; voo; problema; 

Passado; deixando; sejam; hastes; provisões; quatro; 

tornar; pensar; Embora; proteger; tentar; queres; 

sentir; chão; modo; perseguido; aflito; assustados; 

resolverem; vou; vai; Então; pernas; pedido; sob; 

convidou; fica; tendo; perdeu; dormir; comprido; 

rias; Muito 
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casa; ela 78  

abandonou; Estão; coleira; ouro; ladrões; lida; 

conduziu; honestamente; serão; livre; antes; corrida; 

triste; grão; charco; venceu; exterior; desastre; 

prado; posse; protegerem; Deixa; puxando; saltar; 

problemas; impiedosos; atraiu; importante; alarido; 

deles; tuas; preferia; julgam; referia; Diz; HÃO; 

prefere; precisas; gozar; refúgio; atractivos; prender; 

tornando; fugiram; perseguida; sujidade; inúteis; 
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Pensa; sopa; acharam; amizade; concordaram; seis; 

desatou; corrente; pacto; sela; convencer; nela; 

desceu; insignificante; mexer; horror; carão; belo; 

camponês; chacais; pensando; manchas; atacaram; 

ensinava; Mas; apaixonado; gosto; ouvissem; 

inocência; estupidez; brasas; vosso; contar; vilão; 

nosso; solo; tais; situação; fosse; Uns; fraco; 

parecem; logo; Ajuda; prova; cortar; desprezam; 

complicação; cintilantes; murmurou; menos; 

verdadeiro; videira; tenha; resistiu; trabalhar; 

cantando; prefiro; ovo; desprezo; dera; satisfazer; 

impedir; nossas; prateleira; tolo; casar; trespassou; 

raiva; partir; perfeição; linda; meter; trair; 

conseguimos; plano; brilhava; rogou; lagos; 

raposinha; sinal; Claro; descansar; vales; roeu; 

entrada; impressiona; partilha; alcance; protecção; 

compridas; razão; lutar; merece; tirou; modificar; 

Olhou; promessa; linhagem; rocha; desistiu; aquela; 

zurrou; cobria; diamante; adormeceu; ano; 

comprou; esperava; andam; dirigia; sujar; andar; 

prestes; engoliu; crias; interesses; cheios; 

ajudassem; pesado; sair; ando; quisermos; desafiar; 

juntam; joalheiro; quiseres; tempos; prazeres; 

Nessa; admiração; ataques; tornaram; Eram; 

conseguiam; Um; ferir; E; protege; ricos; favores; 

sede; queda; penso; pote; escravo; juntou; saltou; 

servem; filho; filha; salvado; pegou; agarrando; 

apanhados; espinhos; competir; quiser; fui; doença; 

aborrecido; satisfação; contentar; levaram; 

maravilhoso; atirar; ajudar; meta; cornos; tirar; 

banda; grandes; uivar; Quando; entraram; sangue; 

cios; questão; trazem; esfomeado; cardo; admira; 

inchar; cascos; ficares; Mal; evitar; feroz; vi; Tens; 

vencer; troca; reuniram; disseste; pediram; Juno; 

tentasse; Talvez; vaidade; aguento; ramos; 

empoleirado; videiras; malhas; sol; esgravatava; 

paciência; facilmente; leal; certo; osso; numas; 

auxiliar; redes; devagar; exemplo; cansada; cachos; 

salto; honesta; dumas; neste; compaixão; 

perfeitamente; Com; longo; montou; levado; 

tratado; provas; finalmente; pretendem; abandonar; 
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criado; queijo; lambia; capazes; rede; dividiu; 

exibir; comeu; contente; bondade; saciar; Muitos; 

decidiram; Nunca; cintilava; mortos; avaliar; 

semelhante; gralha; lugar; pegadas; reunião; Todos; 

vista; manter; barriga; comerem; cevada; embateu; 

envelhecera; busca; Talvez; deusa; bonita; Sai; 

mates; liberdade; falta; apanharam; satisfeitas; 

gordo; sacerdote; carregado; qualidades; acontece; 

punha; daqui; deixado; Quem; uvas; deixar; 

leopardo; dirigiu; fugir; costas; vingar; hora; 

preparar; guerra; peixinho; anunciou; morta; 

apanhares; rir; atiraram; comeram; Quanto; faria; 

distinção; Vendo; perigoso; acho; lobinhos; 

escolher; ceifar; podias; torna; segurança; arrebatou; 

ensinou; encontrarão; honesto; sentimentos; tanto; 

argumentar; manada; Mais; guardar; correm; cepo; 

leva; simplesmente; reunir; faca; descanso; cabrito; 

olhar; saiu; colmeias; fortuna; desenterrou; 

observou; devido; andado; tronco; pretendia; 

levasse; volta; assem; comia; poderoso; dantes; 

inteiro; cresceu; crueldade; ninguém; coxear; 

primeiro; concordou; elegante; comum; lado; 

podemos; confiar; parece; pau; Toda; Pireu; 

armadilhas; erros; truque; igrejas; canto; jarro; 

causou; alimento; cio; bolotas; cuidadosamente; 

navio; ideia; Infelizmente; ficas; Pensando; 

acabaram; paz; farta; quanto; felizes; resolveu; 

Como; quais; reparou; pedra; vontade; iguais; porta; 

somos; primeira; arado; pega; Temos; devem; 

deviam 
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gabar; assustares; prole; melodiosa; costumavam; 

verdes; usuais; serem; pedidos; comparados; nacos; 

Fez; pensarem; enfermo; Discutem; Aquele; Pedir; 

impressionar; Apresentai; arriscam; Pediu; alguma; 

via; acertada; desfaleceu; saltitar; provocou; 

incapaz; enfrentaram; orgulhosos; puder; Insulta; 

acaso; ligeiro; podiam; errado; acabando; salvar; 

aprendeste; curiosidade; lido; companheiras; arma; 

recusado; trabalhava; assunto; Lembra; 

recompensas; pelagem; ficando; pilhagem; possa; 

escapar; reflexo; raiou; fingirem; cansaram; verem; 
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informou; merecem; suave; ecoar; experiência; 

estavas; vencedora; injusta; apanhara; assustou; 

pura; ceifeiros; traem; causam; Tu; praticadas; 

exposto; porto; número; ligou; admiradas; 

verdadeiras; escuras; cederam; agarradas; excepto; 

interessado; subiu; lavar; aconselhando; justa; 

companheira; cumprir; conhecemos; trepado; 

companheiro; geralmente; Entre; mereceu; erguem; 

gemeu; triviais; VÃO; diferença; uva; MÃO; 

segues; sabiam; Verão; terminou; acordou; cerces; 

aneiras; olhando; talento; devidamente; Sua; 

precisar; cobardes; colorida; segue; discutirem; 

Vou; discutiram; acordaram; Todas; direito; 

condenaram; fiel; conta; precisa; peladas; facilitar; 

duras; briga; vacilava; merecia; nome; melhores; 

saltinhos; aceitou; escondido; circunstância; petisco; 

mudarão; mudança; pretendes; Mesmo; usando; 

galinha; aprendido; usar; tratada; faziam; ronceira; 

folgada; digno; escolha; precipitou; pronto; 

espreitar; Nem; seguiu; comiam; processou; nadou; 

virtuosa; impertinência; mendigos; funda; significa; 

prudentes; festim; perdem; engenho; Tornou; 

bateram; leis; SÃO; puxou; escapa; cego; 

caminhavam; tornara; malvado; virtude; resolvidos; 

corro; dizem; percebendo; dizes; acima; seguindo; 

fingiu; arreios; arrasta; causara; escapo; coelho; 

porcos; castigados; majestade; Apiedando; afundar; 

assustadas; escaparem; virar; acordar; conhecem; 

atiravam; corpo; procurando; atravessam; manhosa; 

modesta; hei; lei; Meus; paga; injusto; união; 

cumprimentar; fraudes; expulsou; continuaram; 

goelas; Aquilo; preferindo; darão; preocupa; ferires; 

pulo; esbelto; Tinha; perseguia; surpresa; puseram; 

responder; altivas; envolvido; mandara; trajecto; 

perseverantes; coroado; autoridade; precaver; lindo; 

acolheu; rabeca; tivesses; multidão; pararam; 

Queres; reflectida; ofereci; negras; Peão; corneta; 

escapei; desprovidos; focinho; derrotadas; vidro; 

Caminharam; diz; ferimos; fiz; dilema; decidindo; 

honra; fazemos; beira; esquema; gosta; Chamem; 

partilhar; Vives; Simples; seguros; atitude; 
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resfolegando; desprezei; brancura; juntaram; 

protegesse; foste; prolongava; tenhas; pousou; 

queriam; aparas; caudas; Logo; levantasse; percebo; 

destruir; sesta; avisou; imperiosamente; 

terrivelmente; completamente; morreu; brilhante; 

bonitas; presença; milagre; tesouro; trovão; fizeste; 

escondida; morder; elevados; paixão; moeda; 

molusco; bosques; entregue; estouvada; atrevemos; 

governar; afastar; desejam; ateniense; levantando; 

macia; gabava; trambolhão; feridas; punhal; vive; 

objecto; Contemplando; menino; seduzido; fala; 

desprezar; levantaram; lembra; conseguiria; 

lamentou; vermes; socorrestes; tramado; Fornecem; 

Para; acusado; segura; lavasse; Dois; Dificilmente; 

ignorava; naturalmente; recebeu; servirem; 

conspiram; pequenos; recebeste; escurecer; 

Esperem; Vai; tranquilamente; percebido; 

procuram; eleger; aliança; agarra; altar; acalmou; 

governo; voltar; frequentemente; poupo; Muito; 

recebemos; Diz; Sou; ralhar; descendes; cortassem; 

decidir; respirou; descuidado; zangar; direita; 

proposta; Pobre; nadava; funcionou; estranho; 

admirar; inveja; estudara; familiarizamos; sorrindo; 

fera; lamentaram; Foi; dirigir; trovejante; ladino; 

ficar; mercado; julgues; abrigo; vagarosos; musica; 

fama; LÃ; recusando; picavam; recompensaria; 

provar; embaixadores; desonesto; tantos; Ajuda; 

ligeira; fores; veados; reside; imprudência; nova; 

algumas; convidados; quinhão; Entretanto; florestal; 

Virando; Pareces; gritos; gritou; chorava; serviu; 

venha; floresta; assada; poeira; armazenado; guias; 

serve; arreganhando; servo; Dizendo; recompensar; 

dorme; teimosas; gordos; enfiou; assarem; senhora; 

cortadas; sarcasticamente; acompanhava; poderão; 

companheiros; mos; trepando; meteu; mataram; 

mesa; amanhecer; encarar; protegido; leque; 

carrego; servindo; consiste; Durante; coma; Fingiu; 

passara; virão; deixassem; instante; puderes; 

antepassados; habitual; arraste; ouvindo; informai; 

doloroso; arrancando; evidente; trata; Farei; largo; 

regozijar; continuavam; cavilha; pacatez; súbditos; 
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dúvida; valem; males; ceifariam; fizermos; fosses; 

anos; esfomeada; vendido; vier; obrigado; grandeza; 

parelha; deixem; insidiosamente; quiserem; tirano; 

destrutiva; permiti; enfrento; queixo; largam; 

logros; agarrar; caindo; paguem; coice; plantado; 

evitarem; interessa; caro; tratava; picaram; pertença; 

roupa; forem; acreditarão; monstruosa; permitem; 

trocaram; reencontros; valentes; Meteste; pisou; 

elevado; pais; queimadas; Avidamente; deseja; 

exame; mercadorias; indelicado; valor; exausto; 

desapontado; julgar; deslizou; atribuem; 

vencedores; concedeu; quebrado; lembrou; calado; 

tola; rastejando; restabelecimento; pensas; 

Demoram; curiosa; irritado; separaram; jamais; 

desapontada; Neste; aflitos; Cada; procurei; 

tempestade; chamas; raramente; tenham; virou; 

calculista; coro; nadavam; parar; avante; leves; 

coelhos; mirou; deixam; labuta; aproveitou; 

conservar; mostrou; resultado; pronunciadas; 

custava; ordenou; insolentes; sustos; boato; 

decorrer; dividindo; daquilo; bruta; examinar; 

pasmada; Majestade; devida; maravilhosa; modesto; 

caridosas; duelo; tentam; Roubas; Abriu; 

conquistado; seriam; afiadas; sacudir; furiosa; 

surgir; separar; falando; percorrias; malvada; 

vingou; chefe; fizesse; julgou; ladrão; aborrecida; 

cubra; levam; pesados; manda; estúpido; Pegando; 

escondia; aves; resplandecente; continuamente; 

Leva; brincalhão; sangrenta; errados; obrigada; 

erva; semear; querer; boatos; avistara; desfalecer; 

sentou; sala; bandas; sabermos; chefes; entalado; 

estranhos; controlando; altares; calma; totalmente; 

cordeirinho; conhece; branco; destino; Deixa; 

habituando; prejudicou; Prefiro; ingratas; conhecia; 

senso; especial; enganada; graciosamente; 

confiança; trocam; atraente; mina; ganhando; 

alegremente; fina; jardim; cidadão; estarão; injúrias; 

refugiou; estaria; tivesse; Sim; conseguirem; 

acariciava; brincadeira; estrangeiro; conseguem; 

Atenas; carregador; divididos; cujas; sobretudo; 

recusasse; deliciosa; atirando; viram; arrependeram; 
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infestada; rastejar; reconhecer; compreendo; cantar; 

debaixo; cargo; Sem; gostava; durou; partido; piso; 

tornam; marido; Bem; bando; prato; tiveram; canga; 

puxão; pensei; dificuldade; vem; diria; resolvido; 

Correram; contentes; convocou; fracasso; Coleira; 

afortunados; acusação; servido; queixou; chorar; 

fixavam; Naturalmente; piorar; viessem; despojos; 

batendo; cuidados; sozinha; fraqueza; pedires; 

ouves; desertor; origem; aparar; Ela; esguios; 

servia; cabriolou; bens; repente; Trabalhar; 

sussurro; olhem; deparar; Sempre; restaram; 

desapontamento; pomba; olho; trato; desbaratadas; 

casaram; loucos; alimenta; tiraram; loucas; palha; 

formos; esperta; acharão; esquecido; chegaram; 

esconderem; assustarão; Agora; querem; 

determinado; macaquinhos; nobre; certas; cujo; 

afundava; atirares; oprimir; pacientes; desvelo; 

Disse; tornassem; ocupados; convocaram; belos; 

receava; agradava; lambão; bolota; castigos; 

caminhar; Perdemos; gargalo; tombo; ensina; 

contara; morreres; sabermos; tratem; retirasses; 

continuou; noiva; unicamente; escutassem; Atira; 

fogem; causar; solicitado; Ficas; HÃO; pureza; 

sacrificar; chegada; afogar; sobejos; rapidez; culpar; 

arranjar; cega; entalar; inferior; receberem; Este; 

ares; brigar; costumava; acto; comendo; injustiça; 

possuis; lados; incorre; tratar; aproximou; puro; 

Acho; salvo; dessas; alegre; esmagando; falhar; 

parou; grosseiras; pesada; vamos; Agora; entrado; 

piedosamente; partida; lugares; cometendo; sinto; 

pegar; ronda; reanimação; questões; propensas; 

imediato; concha; Sentindo; atavios; invejas; rixa; 

continuar; barulheira; confiada; curral; apareceram; 

escutar; conto; Bom; prisioneiros; louco; nesse; 

deitou; apanhaste; malvados; zombar; acordo; 

longa; entregamos; ascendência; receei; acaba; 

templo; arduamente; mentirosos; levo; ninhada; 

cesto; assustando; seguir; prazer; vinte; parir; 

divisão; emendar; enorme; velhacos; dali; preguiça; 

esperam; escorregou; metade; comem; delicadas; 

fingindo; tamanha; banquete; conduz; manjares; 
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carvalhos; confessar; insistentemente; enterraram; 

novos; parecer; conhecida; indefesa; consciência; 

noto; posses; colhido; citadina; vaidosa; tranca; 

Estremecendo; atacados; espalhou; percorrido; 

aristocratas; sobrecarregou; causarem; satisfeita; 

ornamento; destemida; caixa; real; arbustos; 

decretar; educada; assustada; Estou; descer; 

atravessar; pregar; seguiram; evitado; desejos; 

Habituara; magnifica; frouxo; balir; decidiu; 

aproximavam; ingratos; Pendurou; Porque; rabo; 

vedação; gabarem; juiz; arrependimento; delicioso; 

cabo; cardos; toucinho; favorita; sentia; franca; 

Estão; imaginação; dirigiram; socorro; Sejam; 

julgava; picos; queremos; dava; Poderoso; partiu; 

Preparavam; falara; armadura; culpado; pareces; 

humanos; entendam; suportar; visto; falham; 

