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Definir palavra é, sabe-se há muito, uma tarefa complexa. Há acordo, por 

exemplo, no que diz respeito à necessidade de considerar definições diferentes nos 

diferentes níveis da análise linguística: palavra para a fonologia não é o mesmo que 

palavra para a sintaxe, ou para a morfologia; mas não há consenso absoluto quanto ao 

que possa ser essa definição em cada um desses níveis e particularmente no que diz 

respeito ao domínio da semântica. Um outro patamar de reflexão diz respeito à 

semelhança entre o que possa ser palavra na segmentação de um contínuo sonoro, na 

produção oral de um enunciado, na escrita e na leitura. 

Neste quadro, será adequado falar de processamento lexical em termos gerais, 

ignorando estas necessárias distinções? Será possível extrapolar conclusões obtidas 

com base na observação do processamento de palavras escritas para o domínio do 

acesso lexical? Se estas questões se colocam em relação a este tipo de unidades, as 

palavras, também se porão em relação a outros tipos de unidades lexicais, como os 

radicais ou os afixos? Que participação podem as teorias lexicais e morfológicas ter 

nesta discussão? 

Esta minha intervenção desenvolver-se-á nos caminhos desenhados por estas 

perguntas, em busca de um programa de trabalho que procure conciliar a investigação 

teórica com o desenvolvimento experimental nos domínios do léxico, e em particular 

do léxico do Português. 
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Sabe-se há muito que, para os linguistas, definir palavra é uma tarefa complexa. Há 

acordo, por exemplo, no que diz respeito à necessidade de considerar definições 

diferentes nos diferentes níveis da análise linguística: palavra para a fonologia não é o 

mesmo que palavra para a sintaxe, ou para a morfologia; mas não há consenso 

absoluto quanto ao que essa definição possa ser em cada um desses níveis e 

particularmente no que diz respeito ao domínio da semântica. 

Quando se dedicam a estas polémicas definições de palavra, as palavras em que os 

linguistas estão a pensar são as que pairam nas suas próprias cabeças, isoladas ou em 

contextos por si construídos. Digamos que são palavras do lado da produção e não do 

reconhecimento. 

Esta constatação leva-nos a um outro patamar de reflexão, que ainda amplia a 

complexidade da tarefa de definir o que é uma palavra, já que diz respeito à 

semelhança ou diferença entre o que palavra possa ser (i) na compreensão de um 

contínuo sonoro, (ii) na produção oral de um enunciado, (iii) na escrita e (iv) na leitura. 

Saber se palavra é a mesma coisa nestes quatro domínios é essencial para que se 

possa saber no que o ponto de partida vai determinar o ponto de chegada ou 

extrapolar conclusões de um domínio para outro. É sobre esta questão que vou falar 

nesta minha intervenção, tomando como base, pela razão evidente, a leitura. 

 

 

1. O código escrito que hoje conhecemos e utilizamos não é universal nem é 

imutável. Não estou a falar da ortografia, que dessas mudanças todos nos vamos 

apercebendo, mas de outras questões, como a utilização de espaços em branco para 

segmentar as palavras ou do uso de abreviaturas e de sinais de pontuação. Vejamos 

um exemplo, retirado de um trabalho da Rita Marquilhas sobre o Português de 

seiscentos, testemunhado em documentos manuscritos provenientes dos arquivos da 

Inquisição. O exemplo seguinte é o Documento XXIX, constituído por uma carta de 

denúncia, escrita em 1698. 



SenorCapittamJoamgagoRapozo 

meuAmoesenor 

esttimareiqueVmlogrettamper 

feittasaudeComoVmdeseia 

nouasdesteseuCriiadosames 

ttaremCapasdelheirbeigar 

asmausComoheraminhaobri 

gasamsenorsaberaVmque 

 

Senhor Capitão João Gago Raposo, meu 

amo e senhor, 

Estimarei que vossa mercê logre tão per-

feita saúde como vossa mercê deseja. 

