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    APRESENTAÇÃO 

 

O I Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia, promovido pela 

Universidade de Santiago de Compostela, na Galiza (Espanha), em 2006, reuniu participantes 

de mais de trinta países diferentes e contou com importantes nomes desses  dois campos de 

atuação.  Essa primeira experiência, fruto da colaboração entre fraseólogos e paremiólogos, 

fomentou acentuadamente o desenvolvimento de pesquisas, além de promover o intercâmbio e 

a cooperação internacional entre diversos países, dentre eles o Brasil.  

 

Em sua segunda edição, realizada em 2011, na cidade de Brasília, capital do Brasil, o II 

Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia contou com a criação do I 

Congresso Brasileiro de Fraseologia. Organizados conjuntamente pelo Instituto de Letras e o 

Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução e o Programa de Pós-graduação em 

Linguística Aplicada da Universidade de Brasília (UnB), o encontro abordou o tema Tendências 

atuais na pesquisa descritiva e aplicada em Fraseologia e Paremiologia, reafirmando a 

importância do evento inicial, realizado cinco anos antes na Espanha, além de ampliar o 

horizonte de discussões em torno de ambas as áreas de estudo e de pesquisa descritiva e aplicada 

realizadas em contextos diversos. 

  

Em sua terceira edição, o III Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia 

e II Congresso Brasileiro de Fraseologia, realizados em 2013, na Universidade Federal do 

Ceará (UFC), Brasil, fomentaram novamente amplo debate em torno do tema Desafios e 

Perspectivas das Pesquisas Fraseoparemiológicas Contemporâneas. Promovidos pelo 

Observatório das Ciências da Linguagem, pelo Departamento de Letras Vernáculas e pelo 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, contou com a 

presença de centenas de pesquisadores e propiciou novamente a troca de experiências entre os 

profissionais das áreas.  

 

No ano de 2016, em sua quarta edição internacional e terceira em contexto brasileiro, 

os eventos foram  realizados na Universidade Estadual Paulista (Unesp), em São José do Rio 

Preto (São Paulo-Brasil), no período de 21 a 25 de março. Esse novo encontro propôs o tema 

Reflexões, Tendências Atuais e Rumos dos Estudos Fraseoparemiológicos e, mantendo a 

tradição inicial, reuniu pesquisadores e especialistas de ambas as áreas a fim de promover o 

debate e a discussão em torno do universo fraseoparemiológico, contemplando suas tendências 

teóricas, descritivas e metodológicas.  

 

Dessa forma,  o IV Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia e o III 

Congresso Brasileiro de Fraseologia tiveram por missão congregar pesquisadores e 

especialistas das áreas de Fraseologia e Paremiologia; abordar as tendências nacionais e 

internacionais dos estudos fraseológicos e paremiológicos; promover o debate e troca de 

conhecimento nessas duas áreas de conhecimento; estimular o desenvolvimento da pesquisa 

desses dois campos de investigação; propiciar a divulgação do conhecimento produzido em 

torno dessas áreas no Brasil e no mundo e estimular a produção científica nacional e 

internacional nessas áreas do conhecimento. O aspecto mais positivo dos dois eventos foi poder 

reunir professores atuais na profissão, bem como especialistas renomados nos estudos 

fraseológicos e paremiológicos. A consequência mais visível disso foi a grande afluência de 

interessados na apresentação de minicursos e palestras. 

 

 Embora seja óbvio que a organização de um evento científico não se calcule na régua 

da quantidade, foi altamente positivo o número de inscrições efetuado para a participação 
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nesses eventos. Outro aspecto construtivo é o de que todas as sessões de trabalho, não apenas 

as plenárias, registraram uma assiduidade muito positiva de participantes, o que revela interesse 

e participação dos inscritos em geral. A participação de pesquisadores de prestígio nas sessões 

plenárias foi um dos aspectos que recebeu mais elogios dos participantes, que viram 

contemplados seus interesses de pesquisa numa grande diversidade de oferta.  

 

 Pode-se dizer que a programação cumpriu com sobra as exigências de qualidade de uma 

reunião científica, não apenas em função do brilhantismo dos convidados, mas também em 

função da qualidade dos trabalhos apresentados pelos participantes. A fecundidade desses dois 

eventos vem se consolidando como um dos fortes espaços privilegiados e importantes para a 

discussão sobre a Fraseologia e a Paremiologia em nível internacional. A obra que o leitor agora 

tem em mãos é fruto desse encontro. 

 

 

 

 

 

 

Claudia Zavaglia 

Angélica Karim Garcia Simão 

São José do Rio Preto/2017
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“POR O PRETO NO BRANCO”: 

A FRASEOLOGIA CONTEMPORÂNEA E A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Maria Luisa Ortíz ALVAREZ 

(Uninversidade de Brasília) 

 
Toda palavra, por mais elementar e trivial que possa parecer, 

possui camadas e camadas de histórias e histórias […] são 

carregadas de histórias porque não se desvinculam de seu 

passado e de sua memória cultural. E justamente por estarem 

lastreadas de valores, possuem uma grande capacidade de se 

projetarem para longe no tempo e ainda vem. 

(Barthes, 2000, p.16) 

 

As mudanças de sentido  das palavras são obra do povo, e como 

em todo lugar onde a inteligência popular está em jogo, é preciso 

confiar, não numa grande profundidade de reflexão, mas em 

intuições, associações de ideias, às vezes imprevistas e bizarras, 

mas sempre fáceis de acompanhar. É, pois, um espetáculo 

curioso e atraente.  

(Michel Bréal, 1992) 

 

Introdução 

  

 Os estudos realizados na área de fraseologia até o momento têm se concentrado, 

principalmente, na classificação das unidades fraseológicas, de acordo com as suas 

propriedades sintáticas e semânticas (VINOGRADOV, 1947; CASARES, 1950; ZULUAGA, 

1980; CARNEADO MORÉ, 1985; TRISTA, 1988; CARNEADO; TRISTÁ, 1985; CORPAS 

PASTOR, 1996; PENADÉS MARTINÉZ, 2012; TAGNIN, 1989, 2005; ORTIZ ALVAREZ, 

2000; RUIZ GURILLO, 1998, 2001; GARCIA-PAGE SÁNCHEZ, 2008, dentre outros). Do 

ponto de vista sintático, as unidades fraseológicas têm graus diferentes de cristalização, isto é, 

elas resistem a algumas manipulações morfossintáticas (transformações, inserção de 

modificadores, flexão) e comutações léxicas que são geralmente possíveis com construções 

equivalentes comuns (CORAZZARI, 1992, p. 05). 

 Nesses estudos foram identificados essencialmente: 1) a organização das unidades 

fraseológicas em estruturas sintáticas (combinações de palavras ou orações); 2) a 

metaforização, característica fundamental dessas unidades onde pelo menos um dos elementos 

da combinação sai dos marcos das regras gerais; 3) a presença de uma categoria semântica 

especial de significado fraseológico; e 4) o contexto onde elas são utilizadas.  Mas essas teorias 

são insuficientes para a sua caracterização, pois para poder entendê-las é necessário conhecer 

o significado e função que elas desempenham em determinados contextos. (DOBROVOL’KIJ; 

PIIRAINEN, 2005; DOBROVOL’KIJ; BARANOV, 2009), com o qual concordamos 

plenamente. Nesse sentido, a Análise do Discurso tem um papel importante ao incorporar os 

parâmetros pragmáticos ligados aos diferentes âmbitos discursivos concretos e tipos de discurso 

onde essas unidades se localizam. A fraseologia contemporânea tem muito a ganhar se levar 

em consideração esses parâmetros que ajudarão na sua correta decodificação, interpretação e 

utilização, de acordo com os objetivos comunicacionais. 

 

Metáfora e Idiomaticidade 

 
Cada língua traduz o mundo e a realidade social segundo seu 

próprio modelo, refletindo uma cosmovisão que lhe é própria, 
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expressa nas suas categorias gramaticais e léxicas. 

(Biderman, 2001, p. 109) 

 

Ruiz Gurillo (2001, p.11-116, 127-128) defende que a Fraseologia, longe de constituir 

um uso anômalo de linguagem ou um “saco de metáforas mortas” ou em desuso, ao contrário, 

resulta num instrumento de cognição humana de primeira ordem que revela nas metáforas e 

metonímias que tantas vezes a originam, modelos de conhecimento e conceptualização 

culturais, susceptíveis de serem contrastados nas suas mais variadas concomitâncias. 

 A metáfora e a metonímia estão presentes na nossa linguagem cotidiana e constituem 

formas de extensão semântica, além de estabelecer uma relação entre a estrutura de dois 

domínios da experiência e de todo o conhecimento que faz parte desses domínios. A metáfora 

tende a ser unidirecional: conceptualizamos domínios abstratos a partir de domínios concretos, 

baseados na nossa experiência concreta do dia a dia. As imagens metafóricas pressupõem ainda 

esquemas imagéticos que espelham experiências do mundo físico e são também fundamentais 

para a conceptualização de muitos domínios. Como experiência tem o social, as vivencias do 

quotidiano. Ela pode adotar várias formas, dependendo do efeito que se deseja, do conteúdo 

que se quer transmitir e, principalmente, do interlocutor a que se destinam.  

 Para explicitar certas características das pessoas, muitas vezes se recorre a expressões 

institucionalizadas que revelam algum tipo de relação com traços de animais específicos. Por 

exemplo, quando falamos Essa mulher é uma cobra tenta-se explicar o domínio do perigo e da 

maldade, recorrendo às características associadas ao animal, que é ruim, traiçoeiro. Expressões 

metonímicas, por outro lado, muitas vezes envolvem partes do corpo, que colocam em 

evidência uma atitude, um sentido ou uma habilidade da pessoa, por exemplo: fazer a cabeça 

de alguém, não dar o braço a torcer, que mostram determinadas atitudes de uma pessoa 

(influenciar, não ceder, respectivamente, dentre outras). A transformação semântica resulta, 

então, dos processos semântico-conceptuais mais ou menos complexos, na maioria dos casos 

metafóricos ou metonímicos, mas pode se dever também a outros fatores.  

 Assim, a metáfora tem papel crucial nos processos de conceptualização e cognição 

(geralmente via projeções metafóricas do domínio físico-perceptivo para os domínios 

abstratos), mas também serve como um instrumento-chave de criatividade linguística. Ela 

penetra na morfossintaxe, como um elemento essencial para explicar a produtividade de 

algumas marcas funcionais por sua capacidade de invadir o espaço funcional de outras 

(LANGACKER, 1987, 1991). Conforme Ortíz Alvarez (2000, p. 131), a metáfora “é a fonte 

mais propícia para o enriquecimento do caudal fraseológico de uma língua”. 

 A idiomaticidade é compreendida como uma transformação semântica, ou seja, uma 

transferência de significado que pode abarcar todos os constituintes de uma unidade 

fraseológica ou uma parte deles. Glaeser (1998) define a idiomaticidade como a “tendência que 

as frases têm de adotar significados que transcendem o significado das suas partes”. 