Estavam; medida; jurados; bebia; preparada; 

impede; sementes; preparado; maiores; 

especialmente; iguarias; Carrega; afiar; Acho; 

proximidades; Quatro; Lobo; rapinou; explicar; 

corredora; rebanho; valentia; prever; pedisse; viaja; 

doce; suavizar; valerão; chamando; velozes; 

portanto; espessa; chamado; Estamos; PÃO; 

qualidade; certa; amargamente; espreitou; borda; 

cirurgia; farinha; duramente; acidente; indigno; 

encontrando; Ora; Orgulhei; nasci; Podemos; vos; 

faltam; sinais; roupagens; vingança; caros; 

inclemência; prosseguiu; quero; fogo; disposto; 

pode; expulso; Obrigado; montanhas; malandro; 

lamentação; desconhecido; pendurados; 

estrangulou; Obrigada; demoradamente; Onde; 

meios; tentado; ardil; dito; valente; professores; 

Lamento; Pode; espingarda; ensonado; descobriu; 

disputa; vacilar; Natureza; nisso; damos; milhas; 

terceiro; espalhando; casal; viajante; cumprimentos; 

arem; latidos; nascido; impacientemente; senhor; 

adoptado; crime; causando; conhecer; sequer; foges; 

disso; utilizada; implorou; acordando; levantar; 

deliciosas; conversa; andavam; pondo; Corrente; 

lavagem; poderiam; perdidos; matado; consigam; 

garanto; seara; acreditando; ta; bateu; acabava; 
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necessidade; enfiar; Perdes; quis; bondoso; apetece; 

banido; aguentando; apanhado; propriedades; 

cantamos; camponeses; consideram; Eis; oportuno; 

sim; enviaram; enchendo; encontrei; quisesse; 

distrito; som; venceram; infeliz; solta; aconselhar; 

andarmos; solto; estado; vir; cabras; 

constantemente; rochedos; Insultar; confundi; 

servir; constitui; Ó; subir; freio; causadas; Nesse; 

retorcida; sofrer; Importante; tive; ambas; cansou; 

voltaram; tentando; Antes; turvando; graciosas; 

caridade; suficiente; azar; travaram; parecia; 

inferiores; Pouca; atirado; posição; Havia; 

vasculhar; lisonjear; pegaram; velhice; nuns; 

matreira; costume; deveria; amos; hesitar; cansado; 

sangrava; Estes; Deitou; divide; fatal; tornado; 

migalhas; traseiras; viva; Foi; separando; entornado; 

aprender; vizinhos; franco; afogariam; escolheram; 

deixara; devoradas; talentos; vingados; picão; 

queixar, convencido; cavalos; aliviar; abra; Ali; 

existe; mostra; Sem; menor; Vejam; Traição; 

adversão; absolutamente; prevenir; sebe; valiosos; 

preso; pariam; limpas; salvando; oca; compreendeu; 

feias; contras; concedas; oferta; paredes; 

concordava; zurrar; odiou; esquecerei; neutro; igual; 

actuassem; alimentado; Olha; reinado; precipitação; 

meigas; pastar; familiaridades; porteiro; madura; 

vaguear; passam; luzidio; compreenderam; amor; 

cometemos; passa; vens; haviam; habilidoso; 

campos; maravilhosas; desaparece; ceifa; selvagens; 

cachorros; trabalham; pintado; necessites; estranha; 

arrancado; negra; Estou; ocupam; recentemente; 

celebrar; meia; conseguissem; importantes, 

manhosamente; compreensivo; Cada; indicaremos; 

molhar; suavemente; fazes; defenderem; lisonja; 

Queria; mostrasse; arte; gravemente; passarinheiros; 

armas; armar; quantos; maus; relinchando; ferreiro; 

passarinhos; livrar; galopar; efeitos; achei; 

vencedor; confiantes; feio; Podes; nossos; reparei; 

oficina; vantagem; julgaram; tornaria; medicina; 

ralhava; Julgando; vejam; dado; avistando; 

retorquiu; pobres; confiarmos; lindas; enfiado; 
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perdida; fossem; sabedoria; comportam; enroscado; 

zombou; causas; tecto; alimentadas; adoeceu; 

fizeres; papagaio; juntar; traidor; Satisfaz; 

impertinente; actual; terias; pudermos; frente; 

Furiosa; rezassem; atrevia; aveia; insensata; moda; 

inteligente; negociarem; desconfiar; rios; cerrado; 

arrepende; estabelecer; foices; Todo; servida; 

perturbação; bolor; imitou; gritaram; mentirem; 

conversavam; Antigamente; felicidade; surgiu; 

lodo; sermos; aparências; verdadeiramente; Mestre; 

concordar; confundam; semanas; estupidamente; 

visitantes; servidor; resolveram; excessiva; 

preparados; famosa; fome; bravura; opressor; pio; 

tio; amedrontado; ladroes; estamos; mover; essas; 

enfrentar; Com; manifestado; buraquinho; lutaram; 

caem; penetrou; agravos; Providência; alimentada; 

Desceu; insignificantes; Passados; brutalmente; 

artimanha; governante; vingarem; apetecesse; 

pensava; Desdenhando; concordasse; atravessou; 

crer; Depressa; acabado; profundamente; curasse; 

murmurava; urgentes; adormecida; jovem; 

chicoteando; acorrentado; riquezas; aliados; 

rapazito; observaram; pedes; conseguisse; 

merecemos; jeito; Canta; ponta; pedrinhas; ponte; 

aquelas; remediar; gracioso; naqueles; ricas; 

escondeu; carregadas; humilhados; livro; rica; 

preparou; repetiu; casamento; quezilentas; gatinho; 

dobrou; erguendo; avaliou; gabarolas; realizarem; 

inocente; Soltando; pescares; visitado; 

reconfortando; daquele; demoravam; espadas; 

compreendia; modificadas; hoje; pretende; 

insensatos; envergonhada; neles; apaixonou; 

enviou; troco; perde; fardo; rico; duetos; cavalgue; 

nico; avisara; desiludir; conheci; molengona; 

gralhas; solenemente; feitas; Apesar; ansioso; 

sendo; tratamento; nobres; alta; preocupação; 

respeitem; percorrer; momentos; encontrava; 

ouvido; Eles; afligem; filando; surpreenderam; 

aproximar 
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 Eis; faz 74  

vai; inda; bom; tanto 72  
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quanto 71  

rio 70  

mil; certo; num 69  

todo 68  

tem; rei 67  

nas; tempo 65  

Mas; nada 64  

olhos; lobo; vezes 63  

mundo 62  

vem 61  

toda; este; cada 60  

outros; nunca; Cão; eles 58  

morte; onde; Se 57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fez 56  

ver; Por 55  

pouco; tais; fora 54  

qual; ter; viu; tu 53  

ria 52  

menos; leão 51  

mesmo; minha; sobre 50  

então; mim 49  

deu; homem 48  

gente; velho; amigo; esta; homens 47  

trás; Jove; rato; vez; los 46  

vão; De; burro 45  

caso; pode; melhor; essa 44  

meus; filhos 43  

ia; cio; grande; ir; fim; algum 42  

teu; longe; Deus; novo 41  

quer; Quando; também 40  

nosso; amor 39  

contra; eis; antes; si 38  

sorte; ar; povo; pobre 37  

la; outra; dio; alma; dono 36  

pai; pelo; primeiro 35  

razão; gato 34  

fazer; tio; porque; Os 33  

animais; quis; Como; ali; Eu 32  

pela; grão; voz; filho; ouro; seja; ora; terra 31  

hoje; dizem; ambos; vendo; raposo; vir; feito; cabo 30  

tenho; urso; amigos; nossa; depois; duma; susto 29  
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porta; porão; côa; anos; Em; pois; sei; parte; pastor; 

dito; tesouro; dele 

28  

dizia; numes; Bem; noite; deles; uns; irmão; cos 27  

Foi; dizer; desta; sou; dias; guia; vale; Com; São 26  

certa; morto; mono; triste; lho; estão; suas; Assim; 

desse; Ora; torna; deste; Uma; dando; 

25  

deixa; nossos; senhor; grandes; animal; aqui; campo; 

indo; vizinho 

24  

ponto; No; lebre; quero; alto; tens; cem; raposa; posso; 

vista; teve; unhas; comer; Quem; toca; corte; neste 

23  

Do; dava; veio; tinham; Mais; rios; mau; agora; cavalo; 

Sol 

22 

 

 

dela; reis; digo; cair; fazem; ti; tendo; igual; cios; havia; 

boca; esses; conto 

21  

maior; todas; prazer; Oh; contente; vossos; teus; corre; 

Quanto; quatro; corpo; Para; siso 

20  

ratos; qualquer; dentro; sair; Ao; vou; fosse; via; 

guerra; arte; fala; gosto; ave; fortuna; quase; pele; 

19  

Creio; entrou; vento; junto; duas; Nem; achou; sabe; 

dentes; chega; fome; tua; entra; custa 

18  

passa; forte; coisa; gado; outras; segundo; obra; isso; 

Da; nova; exemplo; estrada; meio; nenhum; ares; 

corvo; volta; fundo; Tanto; chão; lobos; uso; quantos; 

hei; juiz; boa; minhas; toma; modo; perto; vejo 

17  

Disse; talvez; levava; ouvir; buscar; sono; Senhor; 

ambas; enquanto; elefante; fados; poder; idade; medo; 

rico; Era; tolo; amo; paga; certos; conta; monarca; 

ficou; muitos 

16  

nela; natureza; espera; passo; acaso; ainda; caiu; 

apenas; Mal; bens; amanhã; ninguém; vossa; alguns; 

houve; lia; dessa; vinha; posto; dinheiro; numa; feras; 

iguais; rã; tartaruga; serão; terão; estava; fazia; assaz; 

monte; luz; causa 

15  

amante; tornou; tenha; sai; creu; honra; nossas; Na; 

deuses; fio; campos; dou; fera; destes; quais; filha; 

sangue; veado; nariz; aves; cabe; tanta; bico; tios; 

cheio; tronco; Nada; Vão; entrar; tempos; dez; outrora; 

galo; ruim; tendes; boi; cidade 

14  

mosca; viver; longo; bula; feliz; menor; bosque; falou; 

pequeno; Pois; senhores; vossos; mor; somos; paz; Diz; 

aviso; passos; Se; autor; As; sobejo; rosto; nome; 
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engano; nesta; pelos; eram; velha; falar; nele 13 

alguma; bons; tirar; lote; mente; grita; tarde; vivo; 

inimigo; salvar; frio; Sem; viram; chama; prole; vi; 

pior; levar; comum; esposo; Ele; Depois; dormia; 

Porque; cima; Então; versos; rebanho; prazo; dons; 

foram; fazendo; metade; tom; nesse; aldeia; Vai; cai; 

canto; lei; dizendo; Pão; Tão; dera; nobre; sombra; 

manda; busca; jantar 

12  

perder; leis; ladrão; sendo; pardal; horror; comigo; rata; 

gentes; instante; voto; figura; haja; louco; fama; sustos; 

prudente; morrer; cumpre; mestre; correr; mesma; 

aquele; desejos; assunto; avaro; dura; erro; pernas; 

males; par; cedo; cegonha; peito; pequenos; conselho; 

prova; caminho; contar; erva; Dão; estas; fero; estranho; 

Ela; torno; Tu; humanos; essas; fiz; ladroes; grado; 

custo; Ulisses; vingança; bando; guarda; ano; cuidado 

11 

 

 

 contigo; desvelos; ceia; Dom; estrago; mo; engenho; 

frente; ouvido; sposo; mulher; pouca; desses; faria; 

casas; tantos; ideia; dente; nisso; trazia; LOBO; elas; 

penas; oh; orelhas; leve; ouviu; Certo; nisto; valor; 

mocho; tiro; pio; daqui; coisas; pelas; inteiro; guapa; 

visto; primeira; horas; encontra; traz; cura; Tinha; mar; 

temos; neles; Oh; serve; costas; Este; disseram; Chega; 

rancho; real; compete; termo; castigo; sim; mesmos; 

saber; alerta; Talvez; falo; perdiz; Olimpo; trabalho; 

mesa; vira; leva 

10  

bela; apetite; preciso; Dona; larga; gatos; marido; 

pranto; disso; almas; entanto; talento; lado; dado; las; 

doninha; cauda; Tal; querer; abrigo; possa; fatal; 

mesquinha; imagem; tomou; sisudo; Nisto; Dum; 

Enquanto; somente; farão; queres; Vendo; armas; asilo; 

cruel; Tendo; anda; ama; mortos; sobreiro; virão; fugir; 

andar; pudera; breve; asno; podes; atroz; dever; viva; 

pau; mimo; vemos; perde; esperto; Júpiter; cheia; hora; 

tomar; rede; ventura; respondeu; Cada; momento; Qual; 

presa; cortesão; verão; cobra; lugar; maldito; Aos; Dos; 

mos; fizeram; criança; conhece; muitas; ante; 

igualmente; servos; levou; dormir 
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to; doido; seguinte; rapaz; logro; quinhão; aperto; mata; 

rias; amos; mostrar; panela; lidas; gazela; importa; 

longa; aceita; grandeza; Apenas; parece; bolsa; corpos; 

terras; adeus; prantos; carro; amiga; matreira; 

RAPOSO; desde; flores; Tem; vil; motivo; tamanha; 

aventura; galos; raro; posse; vossas; dor; muda; 

jornada; pasto; templo; ermitão; pessoa; desce; gordo; 

Tudo; passar; estar; andam; trouxe; foge; Bem; alta; 

discurso; deixou; Quantos, clima; forma; manjar; 

direito; estado; nessa; trigo; cidades; extremo; ventos; 

moral; queijo; fraco; presto; desvelo; Sempre; perigo; 

desastre; ergue; deixar; formoso; jeito; claro; moscas; 

estes; ratinho; muita; pombo; garras; avista; ruins; 

suma; fica; olho; obter; deusa; nenhuma; vive; fito; 

alvo; ovos; sonho; chegando; jumento; pousada; 

nuvens; contas; antigo; prado; chegou; Roma; falas; 

ando; pouso; deixando; fogo; ouvi; covil; orelha; inútil; 

basta; iras; vindo; delas 
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 cabra; farinha; porto; rainha; sposa; ficando; carga; 

ritos; vilão; punha; asas; satisfeito; natura; enorme; 

podia; dita; acha; cena; embora; Ah; falta; partes; julga; 

conhecer; julgou; fazes; seguro; fruto; bois; caro; 

amparo; andando; Ai; ouve; passado; tuas; socorro; 

dantes; exclama; feroz; Inda; belo; brados; universo; 

RATO; furor; risco; som; sentir; formiga; papa; 

verdade; enfim; inteira; daria; queixas; morar; cabedais, 

mostra; fico, prazeres; haver; colher; deram; podem; 

ficar; teria; acode; combate; manhã; piedade; ninho; 

gritos; Atenas; perda; pego; desejo; responde; esposa; 

acima; lance; pronto; surdo; feita; carneiro; vivia; 

consigo; cuja; Entre; guerras; infeliz; orbe; burrinho; 

salvo; escolha; certas; livro; seria; preso; coube; diga; 

Num; contos; resto; estou; morreu; empresa; 

andorinha; cara; ovo; honras; Quem; cuidados; 

passava; estando; aranha; guapo; querem; bosques; tira; 

destro; linda; cordeiro 

7  

meia; escuso; zomba; Bicho; lombo; viandante; 

morcego; solidão; entraram; lindo; ingratos; venho; 

venha; dessas; pagar; moda; porca; porco; isto; gata; 

liberdade; visse; vamos; enfermo; ciência; louca; 

sucede; Quis; brando; cama; dama; faziam; sombras; 
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Nunca; pago; mandou; tino; Dai, pede; sede; cozinha; 

Febo; Misser; deve; companheiro; acudiu; mortal; 

focinho; Adeus; glutão; donde; sentença; seio; abre; 

rendeiro; esperta; Vem; quebrar; partido; efeito; Leão; 

machado; crer; patrão; capricho; sabor; tomo; tarefa; 

Pois; Dois; sois; vizinhos; margem; querendo; sofrer; 

for; verdadeiro; doutro; clamou; virtudes; eloquência; 

Diabo; empenho; Inverno; agrada; nelas; beber; tributo; 

côas; valha; segredo; imprudente; vontade; jardim; 

voltas; carreira; madrugada; solta; chamam; pequena; 

terceiro; Esta; morre; fia; Tirso; alcance; sente; pastar; 

interesse; estreito; dona; nove; golpe; queria; favor; 

Senhor; escapar; Tais; pais; vizinha; fado; saco; sinais; 

acho; desastres; sentido; Das; rasgos; temor; encerra; 

artes; governo; mudar; amores; Aqui; Terra; verde; 

fossem; escola; camarada; galinha; cervo; leite; deita; 

filhas; coelho; quisera; colo; segunda; brenhas; 

imprudência; Pela; destreza; intentou; trinca; Numa; 

defunto; repente; clama; cajado; Mui; cantava; 

lisonjeiro; redes; infindo; diziam; praia; acudir; lavra; 

atleta; companhia; sonhos; soube; saltou; lida; palavras; 

ganhar; pontos; agradar; montes; gota; será; instinto; 

loucura; aquela; exemplos; objecto; á; ignorante; 

esconder; simples; acerto; jamais; fonte; estamos; 

queda; achar 
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 brutos; Tornou; dali; teia; frutos; fronte; Tenho; 

monstro; Primavera; julgava; pastores; abala; vencido; 

entendo; inveja; retiro; matos; compadre; corda; 

corrente; Esse; ampla; nesses; tenta; musa; grito; lento; 

cujo; encanto; cento; acabou; pobreza; obras; requer; 

quarto; face; credor; peitos; albarda; partir; ostra; 

ribeiro; devia; salta; custas; quisesse; quereis; segue; 

pena; Tens; perdido; pessoas; disputa; guapos; temer; 

chorando; saindo; Melhor; Toda; esperança; frouxo; 