Novas deste seu criado são es- 

tarem capaz de lhe ir beijar 

as mãos como era minha obri- 

gação. Senhor, saberá Vossa mercê que 

estouaficarvelhomasaculpanaoemi

nhaocorpocriapoucoscabelosbranc

osaindamenosrugasequasenenhum

apancaeamenteconseguemantersei

maturasemesforconenhumestouafi

carvelhoporcausadoacordoortografi

coaos37anossouumdaquelesvelhin

hosqueteimamemescreverpharmac

iaporquenotempodeleseraassimbe

mseiqueecedodemaisparaestasteim

osiasmasresistiateondepudeeutent

einaoserreaccionarionaotenteicom

muitaforcamastenteicontinueiaescr

evercomosempremasosrevisoresda

visaotinhamdepoisotrabalhodecorri

girotextodeacordocomanovaortogr

afiavoupedirlhesquedeixemdeofaze

reusoudotempoemqueseescreviare

cepcaonaoadiantafingirquesoudote

mpoemqueseescreverececaoparan

osaproximarmosdosbrasileirosquec

uriosamentevaocontinuaraescrever

recepcao 

Estou a ficar velho, mas a culpa não é 

minha. O corpo cria poucos cabelos 

brancos, ainda menos rugas e quase 

nenhuma pança, e a mente consegue 

manter-se imatura sem esforço nenhum. 

Estou a ficar velho por causa do acordo 

ortográfico. Aos 37 anos, sou um daqueles 

velhinhos que teimam em escrever 

"pharmácia" porque no tempo deles era 

assim. Bem sei que é cedo demais para 

estas teimosias, mas resisti até onde pude. 

Eu tentei não ser reaccionário. Não tentei 

com muita força, mas tentei. Continuei a 

escrever como sempre, mas os revisores da 

Visão tinham depois o trabalho de corrigir o 

texto de acordo com a nova ortografia. Vou 

pedir-lhes que deixem de o fazer. Eu sou do 

tempo em que se escrevia "recepção". Não 

adianta fingir que sou do tempo em que se 

escreve "receção" para nos aproximarmos 

dos brasileiros - que, curiosamente, vão 

continuar a escrever "recepção". 

aeiou.visao.pt/ricardo-araujo-pereira=s23462#ixzz1dxYOYnfS 

 

A integridade física das palavras na ortografia, tal como a codificação do uso das 

maiúsculas e minúsculas, não é um dado adquirido desde sempre – é um avanço que 

representa um esforço de reflexão sobre o uso da língua. A leitura dispõe assim de um 

recurso que a oralidade não conhece, ao declarar, em cada momento, o que considera 

e o que não considera ser palavra. 

O teste de compreensão pode ser feito com um texto escrito mais recentemente, e 

manipulado de forma a não ter espaços em branco, sinais de pontuação, diacríticos ou 

maiúsculas: 

http://aeiou.visao.pt/ricardo-araujo-pereira=s23462#ixzz1dxYOYnfS


Nesta apresentação gráfica, o texto escrito aproxima-se um pouco mais de uma 

produção oral, embora continue a haver uma distinção importante entre o escrito que 

se mostra integralmente à partida e o oral que vai crescendo pouco a pouco, sem se 

saber, à partida, onde vai acabar. Mas esta apresentação gráfica dificulta, diria eu, a 

leitura. 

Pode um texto apresentado desta forma (sem espaços em branco, sem sinais de 

pontuação, sem diacríticos) permitir a realização de um teste de segmentação 

comparável a um outro teste de segmentação em que o mesmo texto é apresentado 

oralmente? Será que a segmentação produzida a partir da leitura é idêntica ou 

diferente da que é obtida a partir da audição? Será que os tempos de resposta são 

equivalentes ou serão significativamente distintos? 

 

 

2. Na leitura, a palavra é, então, um conceito claramente definido e praticado, 

como uma sequência de letras entre espaços em branco. Mas de onde vem esta 

segmentação que agora achamos tão natural? Regra geral, as unidades que surgem na 

escrita entre espaços em branco são coincidentes com aquilo a que a morfologia ou a 

sintaxe chamam palavras. Mas há divergências que podem vir da realização fonética 

ou da estrutura frásica. 

É sabido que muitos dos chamados efeitos de sândi, ou seja, de assimilações fonéticas 

nas fronteiras de palavras adjacentes, dão origem a fusões ortográficas, também 

conhecidas como contracções. No entanto, nem sempre a condições fonéticas 

idênticas corresponde uma decisão ortográfica única: 

Vou a casa do (*de o) meu irmão. 
[… du ...] 