 Com relação à idiomaticidade, Tagnin (1989, p. 16) afirma que uma expressão é 

idiomática quando seu significado não é transparente, ou seja, o significado não corresponde à 

somatória do significado de cada um dos elementos. A autora usa o adjetivo “idiomático” no 

sentido de “não transparente” ou “opaco”. As expressões idiomáticas trazem inúmeros 

exemplos dessa situação, como no caso de virar pizza que significa não dar em nada. Mais 

adiante a autora pondera: 

 
A idiomaticidade é uma questão de grau. Assim, podemos talvez analisar as 

expressões idiomáticas numa escala de idiomaticidade, colocando, na parte 

mais baixa dessa escala, as expressões menos idiomáticas e, na parte mais alta, 

as totalmente idiomáticas. Por menos idiomáticas entendemos, quer as 

expressões em que apenas um ou alguns de seus elementos são idiomáticos, 

quer as expressões metafóricas cuja imagem seja de fácil decodificação. Por 



12 

 

 

totalmente idiomáticas entendemos as expressões em que nenhum de seus 

constituintes contribui para o significado total da expressão. (TAGNIN, 1989, 

p. 67). 

              

 Gibbs (1995) também ressalta que as expressões idiomáticas possuem um alto grau de 

idiomaticidade, definido como a reinterpretação semântica de uma determinada expressão e que 

está ligada à noção de opacidade, ou seja, é a facilidade ou o grau de dificuldade apresentado 

por uma expressão idiomática na compreensão de seu sentido figurado. Certos fatores de graus 

de idiomaticidade podem esclarecer a compreensão do sentido destas expressões como a 

lexicalização, o sentido figurado (que tem a metáfora como aliado principal) ou implícito. 

Schapira (1999) também afirma que a idiomaticidade é um traço de natureza essencialmente 

semântica. É por essa razão que a compreensão do sentido de algumas expressões idiomáticas 

por um estrangeiro não se dá com a mesma facilidade que ocorre entre falantes nativos de uma 

língua, pois envolve também uma experiência sócio-histórico-cultural que o falante estrangeiro 

normalmente não tem,  pelo menos a princípio. Da mesma forma que os falantes de uma 

comunidade linguística concreta necessitam conhecer o léxico comum, também necessitam 

conhecer a fraseologia usual dessa comunidade (GARRIDO, 1989).  

 Sentido e uso, contexto de uso, marcas e situações comunicativas, perspectiva 

etimológica da expressão, são questões que a Análise do Discurso nos pode orientar. A 

perspectiva pragmática mostra as intenções do locutor, a sua força ilocucionária em relação ao 

uso e ao contexto sociocultural do emprego do fraseologismo pelos habitantes de uma 

comunidade linguística específica. 

 

A Análise do Discurso 

 

 Segundo Orlandi (2007, p. 30),  
 

Os dizeres não são apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos de 

sentidos que são produzidos em condições determinadas e que estão de 

alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o 

analista de discurso tem de apreender. São pistas que ele aprende a seguir para 

compreender os sentidos aí produzidos, pondo em relação o dizer com sua 

exterioridade, suas condições de produção. Esses sentidos têm a ver com o 

que é dito ali mas também em outros lugares, assim como com o que não é 

dito, e com o que poderia ser dito e não foi. 

  

 A Análise do Discurso (doravante AD) nos permite estudar os enunciados além de sua 

materialidade linguística, visto que abarca também o contexto histórico-social do enunciador. 

O sentido das palavras se dá no interior da formação discursiva, no espaço em que elas são 

produzidas, o que confirma o caráter material do sentido e do discurso. 

        Dessa forma, segundo Paulon et al. (2014, p. 31), cabe à AD identificar as marcas que 

podem determinar os meandros de uma arquitetura discursiva e que, embora não identificadas 

de forma mecânica, atuam como referências seguras que, teoricamente, representam as 

formações discursivas resultantes de uma formação ideológica. Para a AD, o sujeito é 

essencialmente ideológico e histórico, pois está inserido num determinado lugar e tempo. Com 

isso, ele vai posicionar o seu discurso em relação aos discursos do outro, estando inserido num 

tempo e espaço socialmente situados. 

 Bakthin (2000, p. 279-287) enfatiza que as palavras são tecidas a partir de uma multidão 

de fios ideológicos que servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios.  

Sendo assim, é claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 

transformações sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, 
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ue ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. Segundo 

o autor, quando o locutor utiliza a língua numa determinada esfera da atividade humana, ele o 

faz sob a forma de “enunciados (orais e escritos) concretos e únicos” (BAKTHIN, 2003, p. 42) 

que passam a refletir as condições específicas e as finalidades de cada uma delas. 

 Gregolin (1995, p.13) considera que empreender a análise do discurso significa tentar 

entender e explicar como se constrói o sentido de um texto e como esse texto se articula com a 

história e a sociedade que o produziu. O discurso é, então,  um objeto, ao mesmo tempo, 

linguístico e histórico, e entendê-lo requer a análise desses dois elementos simultaneamente. 

 Por sua vez, Maingueneau (2008 apud Paulon et al. 2014,  p. 35) acredita que a 

materialização do discurso vem de sua indissociável relação com as questões presentes no social 

e no momento – a exterioridade –, é definida como uma prática discursiva, que, ao mesmo 

tempo, incorpora formação discursiva e comunidade discursiva. Assim, se  manifesta  o  caráter 

dialógico de todo enunciado do discurso. 

 Bakthin (1992, p. 279-287), define o enunciado como uma “unidade real da 

comunicação verbal” que organiza as interações efetuadas por meio da língua e, portanto, ficam 

disponíveis na sociedade, construídos nas diferentes esferas de utilização da língua, 

constituindo o que o autor chama de “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKTHIN, 

1992, p. 279), determinando, assim, os gêneros do discurso: 
 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 

concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as 

finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e 

por seu estilo verbal, [...] mas também e, sobretudo, por sua construção 

composicional. [...] Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 

do discurso. (BAKHTIN, 1992, p. 279). 

  

 Assim, discurso pode ser definido como a linguagem carregada de significado e 

portadora de elementos externos do mundo social e cultural ao qual ele pertence. Essas práticas 

se tornam diferentes de acordo com o contexto e se modificam de tempos em tempos. O 

discurso se organiza por meio dos gêneros, um instrumento que utilizamos para nos comunicar. 

Eles são infinitos e circulam em esferas sociais específicas.  

 Marcuschi (2002) aponta para o fato de que, se os gêneros, enquanto entidades 

sociodiscursivas,  contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a 

dia, não constituem instrumentos estanques da ação criativa, eles são fenômenos maleáveis e 

dinâmicos que surgem, modificam-se e desaparecem, em função das necessidades e das 

atividades (relacionadas às diferentes esferas de utilização da língua) presentes numa dada 

sociedade. Maingueneau (2008) concorda com a perspectiva de Marcuschi e afirma que os 

gêneros constituem-se como textos materializados que encontramos na nossa vida diária e que 

apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica. Marcuschi ressalta a questão das funções 

comunicativas desses textos, tendo em vista seus usos e condicionamentos sociopragmáticos, 

que nos permitem observá-los também como: categorias culturais, esquemas cognitivos, formas 

de ação social, estruturas textuais, formas de organização social, ações retóricas 

(MARCUSCHI, 2008, p. 149). 

 Os gêneros mostram necessariamente a relação com o contexto e com a prática social. 

É nessa prática que os gêneros são moldados, transformados, caem em desuso e assim novos 

gêneros surgem. Como Bakhtin ressalta, a riqueza e a diversidade de gêneros do discurso são 

infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque 
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em cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se torna mais complexo um determinado campo 

(BAKHTIN, 2003, p. 262). 

 
O movimento que resulta na constituição de uma nova palavra, a 

transformação de um sentido, a construção de novas expressões só se tornam 

lícitos e assumidos pelo grupo se já existiam virtualmente na tradição cultural, 

se forem resultado de determinadas circunstâncias histórico-sociais. 

(BACCEGA, 1995, p. 45). 

           

 Outro fator importante de análise é o tipo de registro. Duff (1989, p.11) fala sobre a 

questão do registro, e enfatiza que o registro pode ser definido como o conjunto de escolhas de 

elementos da linguagem que fazemos em diferentes contextos, pois as línguas diferem em seus 

níveis de formalidade e informalidade em contextos específicos que o registro mostra. 

 Por último não podemos nos esquecer da interpretação dos enunciados, onde a ideologia 

se apresenta em toda a sua dimensão. No parecer de Orlandi (1996), quando uma palavra 

significa é porque a sua interpretação deriva de um discurso que a sustenta, que a provê de 

realidade significativa. É na compreensão do que é texto que podemos entender a relação com 

o interdiscurso, a relação com os sentidos. Para a autora (1996, p.147), não há sentido sem 

interpretação.  

 
A interpretação é um excelente observatório para se trabalhar a relação 

historicamente determinada do sujeito com os sentidos, em um processo em 

que intervém o imaginário e que se desenvolve em determinadas situações 

sociais. É assim que entendemos a ideologia, nesse percurso que fizemos para 

entender também o que é interpretação. (ORLANDI, 1996, p.147). 

 

 Por outro lado, ela ativa a memória semântica do leitor e exige a atualização de conceitos 

que lhe permitem construir hipóteses de interpretação. No caso das expressões idiomáticas que 

contêm metáforas e metonímias, ao serem decodificadas deixam de ser interpretadas 

literalmente para assumir uma interpretação conotativa.  

 Na compreensão, portanto, estão envolvidos mecanismos gramaticais, utilizados no 

processo de significação e mecanismos pragmáticos, que são usados nos processos 

interpretativos através das representações semânticas e do contexto. Contudo, não se podem 

conceber análises interpretativas que não levem em conta as concepções pessoais e valorativas 

do indivíduo. 

 O nosso trabalho está fundamentado nesses conceitos teóricos da Análise do Discurso, 

apontando para a importância do estudo do acervo fraseológico em pesquisas que unam essas 

duas áreas, a Fraseologia e Análise do Discurso. Estudar a fraseologia na perspectiva da Análise 

do Discurso permite valorizar a contribuição desta última do ponto de vista da pragmática, com 

ênfase nos parâmetros contextuais da linguagem.  

   

O Discurso Político 

 

No campo do discurso político, a metáfora pode ser considerada recurso significativo, 

pois, como afirma Charaudeau (2008), aquele é o “lugar de um jogo de máscaras”, no qual toda 

palavra deve ser avaliada pelo que é dito, do que não o é, um não-dito, que também quer dizer 

alguma coisa, o que aponta para a importância do estudo da linguagem metafórica nas 

manifestações discursivas, pela capacidade que apresenta de transportar ao mesmo tempo 

significados de superfície e outros tantos subjacentes. Por exemplo, o sujeito enunciador 

discorre sobre determinado partido político e sobre as conjunturas que o envolvem, mas ao 
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enunciar, assume um posicionamento que também é político.  