Vossa; Dizem; pega; vozes; criatura; raios; acerta; 

proveito; carregado; fizesse; receio; contudo; pergunta; 

emprega; julgando; vate; posses; empregos; cuida; 

alegre; votos; oculto; ri; defeitos; talentos; passam; 

encanta; cor; corria; lha; agressor; laia; ide; orador; 

olha; peso; Houve; varas; parentes; pedir; pediu; vasto; 

juntas; furtado; deus; Mercúrio; morde; zelo; sustento; 

futuro; novas; morro; subtil; menino; crime; vassalos; 

altos; serpente; falsa; traidor; contento; manha; 

exclamou; visos; Majestade; dentre; gados; Deixa; 

PASTOR; jura; corra; vaidade; cidadão; lis; noutro; 

tramas; prato; trata; pulo; matreiro; vergonha; diante; 

Bom; imperador; lisonja; meta; barba; tesouros; algo; 

completo; transe; alheio; briga; fraca; achando; nico; 

viagens; cego; rasgo; fresco; diversos; senão; Porque; 

mel; matar; Trinca; Sua; cavaleiro; ferro; danos; quina; 

devemos; rabo; povos; pato; asa; avarento; chora; culpa; 

selvas; ermo; iria; mete; Torna; Parca; galinhas; senso; 

aparece; jejum; lias; ala; aponta; objectos; testamento; 

contando; bulha; Fez; vivente; pobres; aqueles; Neste; 

roupão; Malhas; Ou; Como; mesmas; sagrado; nobres; 

davam; descontente; gozo; elefantes; testa; mortais; 

mercador; sons; conte; trono; doce; duro; festa; acodem; 

astros; Inferno; razoes; raio; paciência; erguendo; 

trabalha; longos; aram; maneira; pregando; poucos; 

projecto; destino; umas; levam; servia; dogue; tenros; 

Pior; vinho; pejo; anho; estrondo; Beltrão 
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 acabar; arreda; pedras; indústria; aberta; pomba; 

chamado; seara; pregar, entende; Corte; Passa; arranja; 

vingar; Tem; tamanho; Ser; assembleia; mortes; 

acontece; ouvindo; partem; república; seguia; Meu; 

Deu; pariu; Grão; bicho; majestade; morta; calão; 
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senha; semana; ofende; terno; arremessa; livros; gorda; 

segurança; monarcas; pediram; valem; ousa; quedo; 

ramos; turno; capado; abaixo; loucos; rivais; cansado; 

come; saloia; digno; longas; castanhas; rumo; fumo; 

plumas; Bieito; vizir; ler; congresso; riqueza; Quereis; 

maldita; digas; furna; comadre; saiu; ache; treta; 

intento; questões; roa; soa; ardente; foros; lago; trio; 

parecer; encobrir; defender; feitos; enojo; escolhe; fino; 

criou; deputados; pescador; cede; Filomela; cabrinha; 

tristes; pondo; semelhante; barro; pulga; influxo; 

guapas; andava; delfim; ordem; banquete; Passou; 

ginja; despensa; tivesse; arco; apanha; imenso; cega; 

caindo; mentir; escapou; tombo; sopa; funesto; peixe; 

encantos; cana; Mil; cautela; luxo; chame; encontrou; 

erguer; relva; gozar; aconselho; Parcas; peão; tumba; 

chamas; feixe; poderoso; veste; mate; faro; rola; 

costume; canal; firme; li; MULHER; velhice; merece; 

descanso; mesquinho; chuva; queixar; passarinhos; 

gritava; fofo; juntar; curto; ideias; torrente; celeste; jaz; 

Comadre; julgar; correndo; firo; morada; queira; 

empolgou; meteu; meter; queixa; ursos; Creio; nestes; 

cera; doutrina; companheiros; infausta; avisto; doente; 

inocentes; feio; tropos; juntos; Inglaterra; Corre; 

PASTRANO; primor; falha; ganha; vinte; cabal; grego; 

comida; consorte; esponjas; formosura; maravilhas; 

aparência; couve; natural; orgulho; dirão; renda; cuidar; 

portão; morra; lares; ditosa; parecia; sabia; ondas; 

postura; cotovia; julgo; Lobo; direi; partida; bruto; 

produz; fruta; ganho; toque; partiu; tolos; azo; Cortesão; 

roda; colheita; vão; possante; refúgio; Vai; Mas; saia; 

meses; vieram; experiência; observando; louvores; pia; 

aventureiro; arriscado; mormente; bastante; Entanto; 

doninhas; teor; somenos; devem; horrenda; Dar; lar; 

mora; rijo; criado; Responde; gracioso; cristal; saltando; 

anhos; chegar; carne; Ali; membros; pregou; Contudo; 

santo; deixam; voltou; dai; alegria; prometem; postas; 

postos; Quero; grosso; sinto; perdi; acharam; flor; ira; 

milhafre; lego; amizade; blasona; riu; chifres; arrisca; 

iminente; fizera; Muito; carrego; alcunha; farta; 

público; desesperado; levando; contenta; bel; 

infortúnio; clara; CORVO; ovelhas; aversão; Todos; 
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Fora; desprezo; pinheiro; Monsenhor; reino; confiança; 

abelhas; debates; Lua; Quatro; leal; pague; mofa; 

barras; doutra; sobrinho; tomam; Sou; coices; mana; 

cheias; outrem; tocas; rogos; Europa; nascido; ajuntar; 

jus; sob; algumas; Marte; usado; novos; veloz; 

entregue; feitio; paixão; tratante; raiva; perfeito; viesse; 

coitado; estendeu; escaravelho; fadiga; salva; fina; 

injusto; debate; capote; aurora; baixo; janela; esparge; 

carneiros; Sobre; dragão; roubo; roer; ponha; ponho; 

livre; Alcides; moedas; respeito; vizinhança; cordato; 

Mais; tratar; vender; providência; Estado; tomando; 

Deste; Desta; ponte; pedante; Ah; marca; Verão; 

quadra; cobres; sabes; teimosa; Olhai; margens; vulto; 

potências; formosa; ceifa; guardar; Gregos; perdeu; fiel; 

estreita; Madama; enfado; calar; viras; besta; procura; 

cavalos; puro; soma; valado; Muitos; ó; amantes; 

tirano; última; contornos; ministros; cita; sentidos; 

olhar; trepa; leopardo; justo; Logo; acordo; tonto; 

brincos; GATO; nume; momentos; sentia; ensejo; 

duelo; compra; Doninha; vencedor; branda; abriu; 

RENDEIRO; enche; passagem; teme; ceptro; serrana; 

dalgum; letrado; habitação; Ramalho; cultos; lucros; 

podeis; humilde; suspeita; Entrou; burros; sobeja 
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 farfante; conhecido; touro; escudo; Paris; escuro; seis; 

camaradas; finda; finde; tacho; trama; mudou; Hão; 

sopro; culpas; Pouco; servir; prisão; prados; Calão; 

moscardos; penosa; Ceres; juro; diverti; indiscreto; 

avareza; armou; pintores; compaixão; conduz; fraqueza; 

debaixo; mastins; serias; tive; lenhador; corrido; cantar; 

deitar; terror; celebrava; convida; queriam; culto; 

alcaides; beijar; ouvintes; gulosos; largo; ardendo; 

pedindo; lapas; Nisso; serpe; lenha; modelo; temo; 

trabalhos; levaram; foro; casca; abutre; deixai; reger; 

pinotes; vivem; avizinha; capaz; alega; andou; portanto; 

achava; zombado; violência; vales; falavam; carnes; 

futuros; tento; sagaz; daquele; expulsa; ditos; cobrou; 

dadas; enviado; nocivo; jardins; sujo; meliante; brigas; 

atalha; atoleiro; condição; cabras; dano; Haja; borco; 

brincavam; indigna; obram; forca; vimos; activa; 

gaiola; mimos; saem; caem; agravo; Cauda; tiveram; 

acaba; celeiros; fausta; partilhas; mundos; Saiu; classe; 
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propensão; emprego; temendo; Tens; vence; Outono; 

covis; saiba; pensar; vaca; burriqueiro; sirva; ligeireza; 

Naquele; acanha; Razão; sejas; sejam; pese; esquece; 

Vede; vede; sincera; moleiro; Donde; Teve; sal; aliados; 

rege; voar; assopra; negociante; infinda; noiva; apanhar; 

ocupar; Querer; costumes; testemunhas; vulgo; tomado; 

rica; Rato; ocasião; tremer; raras; Quanta; Pega; lindas; 

Veio; Basta; Menos; Portanto; soltava; dorme; Isso; 

tribunal; termos; atroa; ajuste; torto; largou; sapiência; 

passou; corriam; Senhores; poeta; pascia; vende; 

dissera; rojo; escaparate; dizei; perdera; bocado; deixe; 

nevoeiro; formosas; trabalhar; ensinar; fidalgo; tolice; 

entes; trilho; encontros; semblante; louvor; escura; 

negra; sobe; cartas; seguir; tola; brilho; excelso; sinal; 

convite; nulo; caridade; jovem; cansa; ai; Senhoria; 

altas; poderes; gentil; gatuno; crimes; gaba; habita; 

confins; suspeitas; afirma; Vou; voltando; diferente; 

rouxinol; vejamos; Nenhum; osso; Sou; assusta; cevar; 

gralha; sentiu; pretendia; ocupa; Olha; humana, Basta; 

ditado; divino; empenha; mosquito; quebra; meiga; 

prudência; profeta; ombros; Corvo; companheira; 

pecados; chamar; obteve; saio; lera; elas; feira; buraco; 

enganam; feno; faminta; bode; punir; gestos; severa; 

aspecto; festas; podendo; armar; miolo; malha; 

demandistas; troca; leveza; safar; Deixa; faltou; 

travessa; gasta; trincar; contentes; muros; aposento; 

ingrato; insulto; areia; podiam; apraz; ilusão; espero; 

ovelha; requeiro; mentiras; conheceu; sares; juncos; 

aperta; nasce; grossa; gigante; beleza; oco; torcendo; 

carpia; ROUXINOL; seguiu; hospitais; anão; muro; 

Dentro; Rei; astuta; faltam; darei; corja; Rodilardo; 

fugiu; pagou; ossos; amavam; damas; cuidando; golpes; 

cofre; lindamente; diferença; atira; vinham; casos; 

presente; beijo; sementeira; pronta; aprender; Apolo; 

Bixano; medroso; passados; Queixou; Vale; boas; 

temerão; consegue; mister; avistou; funda; assuntos; 

veja; encontram; matilha; Dono; personagem; reses; 

mano; grilo; lume; fecha; ramo; trato; seixo; deixaram; 

gamo; inventou; cousa; ofensa; carreteiro; excelsa; 

resposta; Cabe; ensinam; julgaram; ficaram; Fala; 

fanfarrão; convinha; cumprir; leves; finca; saltar; 
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empolga; buracos; grato; grata; avulte; largas; valer; 

valeu; cachorro; transpor; profundo; lauta; bravo; 

bobos; insolente; esmero; Mau; vau; Posto; viviam; 

pleito; resistir; Senhora; buscando; Seja; antegosto; 

unha; melindre; supunha; adores; nuvem; afeito; 

entrando; ansioso; desassossego; antiga; ingrata; 

possam; trajes; arrojo; correm; vila; verba; centos; 

bondade; ouvira; pinta; oculta; daquela; Morreu; Claro; 

posta, Senhores; bofetão; ara; conceito; Quer; montado; 

seca; Seu; jogo; roendo; serva; desculpa; hoste; 

coxeando; ficava; escolar; tolhe; ULISSES; texto; 

lembra; nasceu; abelhudo; mastim; celeiro; sereis; 

união; deparam; dei; folhas; porte; colhe; goelas; planta; 

Simão; espreita; expor; Robin; erguem; El; casal; 

trincando; repasto; embaixada; roubar; calma; suspiros; 

eminente; navio; correu; preces; templos; estima; 

Republica; argumento; escapa; potente; abalo; deserto; 

tornar; cinco; lamentava; amei; injúrias; algarismo; 

escrito; sultão; Mogor; amava; pediam; acudisse; 

Contra; bolo; Juno; buscava; culpado; mores; tomai; 

trava; gabou; Entra; Sim; estulto; aposta; macaco; 

principal; pousou; caminhante; Louvre; ordens; 

bagatela; quiseres; chego; crendo; Gato; modos; 

cumpria; investe; lembrança; caterva; sossego; 

escapava; estraga; pus; grave; Charlatão; importuno; 

importuna; corso; usa; assento; Ambos; temia; 

trombeta; fria; paro; pedem; projectos; Fui; esteio; 

juras; tectos; contendor; procurou; alforge; pensa; 

filhinhos; salve; pulos; gastar; vedes; valente; curar; 

estorvo; Quase; questão; Dito; bebendo; primo; 

sucedeu; vencida; ceder; magra; investir; fazenda; 

acertado; churrião; rouba; companheiras; nulos; 

voando; fique; alento; farto; humanidade; MILHANO; 

Assaz; actos; activo; Conta; douto; couto; fugida; 

pretende; bebida; retrato; alarde; pendurado; sobejos; 

Irmão; seguindo; ponta; tomara; quadris; povoado; 

pasma; globo; bairro; ergueu; tonta; ausente; Lenhador; 

dobras; sabem; rafeiro; coragem; Homens; clamor; 

pudesse; reflexão; engodo; silêncio; dobra; ajunta; 

cobre; desertos; Homem; usam; esmo; charcos; 

enfadado; conselhos; gesto; fúteis; serviu; perdidos; 
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esguia; Muitas; cuidam; emenda; ouvidos, cear; bofe; 

cabelo; pretores; lodo; servisse; branco; litigantes; 

busque; Manda; apetites; justa; mimosos; surdos; 

lograr; folgado; Dando; Troianos; alva; maus; ladino; 

importância; coubesse; eterna; inculca; protecção; 

alegar; besteiro; ente; Vamos; zurros; abrir; metido; 

afronta; cessar; queremos; mudança; importunos; 

acorrem; mira; rindo; ligeiro; voo; obriga; ultraje; 

salvou; rua; quantas; vinde; eras; habitar; deitam; 

pombos; prende 
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 chegava; Rapaz; fundais; buscou; deparas; altamente; 

selvagem; roncas; deposto; abrindo; penates; terreno; 

aventurar; insecto; AVARENTO; marinho; facadas; 

serrano; servindo; Venha; comparava; sequazes; 

infante; mestres; findo; impaciente; Morto; austero; 

chovessem; decisão; viventes; agro; bebe; terreiro; 

papel; armava; quadros; credes; estranha; reflectindo; 

teremos; refinada; macho; Virgão; Junto; infaustos; 

Junta; Deuses; branduras; salão; piorar; caminhando; 

ausência; Qualquer; freio; opinião; fulano; fusos; 

excede; cocuruto; seco; cantou; roubou; singular; 

atento; brandas; baldado; usual; seguiram; descendo; 

tratos; Nem; tramam; impotente; tomilho; acham; 

ambicioso; acertar; pensava; ouviam; Guarde; celebro; 

gemidos; brandura; casmurro; Antes; cisma; pende; 

guardas; patos; fartar; Teu; engole; fingir; formosos; 

Ditos; poupastes; horta; pasmou; diligência; tenda; 

deitado; cortes; irão; amadores; caiba; bisarma; quo; 

visitas; João; colisão; bolotas; sirvam; fugiam; logra; 

ostente; consentiu; reinar; artesoados; norte; julgam; 

pauis; recado; mercante; soberbo; corto; passe; dote; 

salvam; finados; aprendeu; levavam; avesso; tosquiado; 

esbelto; fugido; esteja; falhou; Gente; fingido; retalha; 

perca; quinta; cargo; amplo; ajuda; Demão; zombando; 

abismo; nessas; semanas; vivei; vassoura; procede; 

herança; valido; urgente; tiranos; Longo; pagam; 

pregador; montou; santinhos; quebro; animalejo; 

poucas; trigos; viveiro; conclave; redondo; galão; 

alaridos; Pequenos; andaram; Grita; andavam; manhas; 

senti; gregos; rente; torce; ponham; tragam; tantas; 

observada; supremo; Parece; solar; Podia; fouce; 
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vulgares; vidas; migas; loucas; agonia; sofria; avessas; 

