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A existência de bases normativas de associados semânticos constitui uma ferramenta imprescindível para o estudo da organização e
processamento da memória semântica assim como para a avaliação das mudanças estruturais e funcionais que aí ocorrem ao longo do
desenvolvimento. No presente trabalho apresentamos uma base lexical de associação semântica para um total de 139 palavras do português
europeu (PE) em crianças.

RESULTADOS

PARTICIPANTES

325 alunos de escolas públicas do Ensino Básico em Portugal, a
frequentar o 3º, 5º e 7º anos de escolaridade, participaram no
estudo: 101 participantes do 3º ano (43 do género masculino, 58
do género feminino; M= 8,08 anos, DP= 0,27), 126 do 5º ano (61
do género masculino, 65 do género feminino; M= 10,21 anos, DP=
0,43) e 98 do 7º ano (52 do género masculino, 46 do género
feminino; M= 12,01 anos, DP= 0,10). Todos eles eram falantes
nativos do PE.

MATERIAIS

139 Palavras do PE foram seleccionadas (58 das quais foram
extraídas da base espanhola de associação semântica de Macizo,
Gómez-Ariza e Bajo, 2000). Todas as palavras eram nomes variando
em frequência por milhão, longitude, nº de vizinhança
ortográfica (NO) e fonológica (NF), idade de aquisição (AoA) e
concreteza. Estas variáveis foram extraídas de bases lexicais
nacionais (CORLEX; PORLEX; Marques, 2005).
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% R.I: Percentagem
de respostas
idiossincráticas

FREQ.: Frequência por 
milhão da palavra alvo

A: Associados (nº de 
respostas dadas por mais de 
um participante)

F1: Força do primeiro associado 
(percentagem de participantes 
em cada grupo que deram este 
associado como resposta)

F: Força de cada associado

Tabela 3. Base de associados semânticos para 139 palavras do PE por grupo de idade (exemplificado 
o registo para as duas primeiras palavras da base no grupo de maior idade).
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Nos gráficos aparece representado, de esquerda a direita, a percentagem de associados fornecidos por grupo de idade (%A), a força do 
primeiro associado (F1) e a percentagem de respostas idiossincráticas (% R.I). 