       Se considerarmos as afirmações de Foucault ([1972] 1999, p. 89) que política é “a 

atividade do poder, e o poder é um multifacetado conjunto de relações de forças que está em 

todo lugar, logo tudo é política”, compreenderemos que qualquer discurso é político, pois o 

poder é inerente aos discursos. 

    O discurso político contemporâneo, de modo geral, deve ser pensado como um lugar 

marcado, por excelência, pela tensão e por embates. Bourdieu (1989, p. 14) aponta para as 

“lutas simbólicas” que se desenrolam no interior do campo político e acrescenta que existe uma 

tendência dos dominados em produzirem discursos políticos subversivos aos que se encontram 

em posição de domínio, ao passo que estes tendem a produzir discursos que objetivam a 

perpetuação de sua dominância. O autor afirma que os discursos políticos devem as suas 

características mais específicas aos interesses daqueles que os produzem.  

 Atualmente, a mídia aproveita a conjuntura com a divulgação de fatos que envolvem 

políticos em atos de corrupção como o Mensalão e a Operação Lava Jato, o que provoca uma 

desconfiança na população que acreditou naquelas pessoas nas quais depositaram seu voto nas 

urnas no período das eleições, confiando que seus candidatos os representariam e defenderiam 

seus direitos nas decisões do governo, o que, de fato nem sempre ocorre. Assim, o discurso 

político se enfraquece, pois a desconfiança toma conta do eleitor que não acredita mais nas 

promessas que os políticos em suas campanhas asseguravam cumprir, mas que só ficaram nas 

palavras, pois as ações não se concretizaram. 

 

Metodologia de pesquisa 

 

 A nossa pesquisa é qualitativa de cunho interpretativista, já que descreve e interpreta o 

discurso e pragmatismo de unidades fraseológicas, neste caso expressões idiomáticas e 

expressões metafóricas em textos de revistas, nos quais há um discurso político por trás da 

figura do enunciador, neste caso o jornalista.  

        Segundo Denzin e Lincoln (2006),  

 
A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa, naturalística 

para o mundo. Isso significa que pesquisadores qualitativos estudam coisas 

em seus ambientes naturais, atentando para a construção ou interpretação do 

fenômeno em termos do significado que as pessoas trazem com elas. 

(DENZIN; LINCOLN, 2006 apud KOHLBACHER, 2006 p. 10). 
 

As ferramentas que foram utilizadas na pesquisa são textos jornalísticos, extraídos de 

revistas de ampla difusão, em que aparecem expressões idiomáticas e expressões metafóricas, 

em exemplos de uso real, na língua escrita, para assim poder fazer uma análise contextual 

discursivo-pragmática delas. A fim de se compreender o significado, cada expressão foi 

analisada contextualmente, testemunhando assim o incontestável e precioso contributo de 

utilização dos textos das revistas consultadas, para o cumprimento dos objetivo propostos. 

O corpus exploratório que utilizamos para este pequeno estudo constitui as edições 

impressas das Revistas Veja, Época e Isto é no período de 2014 - 2017 com textos específicos 

sobre a questão da Operação Lava Jato, principalmente. O que observamos foi o conteúdo, o 

emprego da fraseologia nos textos, não a forma de como a notícia foi transmitida. 

 Segundo Leme (2002), é possível afirmar que a natureza do significado das expressões 

idiomáticas não se esgota no nível sintático ou semântico, já que o contexto comunicacional é 

sempre levado em conta durante o processo de interpretação e compreensão. Logo, pode-se 

dizer que o significado de uma expressão idiomática é captado através da relação entre o 

significado linguístico da expressão e o contexto comunicacional, o que gera uma implicatura 

conversacional ou convencional, dependendo da situação comunicativa, ou seja, um fato que 
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implica um raciocínio inferencial por parte dos falantes do ato comunicativo. Além disso, 

segundo a autora, as expressões idiomáticas geram implicaturas conversacionais 

particularizadas porque o contexto em que determinada expressão idiomática é utilizada é um 

dos fatores que auxilia o receptor durante o processo de compreensão do enunciado. 

Grice (1975) esboça a Teoria das Implicaturas Conversacionais, que analisa como os 

ouvintes fazem para captar o significado completo da mensagem quando os falantes querem 

dizer/comunicar algo a mais do que estão efetivamente dizendo. O autor, então, concentra-se 

no que ele definiu como o significado não natural ou significado conversacional, ou seja, o 

significado que é fornecido pelo falante e que leva em consideração a sua intenção 

comunicativa.  

 Conforme o autor, não existe acaso e, portanto, as informações transmitidas são 

intencionais. Além disso, o autor afirma que há distinção entre o que é dito e o que é implicado. 

“O que é dito”, para Grice, obviamente também é intencional e está ligado ao significado 

“convencionalmente” atribuído a uma frase, mas não se identifica necessariamente com ele 

porque, segundo o autor, há implicaturas convencionais. É muito comum encontrar nos textos 

jornalísticos o discurso político que está por trás do enunciado (do próprio jornalista) que tem 

um tom irônico, dependendo do lado da política que esse enunciador está, se é da esquerda ou 

da direita. Para citar um exemplo, trazemos o texto de Josias de Souza (Folha Online) publicado 

em 2006, intitulado Nos bastidores do poder.   

 
Collor ameaça retornar ao Congresso Nacional. O brasileiro, como se sabe, é 

um sujeito otimista. Nos momentos mais obscuros, consegue enxergar a luz 

no fim do túnel. Deve andar, porém, angustiado, sem saber o que fazer agora 

que, em meio ao sururu de mensaleiros e  sanguessungas, roubaram o 

túnel. E quando se imaginava que o país atingira, finalmente, o caos político 

que persegue há 500 anos, descobre-se que a coisa ainda não se deteriorou o 

bastante. O que vai de mal a pior pode ir de pior a muito pior ainda. 

Fernando Collor está na bica de retornar à política! O ex-presidente almeja 

uma cadeira de senador por Alagoas. Decerto pôs  na balança todas as 

perversões praticadas depois dele e achou que tem direito a uma segunda 

chance. Tem gente que não gosta mesmo de ficar atrás. Difícil para Collor 

será vestir o paletó por cima das asas de anjo que lhe brotam das costas. 

(SOUZA, 2006, Não paginado). 

  

 O texto também foi muito bem analisado por Mendes (2008, p. 8), como mostramos a 

seguir: 

 
Josias de Souza constrói um texto que mistura ironia e indignação para 

alardear o provável retorno do ex-presidente Fernando Collor de Mello à 

política brasileira. O tom coloquial do jornalista funciona como um recurso 

para explicitar a seus leitores que está dando uma opinião própria. (Em boa 

parte das notas mais informativas que publica, prevalece uma linguagem mais 

formal.) Souza abre o texto dizendo que o brasileiro é um “sujeito” otimista 

que está no meio de um “sururu”. E em vez de dizer que Collor está prestes a 

retornar à política, opta por dizer que está “na bica” de retornar. A ironia da 

última frase, quando escreve que será difícil o político vestir paletó sobre “as 

asas que lhe brotam nas costas”, arremata a parcialidade de seu 

posicionamento. 

   

 No texto de Josias encontramos ainda as expressões em meio ao sururu e está na bica 

que a autora não explora, mas que chamaram a nossa atenção. Sururu no Dicionário aparece 

com o significado de rolo, confusão, bagunça e tem mais sinônimos: barulho, angu, arrelia, 
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bochinche, bafafá, celeuma, desasiguado, briga, tumulto, muvuca, desordem, barrafunda, 

banzé, encrenca, revolta, motim, estardalhaço, furdunço, fuzuê, grude, estripulia, espalhafato, 

festa de estudantes... Geralmente, é usado para descrever uma situação de confronto entre 

pessoas, com discussão acentuada. 

 É uma palavra nascida do tupi, e significa algo que derrama, que pode vazar, encher e 

esvaziar. Pode ser pedra, aquelas conchinhas maiores e rosadas que ficam grudadas nas encostas 

que recebem as bênçãos das marés, e também o do mangue, menor e escurecido pelo lodo, é 

também o nome de um molusco bivalve (envolvido por duas conchas), bastante comum na 

cozinha da costa nordestina e do Sudeste, onde é, muitas vezes, chamado de mexilhão, dada a 

semelhança entre ambos. Geralmente, esse molusco habita as lagoas de Magaraba e Mundaú, 

em Alagoas, onde desempenha papel importante na alimentação e no comércio.  

 A palavra sururu também é utilizada como uma gíria tipicamente brasileira para 

designar uma confusão, uma briga, tumulto, muvuca e bagunça, expressão muito falada pela 

população natural dos estados onde encontram-se os moluscos. Josias, o autor do texto utiliza 

a palavra sururu, que além de ter o significado de confusão também representa um prato da 

região de onde é o próprio Collor, o que parece ser uma forma irônica de mostrar como o povo 

brasileiro está no meio dessa revolta com o retorno do ex-presidente ao senado à vida política.  

Com relação à palavra bica, trazemos alguns exemplos da sua utilização:  

 

 Mosley queria forçar os órgãos de comunicação a avisarem uma pessoa que sua 

privacidade ia ser invadida. Como se um malandro mandasse um cartãozinho alertando 

sua vítima que ela estava na bica de cair num conto do vigário. Não é assim que o mundo 

funciona, "seu" Max. O senhor andou vendo muito carrinho correndo depressa 

demais. (FOLHA DE SÃO PAULO, 11 maio 2011). (significa estar a ponto de fazer 

alguma coisa, estar prestes)  

 

 Os rapazes disseram à polícia que foram até a mata tomar banho em uma bica e que 

foram abordados pelos três homens, que mandaram que tirassem as roupas. Em seguida, 

os homens teriam agredido o grupo com chutes, socos e pauladas. (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 25 maio 2009).(significa queda de água natural)  

 

 O muro de uma bica ao lado da Escola Municipal Alcina Dantas Feijão, em São Caetano 

do Sul (Grande SP), onde um menino baleou a professora e se matou, foi pichado na 

madrugada desta sexta-feira. (FOLHA DE SÃO PAULO, 23 set. 2011).  

 

Na primeira frase “estar na bica” significa estar prestes, estar a ponto de fazer alguma 

coisa. Já na segunda significa queda da água, assim como no terceiro exemplo. No texto de 

Josías Souza, a frase Fernando Collor está na bica de retornar à política! também significa estar 

prestes, estar preparado,  estar pronto para recuperar a sua vida política. O autor do texto tenta 

ressaltar que o ex-presidente Collor independentemente das sanções recebidas retorna ao 

cenário político, dando a volta por cima.   

 Sublinhamos, aliás, que  nalgumas  situações,  foi  apenas  o  contexto  da  ocorrência  

que  nos permitiu  confirmar  o  significado  das expressões recolhidas em vários casos com as 

marcas de ironia e de humor irônico.  