Convosco; moribundo; linguaruda; enfadada; Outros; 

enleva; passeava; carreiro; trote; febre; romana; 

caminhos; aliança; julgue; lamentam; sucesso; papo; 

gamos; aparente; nuns; minas; descoberto; cavacos; 

agrado; pancada; metendo; possui; cigarra; partidas; 

romagem; Segundo; picadelas; Minerva; infindas; 

bagatelas; gula; validos; assopros; havendo; sexo; Caiu; 

dignidades; cremos; logrado; tardo; sobrancelha; 

abrace; aremos; Plutão; amuava; entender; cozinheiro; 

galgos; aferra; faminto; sepultura; rainhas; ias; traição; 

magreza; famoso; espessa; manada; penetra; comiam; 

mostro; escasso; serem; piedoso; Vens; estudo; contam; 

havias; alvedrio; caldeira; Aquiles; galardão; furioso; 

barda; taramela; Cochino; crua; esfaimado; perdida; 

retratado; veiga; virtude; mergulho; infindos; asneiras; 

meigo; garupa; Pomona; calmas; fardo; lama; 

cordeiros; salto; URSO; pregão; severo; conquistas; 

inimiga; Sai; sabendo; malvado; Donde; apertadas; 

aturdida; armado; reinos; mede; censor; touros; sacro; 

gaita; Nosso; facundo; levada; bebo; monstros; Creu; 

alimentos; Saltou; futura; AMIGO; mansidão; ficado; 

curso; insofrido; junco; esperando; lima; Deve; vens; 

intentamos; neve; tromba; louros; estendia; louras; 

centro; beberam; gatunos; cisne; campinas; Flora; feri; 

Japão; ouvia; capão; pagão; Honra; conluios; gozemos; 

francos; firmes; garra; noivo; vencendo; andara; 

pontinho; ris; vis; amam; confiar; credulidade; arcano; 

beldade; brilhante; verdejante; apresta; guarida; 

naquele; diverso; queixadas; estendendo; apesar; 

partindo; Mocho; pica; adora; Isto; suplico; azares; 

louvando; criaturas; empecer; maldisse; atrevidos; 

lugares; ateada; incenso; engasgado; lindos; despejar; 

rompendo; LEOA; ande; seta; fuscas; Olha; Estio; 

Aristão; conversa; quartos; Triste; investida; 

indulgência; enganosa; tochas; brasão; gordos; 

travessuras; achei; Liberdade; ditosos; rochas; 

informado; encontro; Pergunta; agentes; morcegos; 

falava; extrema; brancos; metem; Certa; resulta; 

furtava; alimento; brinco; adverte; devido; ceifar; 

alturas; porvir; recheio; potentados; erguia; 
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necessidade; fadigas; Ambas; deter; fomes; papagaio; 

manes; tormenta; acudam; fazendas; obrara; derramar; 

correi; fiandeiras; selva; assaltos; agradou; ajuntou; 

impulso; observa; ORADOR; apertos; imortal; Vosso; 

baque; dizes; Passam; cova; tenham; quanta; Passado; 

insensato; barato; Ouviu; engordar; sentindo; calou; 

Muito; vibra; querido; Hoje; divindades; delito; 

inimigos; esgana; enfermos; famosos; resta; Cem; 

praias; cimo; anima; Estão; escuta; consciência; 

campina; atreve; esmola; esperar; variam; nadar; negro; 

Torna; Bate; Nosso; dependura; ricos; ronha; desafio; 

haveis; lucro; mansa; sopas; mude; penhores; trotou; 

Dinheiro; mover; excesso; cabos; Desque; beira; irei; 

oradores; campas; sublimes; maridos; canso; mereces; 

luto; largam; fregueses; atenta; amplos; intentos; 

trotando; capados; chuvas; abada; trejeitos; tremuras; 

engenhar; gamenha; Duas; ruas; cumprem; forrar; 

decai; inaudito; trivial; dariam; Alexandre; dentadas; 

marcha; sejamos; dispor; modas; danado; diferentes; 

tardou; Ganges; ardentes; curta; mandar; sustentava; 

Dou; abrem; horrendo; Deixem; Digo; argumentos; 

conforto; fariam; prostrou; oferta; guardadores; 

imitação; tentou; use; Circe; comparecer; Paz; 

mansinha; Faz; ilha; delgado; esperou; tratantes; 

efeitos; primeiros; estorva; dormiam; dissesse; tomos; 

daqueles; aposto; satisfeitos; Onde; Hei; Quando; 

Devera; indigente; pousar; raros; turco; morava; trem; 

cantado; deixava; telhas; demanda; queima; folgo; 

artilharia; pagasse; estirado; meros; mostrengo; alegam; 

ditoso; topa; pulso; Esse; Volta; prossegue; Grande; 

encerro; mera; colheitas; clamava; inflamado; destas; 

alvitre; leais; venham; darão; sonega; concluiu; prega; 

ralha; pesca; redil; pista; ouvem; cabresto; deseja; 

Sendo; MASTIM; Progne; sorve; pilhão; porquanto; 

gasto; sinceras; Pelo; ilharga; gozando; selo; tirana; 

venceu; dolosa; Inda; ganhado; Vede; transes; 

mulheres; peleja; desventuras; Fiz; Raposo; aplacar; 

noites; rosna; frades; agudo; depara; desfruta; juros; 

imprime; meiguices; desditoso; borda; mentem; 

Formiga; pios; aulas; viajante; terias; esquiva; arcar; 

penhor; Fugir; ferida; solto; Mentir; bilha; romper; 
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adega; protector; regala; pobretes; saltam; Carlos; 

infiro; acorre; pelado; embaixador; precisão; desarranjo; 

volto; avara; pressa; gelo; fartura; largar; julguem; 

desatou; coleira; oficioso; interesses; duende; frangalho; 

guias; curral; fatuidade; defronte; paternos; parti; amou; 

viagem; VEADO; Helena; Chamar; amigas; Antão; 

amua; entrada; polpa; malhas; corro; maravilha; deitai; 

selvagens; pendência; Romanos; forro; forra; inquieto; 

Foram; ingratas; dignos; passara; vires; comprou; 

bugio; guinchos; novidade; expressão; ária; sofremos; 

feiticeiro; Todavia; Mufle; soltar; lados; fidalga; tirão; 

Pode; tosando; habitava; andas; Vamos; risos; 

pretendendo; tumor; Quanto; Cumpriu; pecha; rumor; 

zurzida; dados; combater; Mennio; serviam; ensosso; 

lagoa; proposto; chamou; travaram; acendia; asnos; 

trepando; improviso; estrugem; pousa; Guilhot; Cura; 

presidente; Vulcano; meios; prostra; rigor; tristeza; 

semelha; Providência; papeis; pedra; idosa; vereda; 

moravam; lhos; brincando; favos; fale; tranquila; 

olfacto; cordel; prendem; genro; publicar; goras; 

vantagens; Passava; tardar; bradou; foras; Então; 

encontrar; prontamente; contava; divos; trazem; 

sofreram; Mediania; fateixa; medre; ame; Filipe; 

prenda; noutras; vencer; bronca; parelhas; enoja; 

verbos; Cuidou; dormes; raia; sozinho; deslindar; 

azedo; medra; pilhar; duns; enfada; toga; voga; carinho; 

Vinha; Nessa; Nesse; afagos; celestes; ficam; pastos; 

imprevisto; balante; desconfia; ciências; Arte; frios; 

penhas; climas; ficavam; Estava; sala; passear; rastos; 

madura; convenha; pauta; escutava; avisa; deixo; 

respirava; rijos; temerosa; sobressalto; pedistes; pesar; 

dom; entrarmos; sonso; demandas; direita; sentados; 

pertencia; comia; venhas; levem; caduca; bucho; 

acertaram; ancas; encosta; insultos; Outro; garbo; bate; 

trouxeram; apontou; variado; fecho; ansiosa; Uso; 

mesas; ribeiras; mostrem; sublime; processo; Perdi; 

vertia; airoso; infinito; escutando; mostrando; faltar; 

intrusa; caranguejo; pousais; invejoso; existência; 

consegui; viam; luzentes; arme; VIZINHO; plumagem; 

curtos; letrados; devoto; povoar; batendo; lentes; 

Voltou; tece; doloso; voraz; violento; deixem; 
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enfunado; lamentar; tema; perverso; dispunha; verbo; 

desprezes; pratos; penúria; baila; leitor; ingratidão; 

quão; achado; surra; tirara; saudade; pinto; nenhuns; 

retira; ledo; conhecem; melhores; Havia; vives; 

sentimento; ELEFANTE; faltando; peregrinos; Rir; 

Deita; rir; criadas; fios; tiraram; perdão; plica; 

entornado; sofre; sumo; reparo; pleno; palavra; 

podemos; multidão; riso; encargo; tretas; compraz; 

escrivão; libera; espairecer; Germanos; Coelho; 

banquetes; tristonha; assentam; visitar; parlendas; 

delicado; miolos; presuntos; unidos; essência; diversa; 

inspirar; promete; assinou; molho; Doutor; desgostoso; 

cheios; valham; tende; TIRSO; vereis; ganso; semente; 

matilhas; abasta; leito; contrata; ferido; Tomai; 

contemplo; perante; colha; colho; incensos; anafado; 

lamentos; Fortuna; estragar; voltar; chegado; faceto; 

vivendo; aquilo; agasalho; movo; covo; turvo; Sabes; 

ensina; travesso; observo; bairristas; madeira; goela; 

luta; Neptuno; dentada; Gil; palma; prelado; parentesco; 

servirão; desespera; duvidoso; arvoredo; encheu; 

ninhada; rompe; suposto; oca; convidou; espia; 

observar; amparar; inventiva; propor; adivinha; ajudar; 

Contar; valia; coxim; trovão; ditas; Pastor; ferra; 

gancho; Chora; agastado; resguardo; nomes; base; case; 

volve; Deusa; camelo; apossa; examina; ensino; 

Nenhuma; aziago; entregou; copos; confessa; brandos; 

arrebata; morrem; foices; mestra; firmeza; contanto; 

abutres; engana; engenhou; motins; fores; rapina; fixo; 

merecer; queixaram; rebate; Gaster; assenta; finos; 

mudo; tocar; ursa; subir; Sem; amoroso; Homero; roeis; 

Trago; valeis; bus; coma; tratasse; responder; alho; 

Certos; desanda; recompensa; espere; geral; acorda; 

desgosto; profanos; tormento; dada; sermão; clamo; 

Zão; MÃO; Soube; parede; empenham; condenado; 

chegue; discreto; bastara; insta; fundos; replicou; 

Buscam; verme; soberanos; pedes; Mete; pesado; 

falanges; direitos; queixos; relance; Palavras; sina; 

pequenez; regalava; novilha; doentes; projectou; É; 

duvidosos; gero; fui; vieste; viandantes; sofrendo; 

havemos; agoureiro; esconde; mancebo; Agora; duras; 

ERMITÃO; caixão; erguesse; parasito; Nada; insigne; 
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contenda; trazes; arestos; salvamento; pendurou; trago; 

Amor; sito; protegido; Esses; Indo; baixa; negros; 

Supão; essoutro; bargante; Respondeu; Uns; redonda; 

cardumes; caldo; criados; charlatão; nua; balda; 

essoutra; dessem; REMENDÃO; doravante; benfeitor; 

meiguice; Voto; aborto; caprichos; fias; membro; 

velhos; ignorância; estremeceu; riquezas; ervinha; 

desconfiança; Justa; tremendo; REI; oitenta; verdades; 

auge; gritando; embustes; conserva; MOÃO; durma; 

Do; floresta; ADOR; chegaram; sentenciada; afogado; 

humano; dobro; milagre; render; facto; rotos; 

hospitaleiro; NICO; sorna; amanhe; defesa; respeita; 

notando; concedeu; colhera; lido; TÃO; Isto; tinhas; 

voa; toleima; ordena; Chegou; inúteis; pavoroso; ardil; 

poupa; CEGO; asneira; tontos; deixara; Dizia; Correu; 

MARIDO; devota; acudiam; continha; carregou; 

comprar; corpanzil; excelente; arcanos; convidar; 

entendido; desculpas; encaminha; Gota; exerce; temido; 

descuido; cortou; narciso; ramagem; lidaram; quente; 

semelhantes; cavar; peste; querida; nadando; curioso; 

sabei; modesto; barca; assoalhar; inquieta; pintos; 

últimos; coelhos; monto; malvada; chorar; teriam; 

apressa; salas; oprime; receber; prometido; atalhar; 

porfia; Pitão; perderam; zombar; abono; VELHO; 

debuxa; impeliram; honrada; apanho; cansada; profano; 

cobro; direitura; barbas; lesto; esquisito; vastas; 

Criador; falência; desatinos; observou; recorre; futuras; 

enganado; cabem; Nossos; irada; papalvos; presentes; 

agastada; Cuidas; endechas; telhados; escutou; colosso; 

assustado; depende; inumano; vinga; tirou; tiros; 

pregas; comendo; tenhamos; safou; raposos; fantasma; 

furo; caros; eles; sentado; vontades; à; pilhou; pediria; 

concluir; molde; OUTRO; poderão; arrasta; grandão; 

Todo; travam; rodo; Goza; rotas; Autor; morrerão; 

pasmado; senhoria; bateu; espelho; escuros; timbre; 

estanca; usos; Entram; bicos; javali; armadura; 

milhanos; faltaram; mostrou; ciosa; cioso; gosta; moca; 

podengos; deitou; naus; notar; terem; agachado; 

perdesse; guizo; medrado; serei; aborrecidos; ilustres; 

cresce; retruque; sacerdote; variedade; reinou; 

caudaloso; entretanto; custou; deixado; diligentes; 
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poema; depare; cortesmente; monos; eloquente; 

colhido; Veloz; Dado; maraus; cepa; prendendo; 

mercado; consinto; rapazes; arde; servem; ousava; 

consente; folgando; redor; certamente; veados; 

despedir; estragam; sol; movimentos; encontrado; 

pareceu; ratas; obrigam; Linda; chove; recuar; Credes; 

sussurro; Trasgo; estados; Devagar; condena; pesa; 

alheia; amar; empunha; lira; Cale; Cala; tratado; secas; 

pagando; passando; cachorros; aras; Leva; elogios; 

entram; soldados; levado; Ladrão; Volve; clamam; 

frescura; pendente; viajantes; evitar; topou; apertado; 

ireis; trevas 
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 vissem; Um; vendidos; fraudulentas; cuidamos; lavrou; 

supomos; sopros; empregasse; conferência; 

atravessaram; despem; tornados; dedo; tombos; 

presilhas; resfriado; Ceia; Impune; Vizinha; Mo; peia; 

enganas; acabava; comparada; AMOR; feia; perversa; 

mergulharam; ascendência; segredos; becas; Pus; 

erguida; fechadas; mancebos; áureo; subiu; censurados; 

aceitou; Reis; aventuras; fervia; tolhiam; aresto; 

aprendera; calva; perigosa; revira; desfecha; 

semideuses; miava; trovejante; Virei; triunfando; 

Ardendo; estorvos; cessou; Doravante; enojados; 

dificuldade; estroncassem; podias; milagres; viverei; 

fogão; genros; gargalhadas; premiar; quita; quintal; 

ordeno; mudos; Perco; Tanto; cheirou; sebe; calcando; 

aventou; traficando; Inigo; mergulhos; move; publique; 

salveis; arrecadou; arremetidas; achega; Anui; 

tomaram; semeia; funesta; Seja; comensais; Findo; 

aceito; exala; anui; concordou; Seis; culpes; tomba; 

audiência; arguindo; termina; rejeitado; Bela; Pouca; 

irmos; assentarmos; ocultou; ornato; sela; deparou; 

Viras; lisonjeia; Permite; inchar; gatesco; propugnam; 

Toda; assopram; corrida; acudia; seremos; compasso; 

precise; Ingleses; ficaria; Entregam; augusto; Quinhão; 

Turba; achais; dissessem; ensinada; quimeras; lameiros; 

Corto; Bradava; desastrados; escravos; augustos; vero; 

rasgar; suspiro; naturais; Fazei; sustentado; choruda; 

esquecimento; comeras; abertos; herdeiras; empregues; 

deidades; entendam; Palreira; Acaso; devida; acuse; 

afastem; ensinou; fendem; veremos; pejada; Acaso; 
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conheceras; fiava; apertaram; fixasse; planos; 

convencerem; bigorna; esqueceu; Ficando; deis; 

volante; Formosas; Dona; Castor; sistema; Provo; 

credora; remate; avaros; avulta; enriquecer; venturosa; 

distribuis; tortos; Pensam; venturoso; sorteou; iludam; 

aprendamos; ordenou; iludem; ajouja; debalde; cacho; 

plana; espreitavam; plano; corcel; brancas; encareces; 

preservei; poderosos; Deixara; Aplicava; continente; 

escoe; Visto; Ver; fulmino; adornada; tropel; talismã; 

latidos; dependência; UM; entrava; duendes; turvais; 

variedades; malfeitores; pocilga; regentes; der; 

denegam; exposta; hortas; achas; estudasse; carteiras; 

dourados; visita; ganharam; cinquenta; dourado; 

Buscai; fizestes; Raro; zurrado; ladra; facho; Trasgos; 

julgadas; curativo; asneirão; poesia; grama; doida; 

grame; recolhiam; anojar; encandeada; roubando; 

cabedal; crasso; Poucos; ESTATUÃO; cortaram; 

Punha; arrependido; alvitres; partam; Azar; acanhados; 