O facto de o (*do) meu irmão me ter telefonado ontem é irrelevante. 
[… du …] 

Uma simples consulta à Wikipedia1 esclarece que “a preposição de não deve ser 
contraída com um artigo ou um pronome que sejam sujeitos de um verbo no infinitivo. 

Este é o momento de o presidente falar. 
não: Este é o momento do presidente falar. 

A maneira de ele trabalhar não é satisfatória. 
não: A maneira dele trabalhar não é satisfatória.” 

                                                           
1
 Consultável em pt.wikipedia.org/wiki/Contra%C3%A7%C3%A3o_(gram%C3%A1tica). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo_(gram%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infinitivo


Todos os falantes sabem que a assimilação fonética ocorre também nestes casos, o 

que não ocorre, ou quando ocorre é considerado errado, é a grafia consagrar essa 

assimilação. O que a Wikipedia e a generalidade das gramáticas fazem é descrever em 

que condições é que a contracção não deve ocorrer, mas o que nem uma nem as 

outras fazem é dizer porquê e resta saber se existe uma explicação. 

No Verdadeiro Método de Estudar2, de 1746, Verney ensaia ‘contracções’ que não 

viriam a subsistir: 

buscálo …    obrigálos … 
cadauma …   paraque … 
contudoiso …   paratraz … 
daqual …   poisque 
doque …   quarentamil … 
mapamundo …  vistoque … 

 

Estariam erradas? Poisque lembra a conjunção puisque, do Francês, que se escreve 

sem intervalo, e outras ‘locuções’ do Português, como enfim/em fim ou porque/por 

que. Estas são ainda mais complicadas, dado que a sua grafia depende da análise 

sintáctica: pode tratar-se de uma única palavra (proveniente de duas) ou de duas que 

se mantêm autónomas: 

 

 Soubemos enfimADV (=finalmente) que vamos viajar amanhã. 

 EmPREP fimN de festa não se abrem mais garrafas de champanhe. 

 

A juventude às vezes erra porqueCONJ é muito ansiosa3 

Percebi logo a razão por quePRONREL rias 

Por quePRONINT não voltaste logo? 

 

O que é que os leitores fazem, de facto, nestes casos? Será que a justaposição de 

palavras em contextos clíticos ou locucionais facilita a leitura, será que a dificulta, ou 

será indiferente? E nos casos sensíveis ao contexto sintáctico, será que os leitores 

detectam a diferença? 

 

 

3. Dos leitores não sabemos, mas testemunhos de escritores, a julgar por mais um 

documento tratado pela Rita Marquilhas4, permitem-nos ficar com uma ideia do que 

se possa passar. Trata-se, desta vez, de uma carta, escrita, em 1822, por Gertrudes 

Rosa da Conceição, presa na Cadeia do Limoeiro, em Lisboa, e destinada a António 

José Ferreira, caixeiro, preso na mesma cadeia. 

                                                           
2
 Consultável em purl.pt/118/1/sc-50680-v/sc-50680-v_item1/index.html. 

3
 Frases adaptadas do Dicionário Eletrônico Houaiss. 

4
 Consultável em alfclul.clul.ul.pt/cards-fly/index.php?page=infoLetter&act=s&carta=CARDS0001.xml 

http://purl.pt/118/1/sc-50680-v/sc-50680-v_item1/index.html
http://alfclul.clul.ul.pt/cards-fly/index.php?page=infoLetter&act=s&carta=CARDS0001.xml


 

É interessante observar neste texto o tratamento espontâneo dado aos clíticos verbais, 

quer aos pronomes tónicos, quer aos átonos, quer aos enclíticos quer aos proclíticos: 

eupedir ademirame ceacabou 

Meu adorado bem 
Ca Recebi a cua vejo oquanto medis 
ademirame Vmce diser q eu onte esta 
va alegre pareceme q alegria pamim 
ja ceacabou oq lhepoco diser q nunca em 
minha vida não vi nem ovi oq aqui te 
visto eovisto onte anoite veio pa ca pa 
baixo 16 molheres tam perdidas q era hu 
ma conciencia não cepode durmir na 
da eu estive toda a noite como agora 
doq Vmce medis deu pedir merzircord 
ia o diabo q eide eupedir cele he hum 