Nelson (1990, p. 17-24) salienta que, na linguagem jornalística, a escolha da fonte 

metafórica reflete valores sociais e tende a variar com as modificações das realidades 

sociológicas. O autor apresenta vários exemplos em que as metáforas, nas notícias de economia 

e política de jornais americanos, variavam de acordo com as orientações políticas e econômicas 

dos mesmos, na época em questão.  

 O discurso jornalístico não traz, muitas vezes, a descrição sumária da informação: ele 
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tenta particularizá-la por meio de recursos linguísticos. Trata-se de uma estratégia de 

comunicação empregada nos jornais geralmente quando o evento já é conhecido do público-

alvo para provocar um efeito distintivo na notícia. 

 A notícia refere-se a fatos que devem ser de interesse público, e verdadeiros; a 

credibilidade do leitor na revista de sua preferência é requisito básico para que ele lhe delegue 

a incumbência de opinar, e se instaure entre ambos uma relação de cumplicidade. Os textos são 

apresentados à audiência numa forma retórica claramente definida. Por outro lado, os “fatos 

devem falar por si mesmos”, isto é, devem ser objetivos e inquestionáveis. Assim, a imprensa 

é um veiculo de ação que influência e não apenas de informação. 

  Nos jornais, por exemplo, encontramos expressões do tipo, estamos nos afogando em 

problemas, que pode ser considerado um recurso uma maneira de dar mais vida ao que se fala, 

de chamar a atenção do ouvinte ou do leitor.  O estilo jornalístico, embora não tenha 

compromisso com a estética, precisa chamar a atenção para a notícia valendo-se de mecanismos 

como a metáfora em suas manchetes. Quanto mais intrigante a manchete, maiores as chances 

de se conquistar o leitor. Por exemplo, “O BODE EXPIATÓRIO” 

 
O presidente Donald Trump acaba de apertar o cerco a estrangeiros ilegais nos 

Estados Unidos ao definir uma nova política de expulsão expressa. Por trás 

desse rigor, no entanto, o presidente mantém uma coerência temerária e 

incômoda parece que está atrás de transformar estrangeiros em bodes 

expiatórios. (REVISTA VEJA, 1 mar. 2017, p. 10). 

  

 Em virtude da expressividade, algumas construções metafóricas extraídas de manchetes 

de jornais e revistas ilustram este estudo. Essas construções estão ligadas aos efeitos de sentidos 

produzidos pelos discursos que se sucedem a determinado fato, como por exemplo, nas 

repercussões do caso da Operação Lava Jato sobre as denúncias de corrupção na empresa 

Petrobrás e o efeito de sentido que as metáforas utilizadas para descrever esse fato podem 

produzir. É uma excelente saída estratégica do enunciador: o uso de enunciados metafóricos 

que o colocam à parte da disputa, deixando ao interlocutor a tarefa de refletir e tomar partido 

nesse jogo.  

Para Lakoff e Johnson (1999, p. 334) julgamentos morais estão implícitos virtualmente 

em cada aspecto da nossa cultura e é útil ficar conscientemente atento deles. Ao fazermos 

julgamentos, darmos opiniões, refletirmos sobre questões morais, sociais, econômicas,  

vivenciamos mais de um modo de experiência: as experiências subjetivas. 

No Brasil o caixa dois é uma prática financeira ilegal, que consiste em  não registrar 

determinadas entradas ou saídas de um fluxo de caixa, criando um caixa paralelo. Pode ser feito 

através de um superfaturamento em compras que justifique o desvio de dinheiro. Ela é 

considerada uma prática lesiva ao bem estar da coletividade e configura crime de corrupção, 

pois consiste em atos que visam ao favorecimento pessoal, em detrimento do interesse público 

e social. Portanto, a corrupção representa uma infração que pela avaliação popular vincula esta 

categoria ao sentido de degradação e o avesso à corrupção seria a pureza (SOARES, 2008, p. 

406-407). Exemplo: O Cavalo de Tróia.  

 
Os parlamentares vão usar o projeto de reforma política para, tal qual a 

estratégia dos gregos contra os troianos, embutir uma anistia geral ao caixa 

dois eleitoral. (REVISTA VEJA,  25 out. 2016, p. 60-61). 

 
A DIFERENÇA É QUE OS GREGOS usaram o célebre cavalo de Tróia 

para derrotar os troianos. Os parlamentares brasileiros apelam para a mesma 

tática sorrateira para esconder-se do eleitor. A primeira iniciativa deu-seu em 

meados de setembro. Na calada da noite e sem aviso prévio, deputados 
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tentaram aprovar em plenário um projeto de lei para livrar de punição todos 

os políticos que usaram dinheiro de caixa dois em suas campanhas. A 

manobra, que beneficiaria mais de uma centena de malandros já investigados 

na Lava Jato, gerou protestos e obrigou os mentores do plano a recuar. A 

iminente delação premiada do empreiteiro Marcelo Odebrecht e a perspectiva 

de abertura da caixa preta de Eduardo Cunha – prometem arrastar uma 

centena de parlamentares para Curitiba – levaram os principais partidos a 

retomar o plano, e agora de maneira explícita. Eles querem anistia geral. 

Com o sinal verde dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 

Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), os líderes partidários vão criar, já 

nesta semana, uma comissão para discutir mudanças no sistema político-

eleitoral. É algo útil e necessário, mas é também aí que entra o cavalo de Troia. 

A pretexto de aperfeiçoar as leis sobre o tema, a ideia é formatar um texto que 

poupe todos aqueles que teriam usado dinheiro sujo em campanhas. Os que 

colocaram as sobras no bolso ficariam de fora na anistia – teoricamente. 

 

Cavalo de Troia é um dos principais símbolos da famosa guerra de Troia, usado 

como estratégia pelos gregos para derrotar os troianos. Foi um excelente estratagema, decisivo 

para a conquista de Troia. A partir desta história surgiu a expressão popular presente de grego, 

quando alguém está se referindo a algo que ganhou, mas que não será útil ou trará problemas. 

No caso do artigo citado, a manchete já estabelece uma comparação entre a história da batalha 

e a tática sorrateira dos deputados para enganar o povo. A  historia afirma que os troianos 

aceitaram o “presente” e levaram o cavalo para o interior das muralhas de Troia. Todos os 

soldados beberam e comemoraram a rendição do inimigo e, quando todos estavam dormindo, 

centenas de soldados gregos saíram de dentro do cavalo e atacaram a cidade. Aqui no texto, o 

enunciador descreve a ação manobrista dos parlamentares de aprovar um projeto de lei, na 

madrugada (na calada da noite, como reforça o enunciador) para livrar os políticos, inclusive 

vários deles, que usaram dinheiro de caixa dois, da punição. Ao usar o projeto de reforma 

política, os parlamentares tentam aplicar a mesma estratégia dos gregos contra os troianos, na 

calada da noite, sorrateiramente.  

 Como o próprio autor do texto coloca: “O movimento (os parlamentares) prevê a 

elaboração de um projeto que criminalize a prática de caixa dois daqui para a frente. Ou seja, 

aqueles que usaram dinheiro surrupiado da Petrobras, por exemplo, mesmo sabendo o que 

faziam, estarão a salvo da justiça” (p. 62). Exemplo:   

 
Lucio Vieira Lima do PMDB da Bahia, futuro presidente da Comissão de 

Reforma Política diz: Caiu a ficha para todo mundo que isso está vindo aí (na 

Lava Jato) vai pegar todos os partidos e que é preciso fazer alguma coisa. A 

população não quer o fim do caixa dois. Então, vamos aprovar o fim do caixa 

dois.  

  

 Neste trecho, mostra-se o cinismo do enunciador (o Lucio Vieira Lima) que, aliás, é 

irmão de Geddel Vieira Lima, ex-ministro da equipe do Presidente Michel Temer, que pediu 

demissão do cargo por estar envolvido em escândalo. É claro que a população quer o fim do 

caixa dois, mas também quer a punição de “todos” os que cometeram esse crime.  

 A seguir, apresentamos fragmentos de uma entrevista de Fernando Collor ao UOL em 

setembro de 2015, já no senado, onde o ex-presidente (PTB-AL) avalia que o Brasil passa por 

uma “crise política sem precedentes” e augura que se um eventual processo de impeachment 

contra Dilma Rousseff começar a tramitar, o afastamento da petista seria “irreversível”. Collor, 

que fazia parte da base governista de Dilma, ao ver a crise instalada no país tentou “pular o 

muro/a cerca”. Demonstra ceticismo sobre a possibilidade remota de recuperação do governo 

de Dilma, além de lembrar e fazer um paralelo entre o momento atual e a época em que ele 
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sofreu o processo de impeachment, quando afirma: “esse filme eu já vi”. Tenta mostrar o 

deterioro do apoio político ao Planalto e ainda joga a culpa na presidente ao afirmar:  “A 

presidente está privada de instrumentos essenciais de coordenação, de concertação política para 

sair da crise em que ela colocou seu governo”. Demonstra também desencanto ao analisar a 

conjuntura criada por Dilma e o apoio que deu à petista no último processo eleitoral. “Eu errei 

na minha avaliação. Ela realmente não estava preparada [para ser presidente]”. Com o maior 

sarcasmo declara abertamente que seu voto será a favor do impeachment e assim lavará a sua 

alma e as suas mãos. Mas o ponto crucial da sua ironia é quando expressa: “É mais ou menos 

como aquela figura do sapo que se coloca numa tigela de água em cima de uma fonte de energia 

de fogo. A água vai esquentando. O sapo aguenta. Até que a água ferve e o sapo não sai”. Será 

como o sapo que morre na panela com água fervendo? Como podemos observar, há um tom 

ácido na sua análise. O tempo todo se justifica deixando transparecer a sua escolha política. 

 

     A Lava Jato 

 

 A Operação Lava Jato investiga crimes de corrupção ativa  e  passiva,  gestão 

fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, recebimento de vantagem indevida, 

dentre outros. Petrolão  é o nome dado ao esquema de corrupção e desvio de fundos que 

ocorreu na Petrobras, empresa estatal brasileira.  Exemplo: O texto intitulado “A barbárie 

politicamente correta”, de Guilherme Fiuza (ÉPOCA, 18 jan. 2015), mostra a posição irônica 

adotada por alguns jornalistas de direita que expressam seu ódio e revolta pelo partido oponente. 

O enunciador (autor) começa o texto se referindo ao atentado em Paris contra a revista 

humorística “Charlie Hebdo” e em seguida o compara com os acontecimentos ocorridos em 

São Paulo e Rio de Janeiro nas manifestações em que tiveram participação os chamados black 

blocs,  que realizaram atos de vandalismo. O autor joga a culpa no governo e o acusa de ter 

incentivado essa barbárie, como mostra a seguinte frase:  
No Brasil, o último grande movimento de massas gerou um único e bizarro 

fruto concreto: uma escória de depredadores boçais que conseguiram até o 

apoio de sindicatos de professores. Todos supostamente unidos contra o 

poderio da elite branca – e todos, na verdade, tentando a vida fácil de camelôs 

da bondade. A revolucionária e destemida Mídia Ninja terminou contratada 

pela campanha presidencial de Dilma Rousseff. 