Andava; tainha; ofuscares; Guiar; varejado; pregoando; 

coxa; comeram; encher; Gravemente; instado; prendam; 

correrias; ermos; briosos; Teime; estrondeia; Sente; 

RAPOSA; remorsos; volva; trincassem; arriscando; 

alhadas; grasno; alentar; ressoar; AMBICIOSO; 

pequenas; grandura; lacerada; debique; topada; Caro; 

respeitando; custara; Da; papas; Dar; sogra; indigno; 

rafeiros; sogro; Tantas; Tantos; passariam; frisa; 

apanhadas; blasonando; horto; insofrimento; 

cuidadosos; Irão; gabão; arranjamos; arranjo; quaisquer; 

considero; pintura; decreta; biltre; tolheu; senda; 

agarrou; prestes; Sabemos; calcanhar; vislumbram; 

entorpecida; enviando; despendendo; quebrasse; 

forrado; despir; Viviam; enfadam; perna; separadas; 

confessai; esperem; envergonhada; comportar; lembrou; 

deveis; ornatos; contrafeito; rapar; perguntem; 

Discorria; Seca; borracho; recebendo; desvairados; 

consintam; Vaugirard; caminhar; queridinhos; logre; 

dormires; sucedam; Minha; adorno; por; deixavam; 

beneficência; quantia; jazente; anseia; deduzir; 

benignos; chusma; bodes; terna; parecidos; DOENTES; 

faltara; sequaz; naufragasse; matança; esconso; 

arremesso; comunicou; lareira; chocho; Coitado; 
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amplidão; tosca; julgador; apresentar; Pasmam; 

Sucumbe; Contentar; cobrava; perdoava; agradece; 

divisa; requestando; novatos; aboleta; assanhadas; 

discretos; apraza; Tomara; tardarão; rejeite; tiras; 

Vimos; Gestidonosa; Trazia; castigado; zombeis; 

Demo; bote; cantiga; Buscar; cerceie; Bradou; 

regulamento; triunfarão; fazei; variegado; insolência; 

largarmos; inutiliza; desterro; pretendiam; trouxestes; 

adivinhara; lucrara; porcos; estremeciam; Aqueronte; 

achavam; Amarão; Debalde; esperava; erguera; papado; 

espanhola; prerrogativas; Suspiras; envia; contradição; 

Zurrando; jurava; queixume; bebedeiras; 

compadecidos; empolgar; súbita; Obrar; socorresse; 

autuas; anelou; ajude; colheu; inteireza; debatiam; 

quebraram; aflitos; Vestiu; harmonia; desatando; regras; 

Escrúpulo; sondar; viveu; espiga; escrevera; riria; 

carruagens; Rasgos; cortejar; virando; proferiu; 

restante; inteirar; calaram; alheias; escorar; lambedelas; 

Quarto; arrepender; Nele; estourou; rendendo; 

espreitava; cintura; habitua; empinado; ajuntaram; 

entrastes; desmembram; vingai; SULTÃO; expiou; 

palradora; demonstrado; Longa; Agradeceu; pagai; 

digam; tratai; edificar; escassa; banhos; massa; ferrasse; 

Digam; soldado; prazenteiras; boiantes; Metendo; 

tombando; encafuado; PORCO; legais; desminta; 

Coisa; Alega; descansada; avassalar; Pegam; vivias; 

Rata; Amuava; arrebentaram; desfecharam; nascer; 

Oremus; avistaram; Gata; recordando; Quero; punho; 

mexia; entoar; apurei; temiam; aplicava; Lotes; surta; 

bacharelice; crueza; Aposto; Abusa; promessas; 

remissão; fraterna; inclinava; Avista; Havendo; mexem; 

sofisma; euros; discorro; habitantes; dourar; amargura; 

depressa; loba; forjada; Perdem; Precaução; 

divertimentos; tidas; Juraram; Ouvi; braceja; Oferta; 

descobriram; urgência; verdugo; Aziaga; enfastiosa; 

insanos; mantinha; possessão; debater; essoutros; 

Escasso; Onde; santos; apanhado; concorrentes; diria; 

desprazem; necessitam; contou; desatinam; traje; trajo; 

recorreu; plaino; venta; Montam; sabemos; naquilo; 

usas; Chamados; saiamos; altercar; infando; voador; 

percorreram; pule; previa; mudarei; dedicais; ensaca; 
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Funesta; mostram; lente; calem; pesos; bruxa; 

marinhos; Bolsa; Moscas; Cum; fitou; obrigue; ligeiras; 

vier; cerco; aprendei; Vossas; fujo; testador; milordes; 

comedores; brincar; fulminar; prever; tornem; gabos; 

tornam; tempestades; candeia; hesitou; mamou; 

sentirão; desforram; moribunda; conclui; antevi; 

quentinho; exima; infantis; morria; touca; enterrar; 

saias; escaparam; enganavas; dextras; magistral; 

rocinante; perturba; afastado; Lances; cinzas; pasmam; 

caminheiro; sucumbe; desmedida; desceste; 

proponham; lajedo; Come; acabaram; desguarnece; 

honrado; lustraram; soberanas; voes; tome; Mofou; 

falsidade; Nume; guardam; guinda; boato; enfiar; 

javardo; encantou; guerreando; angustiou; fuinha; 

dúzias; estragava; supram; juntava; nomeavam; 

Constante; lavrava; cumprirem; fracas; benigno; 

cachola; assomos; ignorar; menosprezo; convulso; 

brama; agasta; portagem; conselheiros; saudar; 

esquenta; amansa; merecido; chocava; palram; amassar; 

espavoridas; Desfez; esplendor; somava; cantes; 

aturdes; piedosa; aliviar; cantos; trazer; mouco; refeito; 

despegando; devo; bordoada; aguarde; Dali; chegasse; 

alpestres; toqueis; perdas; Milhanos; damos; Sirva; 

aventureiras; Ralhei; pirilampos; mancharei; Fazendo; 

noz; invejas; desprazendo; boneca; lampeira; Reiterava; 

estampada; discursista; trepidar; Cria; honrar; obrar; 

totalmente; Janeiro; humildes; Bancos; enormes; rolas; 

despertava; cria; indulto; Devia; Folga; enfiava; Jove; 

fouces; esgravatando; Surrate; Pudera; coxas; SOL; 

ombro; achemos; Vence; conquistar; desusado; 

acautelada; brota; bloquear; tornado; Isenta; 

assentaram; deixastes; opressão; encoberta; Poupava; 

imaginando; Tapa; inventara; Caem; eternas; Oferecer; 

entendidos; levanta; Prostei; inventa; Urso; amuar; 

marchando; procuro; alvorada; fadado; abram; abras; 

couce; trepante; canela; obtivesse; quebranta; desejas; 

furibundo; despido; cristalinas; assente; Destorpecida; 

acabada; rama; tenhais; tratando; mandado; mama; 

inventem; imperatriz; Prometeu; prometa; verdes; 

pancadas; beijando; orgulhoso; Embora; coitadinho; 

baniram; pula; exprimiu; orgulhosa; coroas; lotes; 
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encurve; findar; puni; sublunar; contratos; tontice; 

consistia; fielmente; soprador; chaves; brilha; 

despediam; cultivava; empino; versejaremos; 

Rasgaram; gentio; comedida; engordaram; estirados; 

compensou; enxotava; principiar; endoidecera; 

remontaria; circular; alvos; Lisonjaria; Magno; meditar; 

produzido; regar; despedidos; despeito; portas; 

lampeiro; trabalhei; fraternal; charneca; junta; Ventre; 

lembram; pensou; desanca; sargento; Pinta; Machado; 

consente; general; semeado; preencheram; intentas; 

antevissem; parente; algoz; ansa; Engenhos; Assomado; 

prefiramos; Uns; indulgentes; mosqueada; feiinhos; 

Dita; cava; acertos; gatuna; outorgaram; abuso; bolso; 

Silêncio; Nas; tortura; erra; apregoa, perecera; boqueja; 

impando; Senhora; Zombas; ferraduras; desenfado; 

Mudança; pretexto; Estige; juraram; endura; titubando; 

regalado; sorvedouros; agarrão; prostrava; Margarida; 

entremetem; augurava; majestoso; intentasse; vestido; 

grandemente; renovam; avisar; demoras; batina; 

Desprezado; Palpa; primos; respirar; lacerados; traziam; 

Cumpre; cobrem; acumulam; Podeis; duos; arrazoou; 

lances; Falto; carvalhos; destampada; intervalo; 

Feitorias; remolhar; insultardes; tristonhos; ratinheiro; 

venceis; noivados; Vocão; seguros; mordiam; falidos; 

Espera; tocasse; astuto; desempenha; Picrão; opunha; 

desprezado; consultam; guiarei; anjo; carvão; avilte; 

Talpa; vago; cautelas; mago; feixes; queimando; 

gadanha; bebia; lide; grou; adão; despique; machada; 

devotos; Vejam; desviareis; brio; aquecer; desfaz; 

disputar; afligi; designo; recordam; vaidoso; promessa; 

alapardado; necessite; eunucos; afrontados; benesse; 

desluzem; Andarei; esfaimada; betume; Defronte; 

mocinha; elegem; doutrem; vitelas; Acorda; envergo; 

sirvo; pertencer; pertences; acordado; lambiscava; 

restitua; anoja; Chorando; antiguidade; exterior; 

vizinhas; transmitiram; consortes; Encontraram; pegou; 

manejado; atinava; cadela; Marcou; Pigmalião; 

manchada; Inquietar; bancos; tornando; ignoram; 

emprestasse; crus; pejar; caixeiros; fiquemos; 

PAPAGAIO; Arredem; Profetisa; Dos; garraio; 

Agoniado; prego; impostora; arrancavam; esvaneceram; 
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impingira; divertimento; acordam; limpeza; alcandora; 

acorram; obstar; facilidade; aviar; salte; arreio; 

buscavas; Acha; decidam; mostrei; tufo; esquecido; 

defunta; vazão; orne; viveza; oferecer; dignou; 

rebelado; condicionado; custar; poleiro; inquilinos; 

crentes; depus; parasitos; arrecade; Convenho; roeu; 

caibo; empregava; assistam; profane; Qual; calasse; 

Plantar; roubavam; distintivo; composto; COMPADRE; 

arbitrou; envolto; montuosa; rija; casadas; enxurrada; 

topava; levaremos; furtem; trios; Rondeando; lograram; 

brilhantes; queixumes; PASSAGEIRO; jejuar; 

agradecendo; Louvando; esgano; bustos; prometeu; 

Movido; familiar; engrossar; talhavam; fiquei; 

submergido; entreajudemos; condenados; Anfitrite; 

cruas; prevenido; prevenida; Pio; sedutora; tratara; 

Gotoso; desfalcadas; arrazoado; deleitosa; acareara; 

cordial; reflectiu; tenteia; frentes; esporada; Repartiu; 

ronceiro; Lede; Mede; Paraão; Partir; apressada; 

estontado; alvas; conchego; volúvel; indignos; estourar; 

Severidade; teceu; troou; pondes; vejam; ensacava; 

artigo; tecem; aposte; assome; aipo; combates; 

redondez; Moita; pagas; espanejando; instaram; 

Lembrar; tributos; colhida; Espanha; riem; reduzindo; 

ociosas; escolhido; quantias; berros; inflamam; segui; 

abarcava; vigias; Escolheu; quintas; sangria; soltaram; 

gostinho; entorta; Trotava; excepção; dormindo; 

anúncios; triple; ocupação; concordar; ferretes; 

estremecer; insofrida; percais; vaidosa; Leve; Bens; 

ocupavam; Abuso; vassourada; receita; provando; 

delfins; Criatura; bacharelas; deduz; fiquem; alicantina; 

Desvelos; assinalar; amigão; Novamente; desceu; 

pelejas; queixosas; engenhava; conforta; meti; exagera; 

distante; doutrino; jasmins; meto; aconteceram; pastava; 

andeis; gramaticais; sacode; logravam; lavraram; 

sobejas; excessiva; consequência; contrafazer; quiseras; 

ponde; Quebrando; espantada; ah; safra; Turbaste; 

palpa; pelejar; reza; Meteu; estende; sumptuosos; 

tolhereis; encontraram; Tirar; resolutos; despertam; 

dorida; abuse; lavada; arrombando; fartos; criminosos; 

Tirai; rota; sota; padecia; ceifado; empregou; sagrara; 

Polifemo; denotas; fila; matula; troantes; Consolemo; 
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assentando; genos; Nossos; ocres; Findos; desandou; 

engenhos; deputado; reunir; teci; prossigo; aconteceu; 

enervou; Artapax; Valor; prenhes; pressagia; bicornes; 

brincadeira; parido; lumes; sonda; lombos; desabado; 

deslembra; embrulhado; garri; juncou; arranca; 

quebrados; ronda; assestando; couros; holocausto; 

ganhada; reparos; justiceiro; proclama; informadas; 

Assenta; cegue; surdiu; Taramelam; tarda; troadores; 

canalha; Achei; ousado; adornou; divinal; tire; 

fraqueariam; extremos; arrancais; descuidadas; 

importune; quintais; imunda; subindo; flagelo; 

alforjada; surrados; ansiava; desfrutas; desfrutar; estais; 

escuras; Fadigas; quiseram; cavara; cardume; escape; 

quisesses; desperto; pressenti; endeusasse; 

Humildemente; Chama; manhoso; Chamo; menina; 

colunas; adquirir; compram; Fazem; Tamanha; Antes; 

embasbaque; desfrutando; faina; repisa; Fiando; Leda; 

freixo; fedorento; VIZINHA; adquiri; vigoroso; 

firmam; Dispensai; Espere; precioso; escolher; zombou; 

veda; Arrazoada; Alão; Clã; notifiquem; ficasse; Pica; 

guerreiras; condão; Perto; leilão; espinhado; Prole; 

Temei; honrados; Pouquidade; param; conversando; 

assuada; discorrem; arder; gargantear; inocência; celsa; 

comidos; estandarte; largos; cinta; gumes; Daqui; 

consultada; amamos; tomasse; pazes; saltava; mourisco; 

rodeiam; tranquilos; Logrou; frondosa; concordes; 

Acabando; indiquei; Esgana; Socorre; Dizei; Perdera; 

Dizer; revoada; buscas; magarefes; Incitava; vindos; 

bastantes; despendeu; permita; desmarcado; degolar; 

Deixo; arranjos; esparrela; zombo; vontadinhas; 

eruditas; indeciso; mato; murchar; aonde; naco; Tecto; 

pelejado; emprestado; despojar; pernadas; traidora; 

embutir; causava; descobrir; Calou; nuas; Calor; voava; 

perguntou; venenosos; paios; suposta; assaltadas; 

discorre; engenhes; Cessem; acusam; Conservar; 

Fidalgo; atesta; cantando; novinho; vendesse; Supre; 

prevenindo; desmaia; Abre; madeixas; arengando; 

repúblicas; apossar; apostar; enterramento; cito; Entufa; 

devorei; discernimento; sepultar; consultante; asse; 

converte; Raposa; feiticeira; proceder; Levanta; decota; 

empecem; propagação; malhar; vencerão; aprovaram; 
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deleitosos; tufão; borla; pausa; cifra; reflecti; Crereis; 

corneta; engendro; Perdoe; noutros; personagens; 

inopinado; ajustes; Empregai; Sabe; alforges; achasse; 

Fica; descobre; Desprouve; arrependem; falcoaria; 

farejando; pontual; alterara; Cansadas; miando; 

habitavam; bazofio; pendências; exame; brasa; inclinou; 

medida; Trabalhemos; fujas; eivada; jazer; parado; 

flora; desviava; submissão; Enquanto; despenho; 

sorriso; folgam; letreiro; falcatrua; enforcarei; 

escondendo; vestir; aprazado; Odisseia, assistente; 

Nossa; falando; PRINCÃO; desprevenidos; 

pessegueiro; viveremos; clamores; ossada; saque; 

escalfar; encaixe; tocado; apodera; Alegre; Votos; 

conseguintes; caras; estouro; cansas; acerca; espinhava; 

encherão; oferenda; Ia; resultado; desaire; deusas; 

talhados; ma; monumento; ganhei; consintais; pegam; 

persuadi; pergunte; apoda; confronta; enfiou; moldou; 

ditosas; duvidosa; Curiosidade; alargar; curvar; 

abrolhados; encete; vermes; puxo; Guardou; 

pensamento; sofreriam; perseguiu; taverna; sombrios; 

rabisco; prendeu; Retirai; rocha; desmancha; Medo; 

caduceu; abrandaria; Diomedes; bandeiras; actual; 

estudos; Rominagrobis; Desejar; caco; CAPÃO; 

bofetada; estavas; gozei; Joveâ; susteve; obsta; usai; 

sustentaste; encetam; lamberes; desamparo; coaxante; 

cortejo; hospitalidade; Cabos; Adiado; pique; cercavam; 

casaca; Lembrança; baldam; preferido; paterno; coches; 

usando; Acabada; resistireis; Cobrou; atulho; fiados; 

regresso; Pedindo; subiram; Nascerão; dissolve; 