Meu adorado bem, 
Cá recebi a sua, vejo o quanto me diz. 
Admira-me VM dizer que eu ontem estava 
alegre, parece-me que alegria para mim já 
se acabou. O que lhe posso dizer, que nunca 
em minha vida não vi nem ouvi o que aqui 
tenho visto e ovisto. Ontem à noite veio 
para cá para baixo 16 mulheres tão perdidas 
que era uma consciência. Não se pode 
dormir nada. Eu estive toda a noute como 
agora. 
Do que VM me diz de eu pedir misericórdia: 
ao Diabo, que hei de eu pedir! Se ele é um 



Em Verney, que apreciava o uso do hífen, a grafia destas sequências é mais oscilante: 

há espaço em branco entre o pronome tónico e o verbo, mas esse espaço desaparece 

com os pronomes átonos; se não há interferências fonéticas, usa hífen, se há, justapõe 

o pronome à forma do verbo: 

eu tome buscálo me-dá 

 ensinar-lhe 

O Compêndio de Orthografia5, de Frei Luís do Monte Carmelo, publicado em 1767 

procura sistematizar, ligando os pronomes átonos ao verbo sempre por um hífen: 

nam ha maior motivo, paraque se-sigam aquellas Particulas unîdas aos Verbos 

antecedentes, e nam aos subsequentes. 

v.g. Mandou-as, Estîma-o, Estîma-os, Pêza-me, Pêza-te, Experimênta-nos, 

Rógo-vos, Dîze-lhe, Traze-lhes, &c. 

v.g. A-mandou, As-mandou, O-estîma, Os-estîma, Me-pêza, Te-peza, Nos-

experimênta, Vos-rôgo, lhe-dize, lhes-traze, lhas-manda, se-jacta, &c. 

Curiosamente, a ortografia da nossa contemporaneidade não consagra nenhum destes 

modelos, inventando um outro que usa hífen com os enclíticos átonos e separa todos 

os restantes: 

eu faço faço-o o faço 

Não parece que qualquer uma destas soluções seja isenta de problemas. Mesmo a 

mais regular e sistemática, a da carta da Gertrudes Rosa, se engasga, quando à 

vontade de justapor clíticos a verbos se contrapõe a tendência para contrair 

preposições com o que vier à sua direita. Gera-se, então, uma sequência dissonante, 

no quadro da harmonia ortográfica da sua escrita: 

medis deu pedir 

Pode agora inversamente perguntar-se se os escritores de Português, sobretudo os 

mais pequenos e os menos escolarizados, fazem nestes casos de segmentação 

duvidosa. Uma análise de erros parece, neste caso, poder ser interessante. E a 

comparação do que se passa no Português com o que se passa, por exemplo, no 

Castelhano, também. 

 

4. Gostaria agora de falar de erros ortográficos. Há anos que circula pelas nossas 

caixas de correio, uma pretensa demonstração científica de que o reconhecimento de 

                                                           
5
 Consultável em purl.pt/9/1/P513.html. 

http://purl.pt/9/1/P513.html


palavras escritas não é afectado por trocas de letras, desde que a letra inicial e a última 

letra não sejam alteradas. O exemplo disponível é o seguinte: 

De aorcdo com uma peqsiusa de uma uinrvesriddae ignlsea, não ipomtra em qaul 

odrem as lteras de uma plravaa etãso, a úncia csioa iprotmatne é que a piremria e 

útmlia lteras etejasm no lgaur crteo. O rseto pdoe ser uma bçguana  ttaol, que vcoê 

anida pdoe ler sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa Ltera isladoa, mas a 

plravaa cmoo um tdoo 

Na verdade, não só nós somos capazes de ler a versão portuguesa deste texto, mas 

também a inglesa, a espanhola, a francesa – enfim, se a língua que nos é familiar, 

então a descodificação deste texto também o é. 

Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the 

ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be at the 

rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs 

is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a 

wlohe. 

 

 

Sgeun un etsduio de una uivenrsdiad ignlsea, no ipmotra el odren en el que las ltears 

etsan ersciats, la uicna csoa ipormtnate es que la pmrirea y la utlima ltera esten 

ecsritas en la psiocion cocrrtea. El rsteo peuden estar ttaolmntee mal y aun pordas 

lerelo sin pobrleams. Etso es pquore no lemeos cada ltera por si msima preo la paalbra 

es un tdoo. 

 

 

Sleon une édtue de l'Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mtos n'a pas 

d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soit à la 

bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie 

snas porlblème. C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, 

mias le mot cmome un tuot. 