 

 A utilização, no título, de linguagem metafórica de proveniência intertextual encerra um 

recurso valioso nesse processo de aproximação, estimulando o leitor numa dupla tarefa de 

decifração de enigma: por um lado, a tarefa da descodificação da própria linguagem metafórica 

(COIMBRA, 2001, p.3). Assim, o leitor, despertado pela sua curiosidade, é estimulado à leitura 

do corpo da notícia (COIMBRA, 2001, p. 4). O título espelha a situação, o estado cultural da 

sociedade no momento em que a notícia foi publicada. No entanto, nem sempre o significado 

metafórico do título da manchete pode ser facilmente interpretado, pois, como afirma a autora, 

“o simples conhecimento da língua se revela insuficiente na descodificação da mensagem” 

(COIMBRA, 2001, p.2). Como se pode observar no exemplo acima, a palavra barbárie é 

satirizada ao ser colocada junto à frase politicamente correta, que significa algo ou alguém que 

segue as normas e leis estabelecidas por uma instituição oficial. Segundo a Wikipédia, a 

expressão costuma aparecer em contextos editoriais e satíricos e, dessa forma, é usada de forma 

pejorativa por grupos políticos conservadores. 

Nos seguintes exemplos, o enunciador em vários momentos mostra com seu discurso 

irônico que se posiciona politicamente contra o governo petista. Ainda mais ao criticar o 

discurso da presidente Dilma Rousseff, que defendia a maior empresa petroleira do Brasil, sem 

deixar de combater a corrupção.   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%25252525C3%25252525A7%25252525C3%25252525A3o_ativa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%25252525C3%25252525A7%25252525C3%25252525A3o_passiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%25252525C3%25252525A3o_fraudulenta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%25252525C3%25252525A3o_fraudulenta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_organizado
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%25252525C3%25252525A1tira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conservador
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Exemplo: “O Bloco do Caju”  
 

Romero Jucá, o “Caju” da Odebrecht, reage com destempero às restrições ao 

foro privilegiado e mostra que a Lava Jato está fazendo alguns políticos 

perderem o equilíbrio. O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal 

Federal (STF) propôs limitar a parlamentares o alcance do foro privilegiado. 

[...] O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, não gostou. “Suruba é 

suruba”, reagiu. Com essa definição antológica das boas práticas políticas, 

Jucá, conhecido como “Caju” nas planilhas de propina da Odebrecht, disse 

que se o foro privilegiado fosse alterado, a mudança deveria valer para todos, 

inclusive para magistrados e procuradores, e não apenas para parlamentares. 

E explicou: “Não pode ser uma suruba selecionada”. (REVISTA VEJA, 10 

mar. 2017, p. 48-49). 

 

 O foro privilegiado, ou foro especial por prerrogativa de função, é um direito adquirido 

por algumas autoridades públicas, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, garantindo 

que possam ter um julgamento especial e particular quando são alvos de processos penais, é 

uma ação julgada por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum, julgado pela 

justiça comum.  

 A manchete, além de ironizar a referência “bloco de carnaval”, utiliza como nome do 

bloco o apelido dado ao parlamentar Jucá Romero nas delações da Odebrecht, na Operação 

Lava Jato, e mostra a imagem de outros políticos envolvidos na Operação. Bloco significa 

desfile, carnaval, traz máscaras, fantasias. Por outro lado, o parlamentar utiliza a palavra suruba 

que neste caso significa grande confusão, orgia, bagunça, caos. O Dicionário Aulete online a 

define como situação em que há  grande desordem. O Jucá satiriza a palavra suruba usando-a  

com um tom desafiante, inclusive. A intenção do senador não é acabar com o privilégio em 

todos os níveis, pelo contrário, é manter o privilégio para todos. É sabido que ele é investigado 

por crime de responsabilidade, por fraude e por tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. 

Exemplo: “A Delação Premiada de Julio Camargo, o executivo da empreiteira Toyo Setal, que 

já topou devolver 40 milhões de reais aos cofres públicos, está deixando José Dirceu de cabelo 

(implantado) em pé”   (REVISTA VEJA, 5 nov.  2014, p. 54). 

      Uma vez mais o humor e a ironia se juntam num artigo em que o enunciador tenta descrever 

o estado de ânimo de um dos acusados na Operação Lava Jato, faz um jogo de palavras com a 

expressão “de cabelo em pé” em sentido figurado que significa arrepiar-se, assustar-se, às vezes 

por alegria, por alguma coisa positiva, inesperada, mas também quando há alguma coisa 

negativa que faz com que fiquemos preocupados pelas consequências que pode trazer para 

nossas vidas. Ao mesmo tempo, utiliza a expressão em sentido literal ao colocar entre parêntesis 

a palavra implantado  com certa ironia. 

De acordo com Charteris-Black (2005), as seleções de metáforas são condizentes com 

a ideologia do orador. Nesse sentido, os discursos políticos são caracterizados pelo uso de 

metáforas que expressam posicionamentos ideológicos com o objetivo de convencer e de 

persuadir os interlocutores. Exemplo: “PIQUENIQUE À BEIRA DO VULCÃO”. 
 

Sob o comando do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, os deputados 

continuam a brincar de piquenique na beira do vulcão. Cunha guia a pauta da 

Câmara movido por seus interesses individuais. Fustigando o governo Dilma 

com a pauta-bomba, crê que dará uma demonstração de força para evitar um 

processo no Supremo Tribunal Federal (STF). A pauta-bomba, porém, não 

contribui apenas para desestabilizar o governo Dilma e desgastar o PT.  A 

aprovação de mais gastos públicos prejudica os cidadãos que elegeram os 

parlamentares como seus representantes no Congresso Nacional – que, em 

consequência, enfrentarão alta nos preços, desemprego e uma crise 
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econômica ainda mais longa. O país espera agora que as lideranças do Senado 

Federal sejam mais responsáveis e atuem para desarmar as bombas que a 

Câmara deixou no caminho. (REVISTA ÉPOCA, 15 ago. 2015, p. 26).  

 

“A semana atribulada de Dilma começou na quarta-feira, quando a Câmara, em sua 

estratégia irresponsável de explodir o orçamento, aprovou um dos itens da “pauta-bomba”, a 

vinculação dos salários da Advocacia - Geral da União, delegados civis e federais a 90, 25% da 

remuneração de ministros do Supremo Tribunal. Isso significa um gasto adicional de R$ 2,4 

milhões”  (REVISTA ÉPOCA, 10 ago. 2015, p. 28). 

 Nos exemplos acima, o domínio GUERRA está relacionado à situação de tensão e crise 

política instalada no país em 2014 e 2015, em que governo e oposição travavam uma luta 

desenfreada, apoiada pelos meios de comunicação. O governo petista enfrentou resistência por 

parte da Câmara e do Senado para aprovar alguns projetos importantes, incentivados pelos 

respectivos presidentes de ambas as instituições. À mercê de um Congresso cada vez mais 

hostil, colocando o país em risco, o governo Dilma desmoronou.  

 Desse modo, verificamos as implicações metafóricas construídas entre o domínio fonte: 

Guerra e o domínio-alvo: bomba, da qual podemos identificar que guerra é o combate à 

oposição, é se armar para impedir que os deputados e senadores oponentes consigam sabotar 

os projetos do governo, é desarmar essa bomba (a hostilidade). A oposição e o governo tomam 

uma posição de conflito, na qual, como se fossem soldados em combate, atacam seus inimigos 

e defendem-se deles. Política é guerra, é combate, o governo de Dilma deve ganhar essa  guerra. 

 Segundo Berber Sardinha (2007) 

 
[…] podemos dizer que a (metáfora) da guerra se distingue porque pressupõe 

um comportamento agressivo, que visa à destruição de um inimigo. Além 

disso, porém, essa metáfora permite expressar outros elementos importantes 

da vida […], como a necessidade da luta pela sobrevivência e a do sacrifício 

próprio e de outros pela conquista de um território. (BERBER SARDINHA, 

2007, p. 104). 

           

 A partir dos dados, constatamos a utilização de expressões metafóricas e seus efeitos. O 

enunciador tenta persuadir o seu leitor – intérprete, através de metáforas que são de fácil acesso 

e compreensão. Com um tom irônico e muitas vezes humorístico, satiriza a notícia e se 

posiciona ideologicamente, tentando involucrar também o seu leitor.  Na medida em que o 

discurso é determinado por coerções ideológicas e a consciência é constituída a partir dos 

discursos assimilados por cada membro de um grupo social, em que cada homem é limitado 

por relações sociais, não há individualidade discursiva absoluta. Fiorin (1990, p. 29) nos alerta 

que todo conhecimento humano está comprometido com interesses sociais. A ideologia é uma 

“visão do mundo”, ou seja, a perspectiva de uma classe social em relação à determinada 

realidade, o modo como uma classe organiza, justifica e explica a ordem social. 

Nesse contexto, há condições de ordem pragmática que condicionam as escolhas do 

enunciador e as possibilidades de compreensão do leitor, como, entre outras, as citadas por 

Bernard Pottier: - o que um sabe sobre o outro - o objetivo seguido através do discurso (a 

intencionalidade) - a situação na qual se encontram os interlocutores - os tabus implícitos - a 

memória dos acontecimentos anteriores - os conhecimentos enciclopédicos. Estes elementos 

podem justificar o porquê da escolha de determinado recurso linguístico em detrimento de 

outro. 

 O discurso jornalístico, em virtude de ser um meio de comunicação em massa, tem como 

objetivo atingir todas as camadas da sociedade. Por meio desse veículo, que se considera 

completo e imparcial é que as informações chegam ao público-leitor. Os textos se caracterizam 

pela interação com o leitor e pela intencionalidade de quem escreve.  
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Considerações finais 

 

À dimensão semântica deve, ainda, acrescentar-se a dimensão pragmática das unidades 

fraseológicas que se prende com fatores como a atitude do falante, a posição e a relação 

social/idade, a expressão de comportamentos, entre outros. Estes fatores são condicionantes ao 

imporem restrições no seu uso (ironia, distanciamento, registro), o que contribui para a 

complexidade do processo de ensino-aprendizagem dessa categoria de léxico, em que a 

frequência de uso é muito elevada nas trocas conversacionais. 

Dois aspectos devem ser ressaltados depois de realizada a análise: em primeiro lugar, 

não há um conceito único e totalizante para a ironia, pois em cada situação de uso, os costumes, 

contextos, propósitos são diferenciados e, em segundo, qualquer pesquisa feita nessa linha não 

pode deixar de lado a existência de uma força constituída pela contradição e avaliação.  