Cavalo; aura; grandioso; admiro; CIRCE; arbitral; 

colocou; avisado; trouxera; Firme; Travessura; Ovos; 

mondando; pregão; minguam; alonga; morder; Ido; 

ajunte; pensas; mole; entranhas; penses; cortemos; 

Turvadas; planeta; desordem; sortes; retorno; decerto; 

logrou; apeasse; pugnaram; maneiras; convinham; 

Pedir; Retão; apanhando; Juntar; aconselha; devedores; 

senhoritos; assaltam; celestial; alargou; pasce; choveu; 

absorto; Todas; empregue; Agora; ponderado; música; 

atam; represando; toucinho; passeie; Dotou; reduzidos; 

conjugo; Perguntar; modesta; Apenas; calarão; 

Perguntai; absurdo; claustro; chancas; chegados; 
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valentia; Atão; idear; Nunca; Parentes; arrogam; 

maldosas; Nec; eira; fogoso; descarada; Porem; 

ofertamos; supre; verte; exagero; milhafres; pescar; 

pintaste; temerosas; sorrateiro; cargos; bordar; baixas; 

comesse; baixos; pendia; possantes; houver; exacto; 

defende; Levar; frequentaram; desejasse; Sejam; 

cerrada; atentava; Tomo; fixos; gruta; desposar; 

poderei; migalha; parar; traficante; pomo; REBANHO; 

aguados; fizeres; Desmanchem; principia; Topando; 

veneno; Plantava; Mandar; agasalhou; escapem; 

vencedores; copiado; sofrem; anexos; maldizemos; 

provocou; cheira; obrassem; demores; declare; altivas; 

ficas; limites; aprouve; amanha; bacias; ampareis; 

Pomos; debatei; rendia; Cantando; assuste; convosco; 

parreira; indecoro; hidras; Dificuldade; bichas; 

passatempo; repouse; apanhados; causam; Furor; 

implorou; choupa; Pelas; atulha; manas; agrados; 

Assomo; deparamos; envelhece; submisso; suportar; 

Vaidoso; alterosa; Campo; Muita; Sobe; toupeira; 

algibeira; inventor; poria; galerias; intimidas; pesados; 

Tomou; aconselham; pasmados; Himeto; idiotas; ouse; 

vingativo; vareja; conciliador; escutavam; lampas; 

Ocupo; degolou; arrostar; despejo; prata; aquosas; 

augusta; Natura; tirasse; possas; manso; encargue; 

murmurarem; blasonarias; Mono; grudou; topar; 

Rezava; Doutrine; armadas; frequentes; Despem; 

quinto; Reconhece; acometem; amostrava; reclamam; 

guardou; rude; rides; malogrados; colige; nabos; 

malogradas; lamentou; Perante; Sabeis; gritou; 

enredado; sorria; liga; agastou; mola; Tartaruga; gola; 

parando; pudeste; portentos; restaurei; agastasse; filou; 

Divino; coseu; escutado; Dureza; esvaio; secar; 

mundana; Correndo; fartas; Somos; houveram; cuide; 

grisalho; zombarem; tuna; estranhos; danar; turbas; 

alimentava; entesoura; observares; caminham; formaria; 

enfeite; Correis; Assombra; podres; fazeis; contrario; 

creram; aprendiz; odiado; falaste; odiei; Ri; nimis; Vi; 

vencidos; Joao; Ouve; trajada; proveitoso; Arquitecto; 

cadelonas; lides; assoma; factos; lidem; morresse; 

desvelado; contratar; preceda; baba; frondosos; 

manjares; inimigas; empresta; careta; podenga; visitou; 
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Velhos; Prezam; gema; cumprimentos; empolguem; 

rateira; triunfa; perco; venenos; hipocrisia; metal; 

divertir; tosar; tosas; jejuaremos; joco; militar; fundia; 

trabalhando; coco; ruge; sabida; palra; volvam; gascão; 

Venham; advertir; bafo; forrassem; isentas; 

dependurados; VIZIR; pendurada; regalar; 

asseguraram; restantes; notou; oceano; voai; folgada; 

conduzia; cruzes; presas; enojos; entretinha; furores; 

Templo; parcas; fingindo; exactamente; Desculpas; 

Nelas; esquecer; desfalcando; clemente; sobrado; 

iremos; albardas; mavioso; dignais; Chegas; receoso; 

Xisto; etiquetas; esmalta; visito; barreira; repouso; 

escapam; destronca; sentimentos; alojasse; aprovou; 

rodas; metesse; despesa; recomprando; singelas; botos; 

alface; Socorros; prolongados; espessura; Pediu; beca; 

sedutor; medindo; bacia; evidente; nalguma; temem; 

jovens; Prometo; inspira; acusador; vesgo; 

embaixadores; castigam; conferem; Destes; suavam; 

Somente; rompem; precisam; cabrinhas; partirem; 

Queres; DONO; grelo; punhos; vulgacho; fixa; 

atreviam; comeres; corrigindo; desminto; irritantes; 

valimento; Relevara; calmou; discrimes; estradas; 

gadanho; destrui; Desviar; ensacou; Afligiu; implorava; 

aceitasse; gaiteiro; empreita; preza; seguiam; espojava; 

prostrado; breca; Naquele; plantava; aclamou; 

frequento; parelha; infelicidade; Falais; Festas; sigo; 

invento; leitura; soberano; Monsieur; transportem; 

freguês; tartarugas; montamos; aninhava; rogar; 

fundem; ganhando; equipagens; dirias; escoasse; 

grasnidos; mezinheira; marcas; afano; Requintão; 

aturdiu; Venham; Morfeu; cansando; violou; furta; 

malvados; veias; profana; malfazejos; eternizou; 

deleite; chefe; enfastiado; espesso; festejo; esguios; 

chocalho; chores; vazias; casinha; turnos; morreis; 

atrever; capoeira; sentou; arneiro; entrevado; procissão; 

procurador; querelas; convir; ocupe; combatida; visses; 

multas; evite; emalham; caudas; Espreitava; conhecida; 

bigode; loucuras; prometedor; juncada; alemão; 

Diligentes; Tempo; dure; viravoltas; copioso; cruzado; 

frustras; nojos; cativa; Movei; cultivar; perdiam; 

perdoam; resfolgue; Segredo; tenho; naqueles; 
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arrumado; valiosa; iguala; ruminou; lesma; contamos; 

Comovido; elevar; citado; Diante; Demorou; largueza; 

fuga; Peso; deixamos; testos; dislate; aliviam; Dite; 

gibão; houvessem; embargos; jantado; bandeou; 

paralelos; cite; tememos; Histão; desafogo; dividindo; 

fervido; aventurada; mascarada; virtuoso; constante; 

velas; mascarado; Pleiteando; subida; ceias; Sentam; 

esfrio; derreteu; Raposo; muralha; fortunoso; avaliado; 

Cantei; luzeiros; feitura; lavam; ausências; procedem; 

conforme; cunhas; bafagem; elemento; pouquinho; 

cores; Achou; prevejo; trocava; conservou; assine; 

Atravessam; facilmente; vestis; corromperam; paste; 

Depara; ajudasse; Domão; Meridarpax; assombro; 

credores; assalta; bifaram; gralhada; desafortunados; 

chamada; ocultava; olhas; torcem; lestes; louvo; reais; 

arma; Passarinheiro; suspeito; erma; cheguem; pordes; 

adorado; Acidão; bebem; provas; augúrios; dinheirosos; 

teima; estrujo; regatos; Levo; Despediu; Primo; 

visitada; seguimos; varridos; prendia; conseguem; levo; 

increspada; apalpar; Apeninos; pegarem; sumir; 

grossas; chumbo; cavai; nestas; carvoeiro; animou; 

clangorosas; pedia; gera; magistrado; escuma; amando; 

Junho; precatara; furnas; findarei; catre; Solta; dedico; 

suportava; tomava; Carão; Alecto; precedido; 

insofridos; tos; Esborrachando; Bilha; asinha; Mecenas; 

represara; Ramalhos; vasta; tempestade; mutuamente; 

talha; ribeira; talho; tufes; arredou; breu; gelar; 

repousada; droga; Esculão; feitas; enraivado; punge; 

propus; opunham; despedem; sobrinha; enfeita; receou; 

zunia; puxando; lidamos; pululam; retirai; ternamente; 

entreajudar; chacina; aferrolhado; tamanhão; 

constrangido; estribando; lambisqueira; agudeza; Dele; 

puniu; desdenham; escapo; bebamos; montados; 

aturdido; diferem; consentindo; florestas; Jurar; coira; 

Mentiras; Vejo; Neste; Nesse; exactos; sucedia; 

sociedade; fracos; Ratão; nublada; chus; desarmado; 

comarcas; Primeiro; bloquejes; temporão; guardava; 

afastar; valho; Pode; saberiam; imolai; chapado; 

prendes; gargalo; minorar; desvaire; guardem; puros; 

esgarra; antemão; Amigos; coraram; atou; VACA; 

Seus; Teus; Fede; Meus; Nasce; desprezos; trouxessem; 
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vivi; rebeldes; modernas; Morre; pilha; aquece; 

orelhudo; Espertou; infanta; esperes; troco; arauto; 

cachopos; Nova; acampava; Contribuir; Sorte; 

Nalguma; verdadeiros; bolem; Deitando; ergo; 

plasmados; agudos; enxotes; luzente; pesava; roubado; 

possuindo; ligeira; afanam; encoleirado; diabo; felpuda; 

arca; pesada; Bebamos; Tolhei; criava; regia; 

felicidade; afrontas; enterro; volteando; contorno; 

vermelho; conhecesse; reserva; regrado; guerreava; 

evitarão; apetecem; Clamai; lavrada; vime; carinhas; 

junge; boninas; rectificamos; Numes; olhou; iguaria; 

corvos; espreitei; abrisse; suco; Amuar; Pireu; longes; 

Sofre; guloso; gordas; Supram; tentam; julgues; escolhi; 

sentem; donosos; contentem; figurado; divertido; EL; 

Encovar; abarrotava; novamente; mortas; recolhendo; 

ladrar; Junto; Deitai; ressalva; pregam; descarregado; 

ignorantes; tornarmos; públicos; nascença; cabais; 

sortearam; casado; pilhada; porros; arrebentar; 

falcoeiros; petrechos; pungentes; galho; saltinhos; 

intrincada; milho; Bofão; lucrou; Vizinhos; falho; 

infelizes; tornarão; embaixadas; jurou; peraltas; provou; 

impelido; Himeneu; empecilho; amais; compre; Jafet; 

enganar; Dares; injusta; finuras; turbulentos; afogou; 

esturro; falantes; torres; Bugio; afligia; Noto; 

desjuizado; bordo; bulas; zanga; obro; derribam; 

josezinhos; creia; ecos; cri; Aguarda; estirada; elevadas; 

inteligência; pastoreiam; Aterrado; deplorão; evapora; 

Jura; imortais; Corta; citados; grega; vendais; armando; 

Excedem; Sabia; suponha; reconto; Quebrara; degredo; 

renhia; sincero; aleijados; Ressabe; Leoni; zorra; 

conseguira; tiramos; Vedes; quinhoes; pensem; 

remeneios; aziaga; arrendou; restos; despovoa; Vizinho; 

encorpe; teatrais; persuado; correriam; entreter; Pagou; 

ofertando; bronze; tereis; ferrar; afadigado; cilha; 

paladar; embrulho; entrarem; retretes; insano; 

movimento; farsantes; arroja; Filhos; enforcando; 

rondou; espeto; lograva; falece; tendeiros; vexado; 

cataplasmas; pueris; limitado; encargam; Querendo; 

coze; ralhadora; goze; guiava; FILHA; doudo; 

enternecida; adejo; Defunto; tormentosos; ajuntemos; 

aturava; vestes; Imaginava; Morais; palpou; 
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preferência; roxo; Voraz; desperta; languidez; prontas; 

agreste; RIO; infantes; respondendo; aleijado; 

granjeado; alegou; emende; aliado; blasonava; partilha; 

secura; Salvar; Igual; Murganho; folgava; lacerava; 

Direi; perseguindo; introduzem; rapidez; coibi; brindar; 

arrabalde; falcoeiro; tremei; coimbrão; milagrosa; 

repreende; mudarmos; sacam; fatigamos; tanque; Praza; 

Mostra; remoques; destruindo; Virão; escrita; 

esmagados; consumo; exponho; Dirão; fragor; corras; 

agradeceu; refinado; espreitam; narrativas; enterrado; 

adulados; invejo; rende; nasci; Profetisa; juntai; 

merecesse; tugiu; renunciaram; Mexeriqueiros; Dentre; 

cercam; ensinado; vingarmos; ratazanas; Olhando; lapa; 

vontadinha; estreitou; deitando; fizesses; Normandos; 

saboreia; imolam; fundada; comi; soca; enxota; bufos; 

engenha; Desagradou; ajuizar; escoam; Dia; uvas; 

Fruto; ralos; jorro; Desprezada; tia; estrangeira; mia; 

forros; evitais; Pousa; arredondo; arredonda; 

pasmavam; pedradas; empece; Corrigir; origem; agarra; 

estalando; mares; bovino; Todos; grangeado; regradas; 

aborrece; javalis; Trepa; destros; Escorar; nociva; 

repiso; vapor; rugir; Passados; terrestres; dispus; sido; 

Grandes; escolhesse; Anão; colmeias; salgueiro; 

sabidos; sofro; pegadas; exacerbem; autênticos; rezar; 

madrugadas; Decotem; ultimamente; corri; proponho; 

patetice; retratos; rochedo; angústia; suprema; demora; 

guarde; aflito; enforcados; gratidão; Vossos; surras; 

ansiar; privaram; tope; Safou; elementos; Consolai; 

Desfalcados; louro; demência; Hei; acordou; trepado; 

esparrelas; loura; cessaram; divinos; engrossa; Imenso; 

engenhando; tirei; rasos; deputaram; Ignoro; forasteiro; 

excelências; fazemos; andarias; trincos; atravessavam; 

hebraico; darem; Pedro; VILÃO; dares; tentar; 

cuidassem; rirem; alarido; concorreu; lidava; cartilha; 

Triste; avultaram; Meus; Enjoado; apertem; lidada; 

Estupefactos; dependeu; Dessossegado; lasso; indicou; 

ladrilho; cautelosas; ignaras; velhacos; segurando; 

juntaremos; endinheirado; chorava; sepultado; 

importasse; aposentou; castiga; sendeiros; mascando; 

criador; cobrissem; colas; avindo; cavernas; 

espremeram; rodamos; conluio; demorar; 
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desventurosos; Maior; anunciar; bolas; Asno; regra; 

aresta; estirou; doura; pedacinho; abafa; ratinhas; fugia; 

danificada; Trazem; fenda; Resposta; safo; restituiu; 

couro; farei; enrugada; Lacaio; pagos; Transpus; 

patinho; perdia; comprazimento; Tiveram; findou; 

destruam; Raivoso; fresta; insultar; choupana; ferra; 

municipais; Escolhe; oferendas; plaustro; expulso; 

enormidade; aumente; morressem; motejava; obtuso; 

ventre; soberbas; correio; Julgaram; pouparam; devesas; 

aziagos; Julgai; orgão; tempora; furtar; Bode; armados; 

bochechas; inclina; queridas; arremetem; baldar; 

aterrado; Tapa; expediente; soldo; tenro; incautas; 

Semeai; preferir; prouve; assados; infernal; tapa; 

inquilino; pousos; atmosfera; cirurgia; recolher; unidas; 

Conheci; calmantes; destras; ousaram; ousavam; casou; 

arredores; honraram; nadou; durante; esbirros; contem; 

tona; avistam; aguado; mona; Dana; dormirei; regateio; 

volteio; lavor; mimosa; Tristemente; instantes; feitios; 

pregava; enfie; ornamento; dador; gana; mesurados; 

povoados; Bonaparte; frigideira; hospedeiros; vagos; 

rondam; empesta; beija; deviam; postar; entranharia; 

esconjurou; toques; ouvimos; errantes; amplamente; 

bocejo; realizado; peta; magoa; capitão; diogo; 

encaminharam; porventura; TARTARUGA; 

repugnante; removei; esclarece; despiedosas; 

lisonjeiros; andava; pudestes; topando; uivos; Coitada; 

gramariam; labirintos; noto; boto; coto; Ir; jogou; 

disseste; moram; escolhia; sapateiro; crerão; deslizando; 

comedido; vizinhavam; sossega; prepotente; orvalho; 

Comamos; choram; Confiar; cingidouro; Disso; 

minando; lidou; tentear; enfeites; confrontas; verso; 

piar; agastavam; navegam; facalhão; Traz; farelo; Alta; 

videiras; chegada; zangado; opaco; comunique; cavou; 

iludido; praz; bezerrinho; Bastante; razoador; nomeio; 

empregar; enganoso; esmaga; excitas; seduzir; 

ganhavam; Logro; retrucou; obreiro; amada; condutor; 

parvinho; teceram; gozeis; cautelosa; sepulcro; 

blasonar; vassalagem; flexão; omitido; minora; 

embrulhada; vivos; chamamos; decotem; cunhado; 

idoso; coonestar; transformando; montava; ricas; tenra; 

estampe; sibilante; encaminhei; aturdissem; saudosa; 
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devassem; Lobos; acautelar; Tomemos; Fique; 

sequestram; machos; Amiga; seriamente; repolho; 

consumira; mis; matador; pastejando; enleio; Feliz; 

entrai; caprichavam; seguem; mancha; tapeceira; 

absolvo; predisse; relho; Recebe; tolhia; mocidade; 

empenhem; segura; nadadura; funde; fatinho; cozer; 

deverão; gratifica; pico; Censores; afrontoso; vicioso; 