Matt Davis, um investigador do Cognition and Brain Sciences Unit da Universidade de 

Cambridge escreveu um texto de clarificação, em 20036. Segundo Davis, a pesquisa a 

que o texto alude foi desenvolvida por Graham Rawlinson, para a sua dissertação de 

doutoramento7, apresentada ao Departamento de Psicologia da Universidade de 

Nothingham, em 1976. Esta dissertação nunca foi publicada, mas o seu autor enviou 

uma carta à revista New Scientist, foi publicada em 1999, e que dizia o seguinte: 

 

 

                                                           
6
 Consultável em em www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/Cmabrigde/. 

7
 The Significance of Letter Position in Word Recognition. 

http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/Cmabrigde/


Reibadailty 

New Scientist vol. 162 issue 2188 – 29 May 1999, page 55 

You report that reversing 50-millisecond segments of recorded sound does not greatly 
affect listeners' ability to understand speech (in Brief, 1 May, p 27). 
This reminds me of my PhD at Nottingham University (1976), which showed that 
randomising letters in the middle of words had little or no effect on the ability of 
skilled readers to understand the text. Indeed one rapid reader noticed only four or 
five errors in an A4 page of muddled text. 
This is easy to denmtrasote. In a puiltacibon of New Scnieitst you could ramdinose all 
the letetrs, keipeng the first two and last two the same, and reibadailty would hadrly 
be aftcfeed. My ansaylis did not come to much beucase the thoery at the time was for 
shape and senqeuce retigcionon. Saberi's work sugsegts we may have some pofrweul 
palrlael prsooscers at work. 
The resaon for this is suerly that idnetiyfing coentnt by paarllel prseocsing speeds up 
regnicoiton. We only need the first and last two letetrs to spot chganes in meniang. 
This was not easy to type! 
 

Graham Rawlinson 
Aldershot, Hampshire 

Matt Davis contesta a hipótese de Rawlinson, identificando um conjunto de condições 

que impede ou dificulta muito a leitura de palavras com letras trocadas. Os 

argumentos são os seguintes: 

1. Este efeito é mais fácil de obter em palavras menos extensas; 

2. Os operadores gramaticais quase nunca mudam, porque são palavras curtas; 

3. A transposição de letras adjacentes é mais fácil de perceber do que a 

transposição de letras mais restantes (eg. problema, porblema, pborlema); 

4. As sequências resultantes da troca de letras não podem ser palavras existentes; 

5. A compreensão da sequência é possível quando a troca de letras não afecta 

demasiado a sua articulação. 

6. Se o texto é previsível, a compreensão das palavras fica facilitada. 

Independentemente das fragilidades que a investigação de Rawlinson possa 

apresentar, o que facilmente se constata é que algum grau de possibilidade de trocas 

de letras dentro das palavras com 4 ou mais grafemas existe, sem prejuízo absoluto da 

compreensão do texto escrito.  

Daqui se podem, parece-me, extrair duas conclusões: 

 1ª) se estas trocas de letras, respeitadas algumas condições, não impedem a 

leitura das palavras, então outros erros ortográficos, bem mais localizados e bem 

menos generalizados, serão praticamente inofensivos, ou não?  

Cerca de cem anos antes de eu nascer, Manuel Martiniano Marrecas publicava os 

Exercicios de Cacographia Portugueza para substituirem os dictados d'orthographia no 

http://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/secure/article/article.jsp?id=mg16221844.800


curso de lingua portugueza: creado nos lyceus nacionaes pelo decreto de 10 d'Abril de 

1860.  

Vejamos um dos exercícios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por outras palavras, estas constatações podem servir para pensar na utilidade da 

ortografia, que, uma vez mais, é tida como dogma, mas que também está longe de ser 

a única solução possível. 

2ª) a segunda conclusão é bastante óbvia. É evidente que o efeito das letras 

trocadas não é transponível para a oralidade, de modo a envolver segmentos 

fonológicos, dado que ou impedia a articulação ou gerava novas sequências. 

 

 

Em conclusão, não me parece que se possa tratar de processamento lexical em termos 

gerais, sem consideração da origem do estímulo. E não é claro que seja possível 

extrapolar conclusões obtidas com base na observação do processamento de palavras 

escritas para o domínio do acesso lexical latu sensu. Mas este foi apenas um princípio 

de discussão. 