 Para a AD, o sujeito é essencialmente ideológico e histórico, pois está inserido num 

determinado lugar e tempo. Com isso, ele vai posicionar o seu discurso em relação aos discursos 

do outro, estando inserido num tempo e espaço socialmente situados.  

Em todos os textos consultados se observa que a fonte primária de informações é a 

realidade (CARDINALE, 2011, p. 46). Os artigos descrevem notícias sobre casos de corrupção 

em organizações públicas que aconteceram recentemente. As revistas consultadas estão política 

e culturalmente orientadas às ideias de uma direita conservadora. Portanto, o leitor deve estar 

consciente de que os textos publicados refletem o ponto de vista de quem os escreve e os 

publica. No jogo de possibilidades de interpretação, o próprio enunciador do discurso colocou-

se no papel de leitor para interpretar o discurso dos outros. Nesse caso, o que entra em jogo é 

idealização do seu leitor para atingi-lo da melhor forma possível: como meu leitor interpretaria 

esse discurso? Por um lado, não se responsabiliza pelo seu uso e, por outro, prova que seu 

vocabulário está inteiramente de acordo com o do seu leitor: uso de expressões memorizadas 

pela comunidade leitora. Os textos jornalísticos são apresentados à audiência numa forma 

retórica claramente definida.  

 Pode-se dizer também que, na política, a ironia e o humor têm sido utilizados desde os 

tempos antigos para diferentes fins, seja para criticar o poder ou para consolidá-lo. Sob regimes 

democráticos, o humor tem sido usado como estratégia de comunicação durante as campanhas 

eleitorais para gerenciar o afeto e conquistar o voto dos eleitores, procurando persuadi-los e 

mobilizá-los. Assim, tornou-se um elemento estratégico para que seja utilizado por diferentes 

partidos e candidatos que disputam um espaço de representação pública. 

Os crimes identificados durante as investigações foram: corrupção de agentes públicos, 

sonegação fiscal, evasão de divisas, extração e contrabando e desvios de recursos públicos. 

Comprova-se que houve uma mudança louvável nas instituições jurídicas com relação à 

legalidade e se destacaram na forte luta contra a corrupção, e a mídia deu muita cobertura e 

espaço durante o desenvolvimento da operação.  

 Assim, a fraseologia, segundo Kuo (2002) “com frequência vai unida a determinados 

contextos discursivos e funções comunicativas”. O sentido das palavras se dá no interior da 

formação discursiva, no espaço em que elas são produzidas, o que confirma o caráter material 

do sentido e do discurso. Concluo este artigo como uma citação de Rafael Camorlinga: “A 

linguagem do dia a dia consta de inúmeras expressões, indispensáveis para costurar o complexo 

tecido das relações humanas”.  
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A LA LUZ DE LOS CORPUS: SEMÁNTICA Y ANÁLISIS 

 DE COOCURRENCIAS DE <A LA LUZ DE + SN> 

 

Carmen MELLADO BLANCO 

(Universidade de Santiago de Compostela) 

 
Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. 

Quem me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida.  

(João 8.12) 

 
[…] [El alma] cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales 

brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener 

inteligencia; pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la 

oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe 

débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá, y da 

la impresión de no tener inteligencia. 

 (Platón, República, 508d) 

 

Génesis de frasemas por saturación léxica de los actantes de monolexemas 
 

Como es bien conocido, la amplitud y vaguedad semántica de los fraseologismos ha 

sido relacionada por una parte con su estructura plurilexemática (ČERNYŠEVA, 1981, p. 39) 

y por otra con la imagen, más o menos plástica, en la que se apoyan (MUNSKE, 1993, p. 499-

500). Es, precisamente, esta imagen, la que propicia que las locuciones sean empleadas en 

situaciones comunicativas muy diversas en las que el hablante puede establecer una conexión 

conceptual con algún rasgo predominante de la imagen subyacente. Desde un punto de vista de 

la pragmática y de los actos ilocutivos, podemos decir que en el proceso descrito, las 

implicaturas situacionales que pueden surgir en un determinado uso comunicativo del 

fraseologismo se convierten en implicaturas convencionales, creándose así nuevos significados 

que deben ser validados por la comunidad lingüística. 

Para continuar en el marco pragmático, si uno de los objetivos principales del hablante 

es la eficiencia en el acto comunicativo ("finalidad expresiva (y comunicativa) de los hablantes" 

como lo formulara (COSERIU, 1958, p. 116)), deberíamos preguntarnos por qué el hablante 

acude a significados amplios y vagos de los FR para denotar un objeto, una circunstancia o un 

acontecimiento, en vez de aludir al referente mediante un signo más exacto y delimitado en su 

perfil semántico. De acuerdo con la explicación de Blank (1997, p. 371), la eficiencia en la 

comunicación también se logra haciendo un uso rápido de una unidad lingüística de significado 

"vago" o de un cohipónimo en vez de buscar durante rato la expresión precisa.  

En el momento de la verbalización de un pensamiento, también la innovación metafórica 

o metonímica puede ser eficiente, pues aunque no se respeta el principio de relevancia en la 

comunicación, esto se compensa, por ejemplo, con una mayor influencia ejercida sobre el 

emisor, al hacer uso de un término más expresivo, o evitando un circunloquio. Dicho de otra 

manera, parece que en los casos de ruptura con las máximas de cooperación de Grice o con el 

principio de relevancia de Sperber y Wilson, la transgresión de dichas máximas se ve supeditada 

al éxito de una "implicatura conversacional", de una determinada intencionalidad por parte del 

hablante que está por encima de la máxima de cantidad, relación, etc. del mensaje en sentido 

estricto. 

Entre los lexemas simples, es frecuente que un término se vuelva polisémico por la 

necesidad imperiosa de tener que designar nuevos objetos de la realidad extralingüística, p. ej. 

ratón (animal) → ratón (pieza del ordenador); llave (instrumento para abrir la puerta) → llave 
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(herramienta1). En otras ocasiones, la polisemia surge porque un término que designa un 

referente concreto pasa a denotar también un referente abstracto. En este caso, el hombre 

recurre a objetos tangibles existentes un su entorno más inmediato (con frecuencia su propio 

cuerpo) para designar lo intangible, lo cual parece tratarse de una tendencia lingüística universal 

basada por un lado en la ley de economía lingüística y por otro en el antropocentrismo deíctico 

y en el "embodiment" característicos del lenguaje humano2.  

En el caso de la fraseología, que es el que nos ocupa, se da el interesante fenómeno de 

que el cambio semántico concreto → abstracto se puede producir en los actantes que conforman 

el esquema actancial, lo cual afecta a toda la semántica de la unidad fraseológica en su conjunto, 

generándose así un nuevo significado e incluso función del fraseologismo, como veremos a 

propósito de la locución a la luz de + SN.  

No obstante, este mecanismo no es exclusivo de la fraseología, puesto que también el 

significado de los lexemas simples puede experimentar un cambio y especializarse en 

consonancia con la configuración sémica de los actantes3. Así, la combinación léxica pescar un 

pez tiene un significado más amplio y tangible que pescar un resfriado/una pulmonía, 

combinación en la que el verbo pescar se usa en el sentido más abstracto y especializado de 

'contraer una enfermedad'. Con esto estamos diciendo que el significado abstracto del verbo se 

crea porque el complemento objeto pasa de tener un sema [+concreto] (pez), a un significado 

más abstracto [-concreto] (resfriado), en consonancia con el principio de coerción que domina 

en las secuencias sintácticas con algún tipo de incompatibilidad semántica entre sus 

constituyentes. En palabras de Michaelis (2003) refiriéndose al principio de coerción en el 

marco de la Gramática de Construcciones: 

 
I assume a coercion mechanism whereby constructional requirements (e.g., 

semantic constraints upon the head daughter) ‘win out’ over lexical features 

when the lexical item and the construction upon which it is superimposed have 

different values for a given attribute. This accommodation mechanism is 

described in (8) as the Override Principle: (8) The Override Principle. If a 

lexical item is semantically incompatible with its syntactic context, the 

meaning of the lexical item conforms to the meaning of the structure in which 

it is embedded. 

 

En el caso de pescar, su significado original ‘sacar o tratar de sacar del agua peces y 

otros animales útiles al hombre’ (v. DRAE) (‘mediante captura’ añadiríamos nosotros), junto a 

sus semas latentes [+rapidez], [+suerte], [+astucia], [+artimañas] atribuibles al AGENTE de la 

acción, así como el sema [+involuntariamente] en relación con el PACIENTE, “impregnan” en 

un efecto de coerción el significado léxico de pescar junto a otros actantes objeto, en principio 

no compatibles semánticamente con el verbo por no ser hipónimos del hiperónimo ‘pez’. De 

esta manera, el sema identificador 'capturar' y el latente [+rapidez] aparecería en pescar una 

idea, mientras que en pescar una herencia tienen saliencia [+suerte], [+astucia], [+artimañas] 

(por parte del AGENTE), y en pescar marido [+astucia], [+artimañas] (por parte del AGENTE), 

                                                 
1 La función designativa también la hallamos entre las locuciones nominales surgidas a partir de una cadena libre, 

como sucede con culo de vaso (en sentido concreto) →  culo de vaso (en sentido figurado y coloquialmente: referido 

al cristal gordo de las lentes). 
2 Para un estudio del origen indoeuropeo de las designaciones de las partes del cuerpo en español y alemán desde 

un punto de vista metafórico vid. Mellado Blanco (2009). 

3 Un ejemplo del cambio semántico concreto → abstracto de un lexema simple en consonancia con el actante 

objeto es contraer, que en combinación con el sustantivo conducto revela el sema [+concreto] (con el significado 

'estrechar un conducto'), en coocurrencia léxica con el hiperónimo enfermedad [-concreto] pasó a significar 

'adquirir por contagio', y junto el lexema matrimonio forma una colocación con el significado 'casarse'. 
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[+involuntariamente] (por parte del PACIENTE). 

Como resultado de una alta frecuencia de uso, ciertos actantes pueden llegar a 

lexicalizarse, dando lugar a colocaciones, como pescar una gripe, pescar un resfriado, e incluso 

a locuciones idiomáticas como pescar marido4 o pescarlas al vuelo5. En estos ejemplos se 

observa con claridad como dependiendo del grado de estabilidad de los lexemas actualizadores 

de los actantes y del nivel de metaforización del núcleo verbal se puede pasar de una 

construcción libre (con complementos intercambiables y significado concreto del verbo) a una 

colocación (con un nivel elevado de coocurrencia pero sin total idiomaticidad del núcleo verbal) 

e incluso a una locución idiomática (con fijación formal y semántica, sin posibilidad de 

sustitución léxica de los constituyentes, con transformación semántica del núcleo verbal y 

eventuales irregularidades morfosintácticas, como el artículo cero con nombres contables en 

singular).  