Sinais; rolos; olhados; transportado; Entrar; dextra; 

impertinentes; percebiam; coxos; monstruoso; cansou; 

peja; antigos; desunir; aplica; Deixai; lazeira; tomados; 

abismos; Desventura; convidados; fundão; edital; 

lacaio; preencham; lavrador; boiadas; sabidas; resoluto; 

cantor; estorvar; perdigueiro; ideais; derriba; derruba; 

volveres; todavia; medianias; granjeemos; 

desempecilha; limpo; cultivas; precedências; 

entretimentos; inculcando; fútil; pune; Creram; lenda; 

despia; regrada; viveiros; destinos; fales; sossegai; 

macaquice; Mora; toucadoras; acessão; fundiu; 

amazonas; Fogem; faltava; esgares; procurasse; Criado; 

voracidade; VÃS; curvam; quebrando; trombeteiro; 

Nasceste; flanco; cravar; morem; aplicão; julgai; 

estropiava; Deslindam; agradava; apareceram; 

dianteiros; liberdades; ceifemos; conheci; Cu; zurram; 

malfado; sabujo; maltratado; dais; Parecendo; honram; 

versada; quimera; murmuro; doutros; ralhava; 

insolentes; escaparão; Rompe; Aparências; raivoso; 

conheceres; colhia; lastimas; nega; arenoso; ferros; 

Desse; lavouras; elevou; cidadela; sarnento; combatem; 

mandando; formas; Cantei; trasladais; lobinhos; 

respiram; desordena; Urgências; olvida; tossia; 

desordens; nascera; incentivos; engodos; despache; 

Coalhava; reflectir; compreendem; condoo; norma; 

dispondo; trepar; remete; salgueiros; conhecera; 

apetece; Duque; Esteve; roubos; abrigar; declamador; 

Trabalho; cepos; Erro; RATA; barco; Fracos; urro; 

prevenisse; estranhas; Desbancar; dormi; Sustenta; 

escrupulosos; interrompe; jaezes; bala; cala; gala; fiado; 

careava; matando; primorosos; relatam; carregar; 

erguerei; arrebatou; primorosas; recto; estrepitoso; 

Saibamos; aprazem; Galateia; tenhas; suspiras; 

instrumento; Gado; levei; Surgiu; arranjado; bufavam; 
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Carpa; profusa; aprendem; proa; patifaria; vistoso; 

queixou; esganam; glosa; grossos; diamante; tratam; 

estrebaria; Bastou; curados; poderia; apanharam; 

ousasse; falsete; magnate; desfeito; Job; sedento; 

sucessos; ternas; sonegado; olhava; igreja; preferia; 

exaltam; dessisudo; castelo; medrosa; burgueses; 

avexava; Baco; passasse; buena; tomamos; brenha; 

casaremos; esperteza; desconhecendo; desumanos; 

Gritos; tosada; ataque; dormente; fabriquem; pressentia; 

Avisam; tosquenejava; comarcão; lenhos; serralheiro; 

murmúrios; neto; deves; disformes; lisa; consistiam; 

reflecte; macacoa; cumprido; passas; lutava; 

metempsicose; sumidos; nascesses; cortado; saudades; 

sucumbindo; fronteira; cuidas; ofertou; ralhado; 

bichano; velhaco; derramam; Súbito; severamente; 

cobria; quebranto; lapão; sagradas; saiote; Feiticeira; 

doutrinas; olhares; Irei; nisso; dobrada; Mudam; 

botasse; Ide; urdi; indicarei; primeiras; espante; 

arrebenta; rogou; cegasse; pujante; bastas; esganado; 

Rebenta; despojou; deixarão; gradado; pastou; 

Estranhas; matava; borrascas; terminando; gordura; 

ensanguentado; altura; pensei; ditames; empenhou; 

Desperta; enfiassem; pegar; julgado; parasita; 

armadilha; afirmo; ferrete; punidor; tora; recebe; 

recuando; despediu; pasmada; pêsames; espetos; gora; 

desejes; condecora; encarava; medas; crerem; Faltando; 

Esperto; Gilles; releva; ajustaram; flecha; ledas; 

aprontaram; Contam; feria; mandrião; confrade; 

alquebrada; Desvelo; coleando; diva; eiva; ferir; 

conselhando; custava; esgalhados; rachar; estampido; 

intima; Perde; trace; filiais; esfolado; nau; Corja; 

arrochada; lavavam; Belas; canina; Dezembro; cansem; 

cansam; impedido; ajudes; Arlequim; Meditem; 

revolvem; esculpira; comamos; surge; falem; Ouviu; 

riscar; apregoava; charco; Gozavam; Toldar; juntara; 

Pretas; eleitor; comidas; Paciência; monges; 

Queixumes; construir; sentes; expirar; pecadinho; 

Montado; Partia; raridade; elogio; senhoreou; Querido; 

trovoadas; Impondo; rentes; azeda; orelhudos; astúcias; 

Sentiu; casais; reconciliar; Coma; fogem; enviar; 

pastado; espaneja; imprudentes; lavrai; urdidores; 
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pensamentos; envolvida; ficaremos; limo; intrincado; 

resolveu; Desculpa; conduzir; salmos; anseie; mútuas; 

reservas; torne; encaminham; Fala; nomearam; curtas; 

Milorde; indiferentes; Apeiem; inconstante; atiram; 

tomarão; alava; coima; lidam; radicais; Costas; 

Acreditar; edificava; morreria; temperança; atinasse; 

fere; ventas; evito; vingue; numerava; urdem; apitos; 

avultam; murmuravam; desfrutamos; zelosa; bolota; 

atender; outorga; parecem; invejarmos; Aventureiro; 

linho; Gratos; lentos; cauto; afogadilho; escorre; 

verificar; ratona; pensasse; espanto; Convalescia; 

Deusinho; abalar; carpi; Desenfardam; provindos; 

gelava; arrebate; conservardes; subido; submerso; 

escoteiro; colono; bugiar; errante; mentirosos; santa; 

Aberta; prefiro; abanando; arrazoando; anarquia; 

ajuntam; varrendo; Promete; tentando; hospedada; 

esteve; sinistros; dissabor; trajos; esfalfar; brulote; 

Cansa; murmurador; pretenso; Falam; apelidamos; 

consagram; Supondo; Vivo; quinze; Profunda; 

pequeninas; lambendo; Falar; Falas; Papados; 

confundo; farpa; emaranham; Megera; Salomão; 

Sirigaita; OURIÃO; fritas; certeza; providencia; 

celebraste; varredoura; desprazeres; cartesiano; singela; 

atalhe; Joane; autos; vante; musas; prontos; regalam; 

manto; rancor; Cheio; logreiro; escore; trocasses; 

narrando; clava; coberta; noras; marias; imitador; 

apontado; festins; tripas; ponhamos; comezinho; 

mentindo; finezas; atacada; incomoda; requerimento; 

jubas; Leite; palas; buraquinho; febres; fiar; Impulsos; 

deixemos; abertura; humilhado; induziram; naquela; 

mudam; ronceira; cuidai; Ledo; Lance; reduzido; agra; 

voltemos; sopese; arrojos; Gazela; razoava; corar; 

troncos; inquietação; ornou; ousam; proeza; desacertos; 

aleijar; chupais; ingente; enganada; Pintar; alimentação; 

turcos; sonhador; soubera; mostravam; malfadado; 

Falhais; grosseiro; pedreiro; Vivas; grosseira; 

sonhamos; Machado; amorosas; brotem; salinha; 

tacanho; magnificências; transportar; Vir; envolvem; 

virada; terrenos; fiou; Importa; forno; vassouras; 

barriga; voragens; indecente; persuadidas; respeitados; 

segurar; trataremos; civil; Disseras; novato; falcão; 
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tecidos; agoura; tiravam; fortunas; imitam; tardia; 

avultada; reboca; sustente; temei; espalhado; Vivia; 

forjas; tivessem; permite; enchem; arrependeram; 

apossou; pardas; Edificar; libra; tomarei; esponja; 

pretos; rego; inflamava; enojem; desprovida; audaz; 

reparam; constrangia; agradecido; LEÃO; bordadoras; 

Meca; Virão; ensinara; alado; plena; descuidos; 

conversavam; folhagem; parvas; botija; aturdidos; 

Coitados; plebe; parvos; admitem; mandaram; cartuxo; 

litigam; cinzel; abandonar; tardes; tardas; leu; molhos; 

verdadeira; bebesse; cercados; patadas; buscam; peru; 

servi; tacão; Talião; respeitavam; corridas; mofava; 

Riu; Viu; gulodices; resplendores; aldeão; chamo; 

espanta; argui; ajuntem; listrada; interrompia; Filhos; 

cravando; Arredemos; receia; tigre; Contai; Fazes; 

lerdo; demonstrou; entrarei; ineptos; quinas; asseado; 

Juiz; escolhes; encovam; eterno; abusou; pilares; 

linguagem; gostos; mudasse; talham; Murmuras; canta; 

Tapemos; estiver; Negociante; penacho; emendar; 

empoleirar; fundar; atadas; dispensara; produzem; 

boamente; permitido; desperte; serpes; buscaram; 

descoco; feche; venderam; soltou; negativas; 

navegantes; hospedara; Sei; morresses; aspirantes; 

mergulhão; mandarão; Dei; fechou; metro; supondo; 

Consolado; desmantelado; falam; organizado; safando; 

falaz; letra; armam; contavam; Asneiras; apregoem; 

Desbanca; diabos; espalhadas; festivais; curteza; 

indefere; costa; tartamuda; dividiu; boiando; 

compreender; rezando; anual; Epicuro; preparos; 

Pugna; competir; engenhosamente; aplaudem; atava; 

beicinho; sorriu; devera; subitamente; choca; sonhado; 

fumos; florida; cardos; gramar; Inchando; vomitando; 

Segunda; escachava; lastimava; manco; abundou; 

aplicar; Moldei; bastem; podido; bastam; vingasse; 

Tomar; abonos; borrachas; gizando; sorrateira; 

adivinho; inchou; triunfo; reflexos; comprador; Ruins; 

permeio; sultana; aplaudia; proveitos; contempla; 

veigas; contemple; Leoa; cacarejar; Feitores; Venho; 

redobra; distúrbio; caprino; claros; Senhoritos; leoa; 

meigas; influi; frutifica; causas; escrava; molesta; 

excepto; Compadre; pedantes; pintar; piparote; ferve; 
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CITA; variando; fornada; Apeiam; regato; exposto; 

tronchuda; cavaleiros; acossassem; tolha; louvados; 

digeri; consentes; delator; engordem; inclinar; deito; 

Xau; ratinhos; Armadilhas; recheados; priva; despeje; 

pantanosos; amparou; desenregelo; baixela; folha; 

surde; serro; surda; abaixemos; cevando; aflijam; 

indiscreta; imite; acariciando; ajusta; encalhando; 

sejais; narizes; dispensamos; banca; Criticais; despe; 

estalar; correres; troquemos; confundidos; nora; frescos; 

achados; cora; arrepiar; assistir; falham; Dias; Polux; 

Entrarei; prevines; Vindos; confesso; irar; viúvas; 

recreia; garrote; doidice; cessavam; inumana; recordar; 

mandara; quite; inveteram; cumpriram; arem; grulham; 

outorgarão; desbastou; escapei; sorvem; arrastão; 

Descai; retalhos; mexericos; estira; lince; sacros; 

Chamava; aditar; convizinhos; estendidos; avistara; 

enverga; deixemo; zurrando; Boa; sobrecarga; tartufos; 

violentos; batalha; sofreu; segues; lentamente; galhofa; 

resguardos; Toou; melindroso; indigência; lhas; júbilo; 

arguiras; Vinde; passageiro; vergoada; Algumas; 

concerto; unhado; gatas; obreiros; Confronto; 

venialidades; taipas; jurada; pergunto; granjeara; assim; 

Pitonisa; suamos; refugo; instigo; arrancando; morgado; 

havido; tomes; fisga; estive; envida; habilidades; 

ofereceu; Vendeu; salvos; Solto; Oca; obtido; ornava; 

Vaidosa; pino; soubessem; Gaminho; soltes; Peguemos; 

candura; sagacidade; encapotando; esmagadas; 

guardador; cambiava; PERDIZ; Brilhava; estancava; 

Consinto; nariguda; duplicada; marciais; Deram; 

Magra; musgo; anseiem; boquejarem; consequências; 

envergado; estranhando; renhida; foscas; atafona; 

enfunilada; disseras; ides; intrigas; queixosos; afago; 

matadora; rastejando; enfiam; faltas; forcado; bronco; 

fraude; parlenda; ardis; noutra; conjurando; desbanca; 

Vir; obscura; convidam; provo; Holanda; Defubto; 

vedar; voltes; enigma; sensatas; perdestes; vaza; 

Conveio; descansar; gozos; decretos; emprestou; 

corresponda; incessante; Necessidade; Eolo; repeliram; 

informa; divirto; estimação; aquisição; juntemos; 

Cassandra; esfolam; AVENTUREIRO; Novos; 

cansavam; caracol; rendeu; Aranha; devendo; pleitos; 
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apertando; pretextos; finava; inchando; Raras; rugirem; 

zombarão; multado; pingue; Mandai; suponho; piratas; 

Raiva; vendaval; antever; podre; Diversos; procurando; 

louvam; revirada; evitaste; tomas; acintosos; Mafoma; 

fartarão; oposta; Creiam; ancião; arengas; Termo; 

cascam; soltam; rijas; somas; enfraquecido; MUFFLE; 

confundem; tormentas; resguarda; feitores; estavam; 

Ufano; apaziguão; Deixar; azul; fumegando; respondia; 

cabriola; Hidra; ocioso; vendeu; fortaleza; fosca; Creio; 

alardeias; consideram; rifão; apuro; senhoras; padece; 

sucumba; jure; pateta; apontam; Culpa; cure; tratados; 

exaspera; crescida; Ferramentas; desespero; odeiem; 

comove; pastando; Triviais; comedia; querela; 

enriquece; recolheu; trinta; salada; sofrera; ralava; 

invejara; Tratante; aposentavam; Bom; ratoeiras; 

prosseguia; findavam; nabo; assalto; actores; enchente; 

passadas; raposas; murro; Inúteis; semilambido; 

matreiros; aguarda; Concluo; avezinha; infortúnios; 

vireis; trocara; deitava; aguardar; bailando; majestades; 

restaura; segurara; migalhas; escondida; tripa; Panela; 

magnatas; importe; madrugava; vistas; despiedosa; 

determino; Nivelle; entregas; pata; marrada; Fizesse; 

ajoelhado; encaixar; deixada; Aves; tristura; retirada; 

acusado; obramos; Quase; desconhecidos; esbulhado; 

lucra; bisnetos; Ave; semimorto; faces; desagrado; 

chamava; Expondo; Usando; mortalha; amanhos; 

descuide; envergonhado; doer; bocejar; fato; convinde; 

invocar; angústias; pastora; Gabava; parolando; abalou; 

beberem; sacola; Senado; BURRO; escoou; Mari; 

Enganadores; apontais; comam; Salve; mediar; 

Garganta; danoso; Parte; distingo; mascado; acordes; 

Infindo; corrigem; fechada; paguem; tape; cavalheira; 

coice; prender; Ide; ocultas; esfomeada; esquivam; 

conquistador; encalha; enojar; tratou; peque; apeou; 

hospedagem; assesta; cravo; turba; Eloquências; 

formiguinhas; apreendido; soltasse; brava; Amedronta; 

Tocando; beldades; olhai; corisco; corram; pretensão; 

unhadas; fede; azar; destra; gadelhudo; encasquetada; 

apessoado; subi; ferrolhos; descose; devolver; plantas; 

cobrar; honrarias; corriqueiro; ousassem; estacada; 

salteiam; imputam; fortificaram; Brigavam; ajeita; 
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atravessa; brinca; auras; Ganhou; bofes; despiedosos; 

purgaste; excessos; vexa; ausentem; aponte; Mudar; 

acanho; Isa; imensas; estame; pintor; atentasse; 

respondem; frenesi; seguidas; peixes; Degola; receias; 

mirones; levarei; torceria; feros; adulador; esgravatai; 

choros; replica; volte; adegas; Cursais; Riquezas; 

PEIXES; selou; ressurge; Sonho; esmagado; largais; 

Voando; Cortes; endecha; inchado; enfezado; alegueis; 

barbante; usada; beijou; aliviado; enviai; pareces; 

alegres; gravou; flechas; punida; choro; intuito; azoado; 

suaves; levantado; embarcado; agradecer; moitas; 

brasas; romeira; cabiam; pensado; atribui; crescer; 

descartar; descerrar; vazio; Recorrer; clame; silvou; 

geração; chupas; cozido; estorve; aflige; acorde; 

lavoura; bateria; engordo; velos; mandaste; pendem; 

ufana; quiser; Valha; queixemos; frequentavam; 

agasalhando; chegues; assustam; ladina; chupa; 

Cumprimentos; chapada; Domvel; custam; matizava; 

receosos; adorou; Roubaram; Descanso; pensais; 

logrados; manifesto; aturam; requerer; Tomo; ramada; 

poupar; Lambert; perdeste; procuras; senzala; ofendo; 

buzina; Salvou; Nossas; triviais; instavam; horrendos; 

mofas; atalhou; competem; despertador; Ponho; 

agourava; salteadora; batiam; azoina; ralhar; Juntai; 

enganador; Pião; avinde; cheiro; Pender; rendam; 

sachar; desquite; silvedo; coalha; maga; Noruega; 

doutora; aprovado; machados; concluo; andasse; 

Prestando; sete; queijos; dobre; hospedar; assavam; 

tragar; Perturbado; torcera; cabala; tentara; assemelha; 

focar; falante; Nise; depender; Sacrifique; alentava; 

esposos; formou; Debuxo; Traidora; Deves; rui; 

ourives; surrador; concedo; enriquecido; belos; 

dadivosa; deixes; mergulha; deixas; atirou; enforcado; 

espada; perece; lisonjas; Excelências; imperfeito; garfo; 

desferir; pasmava; cobras; enroscou; Dormem; 

corpulento; afectada; Aborrecem; Torno; preserve; 

bastar; gabava; ganhais; alvitra; lameiro; gelou; pense; 

cruéis; desdenheis; Queixava; parta; viria; parto; ervas; 

Cesse; romeiro; mentira; gizava; clamar; coleou; 

miramos; salgado; trocariam; altiva; romaria; Pobres; 

Notando; urros; Almocemos; alcances; alegra; retiram; 
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costumam; aflijo; ofendeu; tiranas; domar; resvala; 

lamúria; perguntasse; apontares; aterroriza; ficais; 

encorpo; Arguindo; importunava; resumirei; desculpe; 

clausura; Vive; envenenada; criar; confiemos; amostra; 

arrastar; furtaram; dirigia; curtido; permitia; Franceses; 

completa; veredas; Monomotapa; conseguiu; 

sublunares; canzoada; blasonador; oportuna; tremiam; 

tabuleiros; carnificina; estragos; bafejar; orbes; 

Engenham; pito; apurando; loiras; Invernos; Pousada; 

ganhou; eito; acordar; repetia; privam; prima; prevenir; 

vertida; Temo; negras; votara; furar; cuidadoso; 

busques; errada; fervor; divertem; regem; inteiros; 

viradas; amaras; generoso; confinara; folgamos; 

tivemos; tachava; GARÃO; incumbido; cavalheiro; 

usar; degola; Cata; fugindo; ignora; pedi; ignota; 

embebido; reclama; primão; Minhas; Dervis; Escravos; 

Enfados; tecia; pascer; algibeiras; emprestamos; 

instrumentos; nomeia; imensos; Rugidos; entretinham; 

desfalcou; Tive; cedeu; jeiras; Voz; Marco; exerceram; 

silva; nesse; sobra; receando; precipita; inundou; 

abastavam; mansas; experiencia; Maricota; reserve; 

estalasse; enxote; repartido; Tempos; desquita; 

cumpram; vivemos; anela; cocheiro; opusemos; escutar; 

vociferou; duque; Vivam; Passou; esponjeiro; surdir; 

proteger; mandarem; desfalece; brusca; agastem; 

estremece; montando; jantares; tratamento; atractivos; 

redores; dedos; afreguesado; Descuido; urdir; duvido; 

esquivando; turvar; senhora; expiar; Sorriram; 

balanceio; erraram; Catão; sumia; amassadeira; ficaste; 

garrafas; anunciava; suspirando; remedeiam; contentar; 

súplicas; descobrisses; Zombarmos; divisavam; 

grasnantes; subtilizara; encurtar; vingada; traquinada; 

abundava; procuram; crescendo; ilhargas; discursos; 

escadinha; cortesia; bocal; esperas; Avareza; romeiros; 

bocas; doloridos; derreia; seguisse; Contos; 

assombrado; vizires; prancha; Pegadas; adiante; 

apelida; Gritam; Tende; tratava; Lavrador; coutos; 

resultou; abaixar; livra; dobrão; enfastiou; miserando; 

contestado; Sendeiro; avarezas; chocalhantes; erros; 

souberam; inverso; ousadia; induzir; Augusto; gansos; 

atacam; liberta; chegam; chamasse; delgados; 
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roubaram; Ricas; isento; frigiu; queimarem; deplora; 

pontinha; plaina; gozado; pez; chegavam; Aproximou; 

aguilhão; brecha; dormem; Prepare; Velho; bezerro; 

astucioso; baldio; forreta; amassadura; cative; 

agigantava; vitela; Examinou; transparentes; mudei; 

Vou; Patife; iguale; queixava; Essas; Falou; encobertos; 

Cobre; avarentos; ressuscitou; ficamos; opor; ofertei; 

siga; sujeito; Aquela; estoura; algazarra; idades; 

lambido; Desprezou; Dava; meneando; limpa; aplaque; 

empolgada; vivenda; parca; enceta; roubada; fiandeira; 

aplicai; cheirar; entrares; afectando; decreto; 

entendendo; Voa; prevendo; desposasse; metida; aberto; 

conheces; assentado; zurrar; Mosca; doa; Raposos; 

perfeita; tocam; inutilmente; Colheu; botando; 

recadaram; azular; Humanos; estorvem; dizeis; 

impinge; urdira; lisonjeai; avalia; Senhoras; sobras; 

concorrente; diverte; Tenho; filosofia; travada; 

Fugimos; espertos; ornada; nocivos; salteie; montanha; 

peneiro; benfazejo; Refúgio; Loucura; desviar; ermida; 

servil; melhoreis; azoar; Monarca; Esguia; destina; 

atentam; desamparar; barretes; aragem; empilhar; 

sementes; Calar; abrandar; talhe; recebia; Susto; 

casinhola; desfiou; Deveremos; resolve; avultado; 

pigmeu; admita; antolhou; MONO; forcejam; levantar; 

coroadas; Tirou; circundam; inteiramente; vingou; 

oficial; previsto; lede; linhas; Comendo; deleita; 

atractivo; marchetada; Comprava; dorido; Achava; 

repreendão; armão; Derramados; vim; fecham; 

desmanchar; passeio; esquecida; estrangeiras; retirara; 

limos; quebrais; existe; possuidor; Falai; desceram; 

cretense; pasmo; cu; avisos; impressa; Falas; 

engrandecemos; areal; arear; Serão; Terão; brincas; 

fizeste; retro; Ouve; entregara; gotoso; escangalham; 

queirais; espelhos; Despede; ninhos; deveremos; nota; 

bota; trilhem; pagaria; comparo; banqueteamos; sibila; 

malcontentes; metamorfose; aferrou; Razoes; coevo; 

pedrarias; traste; amortalhava; Essa; manguito; 

comitiva; Cum; desfraldam; vingado; assusto; 

culpando; Passarão; afecto; aguda; regência; rugidos; 

discorreram; assinas; Engodado; brios; ensanchas; 

Outra; granjeavam; azagaias; romano; parceiros; 
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foreiro; cavas; conjuntura; abas; madrugar; embelezada; 

acolheu; Dera; impelir; fainas; gatunando; trazermos; 

escolhei; flutua; atavio; olhamos; jazia; esquadrinhe; 

perturbada; tiraremos; escapassem; indica; transtornou; 

entrouxando; ralhador; Guardem; evitou; jaez; trinque; 

precisamos; coldre; vivam; empina; desatino; criavam; 

gritam; Frade; monta; Socorro; gorgomilos; distrito; 

Honesta; amotinaram; ousais; parou; Finge; informar; 

seriam; sesta; puxa; gritara; loucamente; Olhem; 

assanhar; pressuroso; lograi; intenta; empenhão; Titão; 

estrelada; travessando; Mal; Bons; mandam; abona; 

amuado; terceira; molhou; mutilasse; ensinaste; 

honroso; grasna; banhado; novinha; engane; potentes; 

Julho; doutrinão; poderem; encontramos; produção; 

lazarento; apresentam; mitiga; atino; aferventes; 

prosseguiu; aposentar; abrange; RATINHO; pugno; 

acharão; obterem; Psicarpax; barrento; Brilhar; 

caridoso; lenitivo; chocalha; procriados; impetuosa; 

impetuoso; Ladrao; hastes; mania; imensa; Convida; 

strategema; Irada; divas; moldaram; silogismos; 

ignorado; unir; mascaradas; baixando; Gosto; parir; 

Certo; liberto; maldade; atura; debulhado; privou; 

apanham; constrange; triz; Admirais; Pastores; 

Continuai; procelas; tabernas; lavados; fitam; 

suportavam; guincha; guardarão; Atrida; canseira; 

esfaime; monstrinhos; Verei; oponho; entrado; 

submissa; talas; Certamente; cavado; loja; Sobejo; 

consoante; cavaco; caber; aparelhar; oprimida; trave; 

Todo; estragais; irado; quartinho; espeque; cultivado; 

passeia; decotando; canga; retruca; arrependimento; 

profundez; incessantes; fugimos; maiores; consultar; 

carcomera; CAVALO; apaulado; tablado; monteira; 

desculpam; Entra; desalmado; cautelosos; desculpar; 

desatinado; Durma; peregrino; elogiando; bandeavam; 

cumprimento; braseiro; cesta; escusou; assustada; calas; 

exige; arbusto; cofres; Mordido; brinque; domingo; 

amado; ressurgem; votado; poste; rastrear; valeria; 

picou; talo; Caso; quarta; Vencedor; desforrarem; 

envolve; banir; desterrada; costado; critica; dilacera; 

endiabrado; lamentarmos; Acuda; safanão; versinhos; 

ronceiras; saltaram; vaidosas; altares; falai; polidez; 
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FIDALGO; engenhem; lavores; Toma; Colhem; Irado; 

Excelência; ornavam; Quejanda; franqueio; Monta; 

atropelado; obterão; moribundos; freguesias; ferrados; 

rival; zombam; formado; cedesse; Leva; manjedoura; 

doidarias; gentalha; maldizia; doma; Podes; queixe; 

nalguns; falso; irdes; encava; despenhava; inspirara; 

Defere; matei; cacos; Volúpia; portar; perigos; ocorreu; 

peixinhos; desgostos; decorrendo; cresceu; Pirro; 

santinho; Muchacha; trocas; Ando; sobrevir; Pregava; 

fulanos; Aponta; cinge; brada; achara; decido; 

estorvava; censos; tenebroso; deleitava; dúvidas; 

embrulhou; Armado; arremessar; mordida; 

inteligências; enxertava; nutre; cuidava; demos; 

Povoemos; tirado; prefere; florido; zumbido; 

Prontamente; Servem; proveu; atravessado; naufragou; 

invistam; Celão; Findou; volver; outorgue; Conto; 

mostrassem; olhais; falhas; Franca; falhes; envolver; 

frade; castas; comparado; apupadas; minguarão; atar; 

finge; invejosa; remoto; bocados; calado; partidos; 

alvares; tratarmos; oriundo; geralmente; defensa; 

odorava; Nomeiam; Estados; inquilina; Nos; colherem; 

marmanjo; adiantavam; cestos; fita; Juntam; favores; 

nobreza; soubesse; filas; estimamos; zombaram; pusera; 

ouviram; juba; arrumem; possuem; governar; censuram; 

sombria; costuma; impostor; Pretendia; ermas; 

escusaram; escusos; diligente; compuseram; morderam; 

assemelham; ostras; investi; conquistante; castigaram; 

tabaco; infiramos; Interesse; ovelhinhas; branquinho; 

passem; abri; esgrime; Mutila; habitam; adivinhar; 

pousasse; dissimulado; receitas; achem; consinta; 

Grunhia; esmerava; Romanos; variadas; caio; 

campainha; voltaram; desassiso; haviam; desempenho; 

Voemos; dotes; ladrando; perscrutar; perdoar; lastima; 

Tendes; gabar; rogo; quadro; HOMEM; acuda; 

empreende; azado; ficariam; dirige; brado; acidentes; 

ensinando; Largareis; penar; têmpera; arteiro; pesamos; 

roca; divulgue; Passando; ASNO; carrancudo; acabaria; 

tragada; consolou; regalada; abaixa; ficarão; piloso; 

Minha; conjunturas; Ora; Ceres; foste; detesto; busto; 

Levou; asseio; aplicada; convidai; ousou; palmatoadas; 

pano; nomeias; atrevida; Laivos; declamou; Partiu; 
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pachorra; Rapaz; adicto; sabedoria; pagava; aprenda; 

contemplou; terei; freguesia; seres; trompas; aterra; 

imposturas; despiu; gane; sacrifico; chato; desesperar; 

arrancai; polis; Mortal; mofando; Crer; tendas; Menos; 

revolveram; devidos; agorenta; profundos; Comão; 

benzeou; Clama; calo; estivermos; abalroa; ralhando; 

veludo; enforcou; decidir; Fusco; Rombos; Erguida; 

suspirou; derramado; Sobeja; Comensal; rectidão; verei; 

verem; Zomba; compor; acabei; pesou; Ratopon; 

Tirava; comem; divisava; comei; culpada; povoou; 

comeu; sapatos; labrego; sobressaltos; vendas; 

entristecido; entendimento; Pescava; sustenta; 

Cuidemos; agravar; introduzo; Vinde; soberbia; 

arredarão; folhinha; sobrados; esbaforidos; Exclama; 

mexeriqueiros; benfeitora; desdisse; esfriar; carniceiro; 

iludia; acresce; magistrados; andado; Tal; sentinela; 

trajado; lembrar; Siso; mancebinhos; ampara; Cantar; 

Retiro; tapete; piques; gaifonas; perdemos; URSA; 

importante; intercede; nado; Perder; patas; emborcou; 

pousadas; esbarrara; quadrúpedes; baleia; incensavam; 

Silvestre; Astro; fugias; encha; urde; comprazi; vassalo; 

rapaces; Cuidas; acordados; escolhas; seguramente; 

punissem; sintaxe; Desvairara; contrato; profunda; 

confies; folhado; molhado; ideasse; torcer; medonhos; 

amanhecia; cruento; corpulência; Mudou; Denegar; 

conjura; novelas; dareis; postilhão; apavonado; decurso; 

rol; despedia; amansar; merecida; juvenis; roubados; 

orna; Farsas; Foge; Apoteose; pretendes; limpar; donos; 

pardais; tormentos; Ousou; garganteios; encrava; 

igualdade; Desconfiemos; aumentar; nalgum; prezar; 

conciliado; sequer; alcunham; prestante; existia; 

aprendido; cascados; basto; acto; urdirão; chova; 

meigos; julgas; consultei; Vergonhoso; tingiu; Defino; 

leiras; acontecer; levasse; gozares; Inchar; cercado; 

assado; Aperta; cobertos; neutro; cometam; estronca; 

artesão; valentes; reluz; defluxo; proferir; esquadrinha; 

avarenta; suspeitava; palmilhava; estranheis; partimos; 

oficiais; folga; Natureza; Contemplava; conversar; 

habitastes; esquecia; Trincaram; passivo; medrando; 

condenar; desfez; desgarrada; canzarrão; chorudos; 

brioso; degradado; impostos; desejam; alojado; rasteiro; 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              ESOPO                                                                                          LA FONTAINE                                TEÓFILO BRAGA 

 

Página 69 de 69 

doces; inconsequência; avante; encurta; Chegai; 

Ajustou; carpir; fomentam; louquinho; mudava; 

sobressalta; Pele; flauta; Foi; socorros; devaneio; 

tenras; fatos; banda; grossura; recai; subsistência; Vil; 

empinara; acudisses; enterra; pressão; engolido; 

poderio; consultou; amados; usura; descartam; Cupido; 

afirmarei; artelho; comarca; esquivar; Tua; pintado; 

recebi; Eras; suspendem; Espavoridos; americanos; 

montemos; metia; jornadas; busco; embuste; lua; vinda; 

Ave; entrem; chorou; serviram; acendeu; deleitoso; 

Latinos; comparados; fabrique; fechadura; deva; 

lazarava; entremete; traguei; escultor; urdam; paterna; 

sorrateiros; bailar; Pavão; aguerrido; fundara; findando; 

Ondas; esqueleto; preservasse; Madre; estendas; 

explicar; pavão; mergulhando; tornara; fervem; 

medrem; despachava; bichos; perturbar; alentos; 

aligeirem; benquerença; murmuram; castanha; jurei; 

fedor; alcantis; Leitor; apostas; justifica; descansa; 

vindima; empunham; filar; deitem; reveses; assassinos; 

presumido; presumida; obtendo; botava; negou; 

prestamos; chamareis; franqueza; infamado; tribuna; 

Tristes; maltratou; Partem; Ratos; enraivou; revestem; 

Comerei; pagarão; louvava; apareceu; ultra; Segura; 

prazos; Temo 
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