En otras palabras, el grado de intensionalidad del actante condiciona en gran medida la 

posibilidad de formación de locuciones idiomáticas. Estamos ante un fenómeno gradual que en 

términos plásticos se podría expresar diciendo que la cadena será más libre cuanto más grueso 

(extensivo) es el granulado semántico del hiperónimo que representa el actante correspondiente, 

y la cadena será más fraseológica y fija cuanto más fino (intesivo) sea el granulado semántico 

del hiperónimo del actante, hasta llegar a una única actualización posible del actante por medio 

de un solo lexema (fraseologización total). En este caso, el actante habrá dejado de ser externo 

para convertirse en un constituyente interno del fraseologismo, como en el caso de las 

locuciones pescar marido y a la luz de la luna (vid. apartado 3.1.). 

No obstante, la decisión de tener que valorar si una cadena plurilexemática es libre o 

fraseológica no siempre está exenta de dificultades. En especial es esto problemático si el 

significado figurado con el que un constituyente aparece dentro de una construcción recogida 

en los diccionarios como semema independiente, con lo cual ya no estaríamos ante un 

fraseologismo de estructura sintáctico-semántica única, sino ante una secuencia léxica creada 

de acuerdo con unos parámetros preestablecidos, y por lo tanto productiva.  

Cuando se trata de verbos intransitivos son los rasgos semánticos del sujeto, y no los del 

objeto, los que definen la polisemia verbal, como sucede con el verbo estallar6: 

 
(i) [UN CUERPO EXPLOSIVO]subj + estallar: 'reventar de golpe, con chasquido o estruendo'  

(ii) [UNA PERSONA]subj + estallar: 'sentir y exteriorizar un enfado de manera brusca':  

(iii) [ACONTECIMIENTO NEGATIVO]subj + estallar: 'ocurrir violentamente' 

(iv) [FUEGO]subj + estallar: 'irrumpir' 

 

Con este ejemplo constatamos de nuevo que los rasgos semánticos de los actantes, 

recogidos en los diccionarios como hiperónimos (vid. MELLADO BLANCO, 2017), 

condicionan el significado de la secuencia léxica, dando así lugar a distintos procesos y grados 

de metaforización (menos en las colocaciones y más en las locuciones idiomáticas).  

En el caso de los fraseologismos, la polisemia está unida con frecuencia a la semántica 

                                                 
4 Consideramos esta construcción como un FR ya que el lexema marido no es sustituible por esposa o cualquier 

otro lexema sin que se altere el sentido y las connotaciones de la expresión. Además de esto, el artículo cero ante 

un sustantivo contable nos da la pauta de que podemos estar ante una construcción fraseológica. 
5 En esta locución, el pronombre enclítico no referencial “-las” es índice de fraseologicidad. 
6 Según el DRAE, el lema estallar posee las siguientes acepciones: 

1. intr. Dicho de una cosa: Henderse o reventar de golpe, con chasquido o estruendo. 

2. intr. restallar. 

3. intr. Sobrevenir, ocurrir violentamente. Estallar un incendio, una revolución. 

4. intr. Dicho de una persona: Sentir y manifestar repentina y violentamente ira, alegría u otra pasión o afecto. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=restallar&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No
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de los actantes que constituyen sus casillas vacías. Así, la locución tener algo a sus espaldas7 

revela dos significados dependiendo de la actualización léxica del actante objeto X. Si X = 

muchos años, el significado fraseológico de toda la expresión es (a) 'ser viejo'. Si por el 

contrario X = muchas obligaciones el significado fraseológico de la expresión es (b) 'tener que 

sobrellevar muchas obligaciones'8. Asimismo, las connotaciones y valoración del hablante en 

ambos sememas (a) y (b) son distintas, puesto que mientras que en la locución con X = muchos 

años, el significado es neutro, indicando simplemente experiencia, el semema con X = muchas 

obligaciones es negativo. A este fenómeno dedicaremos la atención en el siguiente apartado. 

 

Polisemia asociada a variantes clasemáticas y a esquemas actanciales 

 

Un fraseologismo, ya sea de significado figurado o no, puede desarrollar nuevos 

sentidos en combinación con actantes de determinados rasgos semánticos y en correlación con 

un cierto esquema actancial. Los nuevos significados implican la focalización de ciertos rasgos 

del significado inicial y el debilitamiento o anulación de otros. La transformación de los semas 

de los actantes externos del fraseologismo genera, por tanto, variantes semánticas que al 

lexicalizarse se convierten en sememas independientes. Forgács (1999, p. 66) comenta, al hilo 

de esto: "[a]uch diese Beispiele zeigen, wie schmal der Weg dort ist, wo die konkrete Bedeutung 

in die abstrakte hinübergleitet”. 

Veamos algunos casos de polisemia asociada a las variantes clasemáticas de los actantes. 

En el ejemplo ponerse en pie se registran los siguientes significados relacionados entre sí por 

medio de una metonimia CAUSA-EFECTO: (1) ‘levantarse (físico) / ponerse de pie’ y (2) 

‘recuperarse después de una enfermedad’. Por su parte, la locución estar en pie cuenta con las 

siguientes acepciones en combinación con el perfil semántico del sujeto:  
 

[PERSONA] subj + FR estar en pie: 'estar levantado' 

[PERSONA] subj + FR estar en pie: 'restablecido de una dolencia' 

[EDIFICIO] subj + FR estar en pie: 'no haberse derrumbado' 

[PROMESA, INVITACIÓN]subj + FR estar en pie: 'estar en vigor'; 'ser válido' 

 

Si recurrimos a los esquemas morfosintácticos de poner algo en pie / ponerse en pie, se 

observan los siguientes resultados: 

 
 [PERSONA] subj + FR ponerse en pie: 'levantarse'  

 [ABSTRACTO9] subj + FR poner en pie + [PERSONA]obj: 'animar a alg.' 

 FR poner en pie + [PERSONA]obj: 'ayudar a alg. a erguirse (físicamente)' 

 FR poner en pie + [PÚBLICO]obj: 'entusiasmar a un público'  

 FR poner en pie + [PROYECTO]obj: 'poner un proyecto en marcha' 

 FR poner en pie + [EDIFICIO]obj: 'construir un edificio' 

 

Es frecuente que el significado del fraseologismo varíe dependiendo de si el actante 

obligatorio objeto es [+hum] o [+cosa], como se comprueba en la locución verbal dar caña, 

que puede tener como actante un objeto [+hum] o un actante objeto [+cosa]. En este último 

caso, el significado es 'aumentar la velocidad o la intensidad de algo' (acepción número 2 en el 

                                                 
7 En Seco et al. (2004) no aparece este FR como verbal, sino como adverbial: a la espalda (o a las espaldas) [de 

alguien o algo].adv. En su pasado o en su trayectoria pasada. 
8 Vid. para el alemán Steffens (1986, p. 61) a propósito del FR equivalente alemán etw. auf dem Buckel haben y el 

perfil sémico de lo que ella denomina "Kollokationspartnerklassen" del fraseologismo. 
9 El clasema [+ABSTRACTO] se refiere a lexemas como palabras, fuerza, risa, etc. 
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DRAE)10. Cuando el objeto es [+cosa] hemos descubierto en nuestra pesquisa de ejemplos 

contextuales que existen dos realizaciones prototípicas, con un sustantivo [+vehículo], y con 

un sustantivo [+trabajo], tomado como hiperónimo por ejemplo de lexemas como proyecto, 

tesis, informe, etc. Si consideramos las características semánticas de cada actante, [+vehículo], 

[+trabajo], surgen dos variantes contextuales diferenciadas, que, sin embargo, no alcanzan el 

estatus de sememas independientes. Ello se debe a que se pueden subsumir en su semántica a 

una misma categoría conceptual de intensificación de la acción denotada.  Además, el esquema 

actancial y de casos semánticos es el mismo. Así: 

 
 [PERSONA] subj + FR meter caña + [TRABAJO]obj: 'aumentar la intensidad' 

 [PERSONA] subj + FR meter caña + [VEHÍCULO]obj: 'aumentar la velocidad' 

 

En ambas variantes contextuales, el sujeto sintáctico es AGENTE y el actante objeto 

indirecto es PACIENTE. Por el contrario, en el caso de un objeto [+hum] sí nos encontramos 

con diferentes acepciones o sememas, identificables solo por el contexto que es el que 

determina la actualización de uno u otro significado, monosemizando así el significado 

polisémico del fraseologismo. Aquí, por tanto, no habría polisemia por distinción clasemática11. 

De acuerdo con Wotjak (2006, p. 299):  

 
Por lo general, en el contexto se procede a una monosemización: de la 

medioestructura de una UL polisémica se selecciona un semema, una 

microestructura semántica que se presenta actualizada en forma de un 

alosemema específico, de un significado contextual, resultado de una 

selección contextual de semas de la microestructura.  

 

Analizando los contextos encontrados en nuestro corpus podemos diferenciar hasta 

cinco sememas12 diferentes del FR dar/meter caña + [PERSONA]obj: 
 

1. 'golpear a alg.'; 'vapulear a alg.'; 'ejercer algún tipo de violencia física sobre alg.' 

2. 'hostigar a alg. para que vaya más rápido en una tarea', en un contexto laboral 

3. 'mantener relaciones sexuales con intensidad' 

4. 'meterse con alg.', en el contexto de un discurso verbal o escrito 

5. 'dar una actuación musical transmitiendo intensidad al público'. 

 

Además de los rasgos semánticos de los actantes, los significados de los fraseologismos 

están vinculados también a los esquemas actanciales, o dicho de otra manera, la estructura 

actancial puede estar vinculada a significados distintos de un mismo núcleo lexemático (vid. 

Martínez López (2006, 2007); Mellado Blanco (2013) para los fraseologismos; vid. Battaner y 

Torner (2008) para los verbos monolexemáticos). Este sería el caso de abrir los ojos, que 

dependiendo del esquema argumental posee uno u otro significado. Según el DFDEA: 

 
abrir [alguien] los ojos. v (lit) Nacer […] 2 abrir [alguien] los ojos. v Descubrir algo que 

debía saber, o desengañarse. […] 3 abrir los ojos [a alguien]. v Descubrir[le] algo que 

                                                 
10 En el DRAE aparecen las siguientes acepciones para dar caña, pero no se especifica si el objeto posee el rasgo 

semántico [+hum] o no: 

dar ~. 
1. loc. verb. coloq. Provocar o recriminar a alguien. 

2. loc. verb. coloq. Aumentar la velocidad o la intensidad de algo. Da más caña al coche 

3. loc. verb. coloq. Esp. Pegar, golpear, vapulear. 
11 Para estos casos de polisemia identificable solo por el contexto vid. también García Page (2008, p. 396-397). 
12 En el DFDEA (2004, p. 242) solo se diferencian los sememas 1., 4. y 5. con un objeto [+hum]. El resto de 

acepciones no se contempla. 



33 

 

 

debería saber, o desengañar[le]. A veces referido a perss cuya inocencia se desea perservar 

ante la realidad de la vida. […] 4 abrir [alguien] los ojos [a algo]. v Mirar[lo] o prestar[le] 

atención. […] 5 abrir [a alguien] los ojos [a algo]. v Descurbrírse[lo] o dárse[lo] a conocer. 

abrírsele [a alguien] los ojos (o abrirse los ojos [de alguien]). v Descubrir [esa pers.] algo 

que debía saber, o desengañarse. 

 

Por último, la polisemia de un fraseologismo puede ser fruto de su coocurrencia con un 

determinado lexema con el que se encuentra en relación de dependencia sintáctica. Este 

fenómeno combinatorio atañe a con cierta frecuencia a los fraseologismos de función adverbial, 

que según los verbos con los que coaparezcan adquieren uno u otro significado. Estos datos 

adquieren gran relevancia desde un punto de vista lexicográfico (sobre la naturaleza y ubicación 

del contorno de los fraseologismos en los diccionarios vid. Mellado Blanco (2017)). Si 

observamos el siguiente ejemplo del DFDEA, vemos que este diccionario no aporta 

información sobre las restricciones léxicas combinatorias que acompañan a los sublemas de la 

locución adverbial con las manos vacías: 

 
con las manos vacías. adv Sin haber obtenido nada de lo que se esperaba. […] 2 con las 

manos vacías. adv Sin aportar nada.  

 

Una búsqueda en el CREA puede darnos la clave de cuáles son las restricciones 

combinatorias que deberían aparecer en el contorno de cada uno de los sublemas 13 . La 

combinatoria de con las manos vacías revela los siguientes significados en las 178 ocurrencias 

halladas en el CREA: 

 

a. ‘Sin haber obtenido nada de lo que se esperaba’. Con verbos como regresar (a casa), 

irse( de un sitio), volver(se) (a casa), salir (de un sitio), retirarse, marcharse (a casa), 

irse (a casa), partir (de un sitio), retornar, retirarse. 

b. ‘Sin aportar nada’. Con verbos como presentarse (a un sitio), llegar (a un sitio), llamar 

(a la puerta), arribar, acudir. 

c. ‘Sin bienes materiales, en una situación de pobreza’. Con verbos como enfrentarse a 

algo, estar, dejar a alg., pillar a alg. 
 

Con todos los ejemplos aportados en este apartado comprobamos la relevancia del perfil 

sintagmático de los fraseologismos, ya sea de sus actantes, como en el caso de las variantes 

clasemáticas y los esquemas actanciales, ya sea de los lexemas que se encuentran en relación 

de dependencia sintáctica con ellos (caso de con las manos vacías y los verbos a los que 

modifican).  

En todos los casos se trata de factores concluyentes para determinar el significado o 

                                                 
13 Un exceso de celo a la hora de contemplar todos los perfiles sintagmáticos de una locución puede, sin embargo, 

acarrear ciertos problemas, entre los que enumeramos los siguientes: 

1. Considerar locuciones adverbiales las que en realidad son verbales, debido ello a que el verbo pueda 

variar en algún contexto (vid. supra DFEM: llover a cántaros (f.). Llover muy fuerte vs. DFDEA: a 

cántaros. adv Intensamente. Con el v llover o expr. equivalente. Tb adj.). 

2. No considerar un elemento de la locución como parte del lema, debido ello a que en alguna ocurrencia 

del corpus no aparezca, como sucede con  el lema del DFDEA pelos y señales. En realidad, la preposición 

con se debería considerar como parte nuclear, a pesar del ejemplo marginal elegido para el artículo 

lexicográfico (Díez Expediente 57: Convenía rastrear el sustrato privado de aquellas funciones públicas, 

los pelos y señales de tantos servidores cuya identidad en tal función se difuminaba). La indicación 

después de la definición Gralm en la constr con pelos y señales constituiría el contorno (restricción 

léxica). Desde nuestro punto de vista, la preposición con forma claramente parte del núcleo de la locución 

y debería aparecer en el lema.  
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significados de un fraseologismo. En el próximo apartado expondremos cuáles son los lexemas 

sustantivos que ocupan el lugar de la casilla vacía en la locución preposicional a la luz de + SN 

y las implicaciones semánticas que ello tiene para el significado idiomático de la locución. 

 

La locución adverbial a la luz de + SN14 a la luz de su combinabilidad léxica 

  
A continuación analizamos el valor semántico de <a la luz de + SN> (12.934 ocurrencias 

en el corpus) en cuanto a la coocurrencia con los colocados sustantivos. Desde el punto de vista 

de la fijación interna15 de la locución nos encontramos con un alto grado de fijación en el 

número (singular inusual, *a las luces de + SN) y de la preposición, dado su sentido local dentro 

de esta locución.  

Según la RAEAALE (2009, p. 2259), hoy en día persisten “algunos usos localizadores 

de la preposición a, como en esperar a la entrada, sentarse a la mesa, quedarse a la puerta, 

ponerse al sol, tumbarse a la sombra”, lo que revela que la preposición a no expresa por ella 

misma movimiento alguno. Si bien se trataría de un uso local de la preposición que no es 

aislado, no es menos cierto que existen fuertes restricciones combinatorias de la preposición a 

+ SN con sentido local (no direccional), lo que apunta a un proceso de lexicalización. En esta 

línea, en el DUE (1967) se dice que las relaciones expresables con a “no tiene carácter de 

generalidad, pues se forman con unas palabras y no se forman con otras”, lo que a nuestro 

entender no es otra cosa que índice de fraseologicidad, y pone como ejemplo de relación de 

“exposición”: al aire, al humo, a la luz, al calor de, a la sombra de.  

De acuerdo con el tipo de colocados sustantivos de la secuencia <a la luz de + SN>, ya 

tengan el rasgo concreto [+foco de luz] o no, hemos diferenciado dos significados y funciones 

principales, que exponemos a continuación. 

 
[a la luz de + DET + S{foco de luz}]. Significado modal ‘alumbrado por, bajo la luz de’ (a la luz de las 

velas/de las estrellas / de la luna / de las lámparas / las linternas/de los faroles / de la hoguera / de los 

focos/de un candelabro / de las teas/de una bombilla/…), en ocasiones temporal (a la luz del día) o 

temporal-modal (a la luz de las velas).  

 

El grado de idiomatización es bajo, dado que ni el sustantivo luz ni los sustantivos que 

actualizan la casilla vacía SN presentan transformación semántica. Sin embargo, el significado 

global no es sumativo integralmente, ya que sería ‘alumbrado por S’, y no coincide con la suma 

de los significados parciales de los constituyentes del fraseologismo. No obstante, este 

significado no aparece recogido en los diccionarios consultados. En el DFDEA solo se registran 

los lemas y significados: a la luz de (prep. Según el conocimiento proporcionado por. Ante 

nombre de cosa.) y a la luz del día (adv. Sin secreto u ocultación). 

Interesante es aquí el proceso de lexicalización de a la luz de las velas, que (en la 

terminología de la Semántica de marcos) ha pasado a formar parte de un frame que podríamos 

denominar ‘velada romántica’. Esto se puede constatar en los colocados que coaparecen con a 

la luz de las velas: el lema cena (cena, cenita, cenas) aparece en 216 de las 543 ocurrencias de 

a la luz de las velas, el verbo cenar en 45. Destacan, asimismo, los adjetivos de connotación 

                                                 
14 Comparemos esta locución con el portugués à luz de + SN, en la que también encontramos distintos tipos de 

actualizaciones léxicas del slot sustantivo modificador, por ejemplo “à luz de uma vela”, “assalto à luz do dia”, 

“à luz de novos dados científicos”. En cada uno de estos casos, el significado de la secuencia es diferente. 
15 La fijación interna entre los constituyentes del fraseologismo (en nuestro caso entre “a + la + luz + de“) está 

definida por: (1) el grado de cohesión entre PREP y S, basado éste en la frecuencia absoluta y relativa de 

coaparición (LogDic en SketchEngine); (2) el grado de saturación entre PREP y S (en nuestro caso este parámetro 

no es válido, dado que aparece el artículo determinado entre PREP y S: a la luz). Semánticamente, la fijación 

interna está condicionada por la preposición (¿aparece en el fraseologismo con uno de sus significados léxicos o 

no?) y el sustantivo (¿interviene con sentido literal o figurado?).  
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positiva: romántico, inolvidable, deliciosa, relajante, relajado, perfecto. La combinación cena 

+ romántica aparece en 100 ocasiones junto a a la luz de las velas (vid. gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1. KWICs del nodo <a la luz de> con el colocado sustantivo cena (lema) en Sketch 

Engine. 

Fuente: Sketch Engine (2011). 
 

En este contexto recordemos las palabras de Steyer (2004, p. 110) en cuanto a la 

información que nos proporciona el cotexto de las palabras y las unidades fraseológicas: 

 
Bei vielen Kookkurrenzpartnern von Kookkurrenzclustern handelt es sich 

nicht allein um die Auflistung externer Valenzen, vielmehr indizieren sie 

Domänengebundenheiten, typische Sprechereinstellungen und –bewertungen, 

oder typische Kontextualisierungen im Diskurs […]. 

 

En efecto, las valencias externas de las unidades lingüísticas aportan valiosa 

información acerca de los típicos dominios de uso, de las implicaturas del hablante y de las 

prototípicas contextualizaciones en el discurso, como vemos en el caso del lema cena y cenar 

junto a la locución temporal a la luz de las velas16, de eminentes implicaturas positivas, que se 

ha lexicalizado más allá del significado literal (“alumbrados por la luz de velas”) adquiriendo 

un valor semántico añadido de tipo pragmático. La idea de que los colocados de los corpus 

transmiten en buena medida la carga connotativa de las locuciones idiomáticas es refrendada 

igualmente por Oster y Van Lawick (2008, p. 335): “[…] Idioms are specially laden with 

connotative meaning, which can be traced through their collocates in corpora”, quienes, por 

otra parte, defienden la existencia de una “semantic prosody” en relación a las implicaturas e 

intencionalidad del hablante, expresada por los colocados, frente a una “semantic preference”, 

                                                 
16 La fijación estructural de a la luz de las velas la comprobamos por las restricciones de sustitución del artículo 

determinado por otro determinante: *a la luz de aquellas/esas/unas/…velas sin que se pierda el sentido de la 

locución. La secuencia en singular a la luz de una vela, con 65 ocurrencias en el corpus, presenta un valor literal, 

sin las implicaturas emocionales y positivas de a la luz de las velas: “Escribo a la luz de una vela porque ya no 

hay energía eléctrica.” (Vid. <http://www.ucm.es/BUCM/revcul/sci-fdi/3/art15.php>). 

http://www.ucm.es/BUCM/revcul/sci-fdi/3/art15.php
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que alude a las restricciones combinatorias de las locuciones. 

Un proceso de lexicalización revela asimismo la locución a la luz de la luna, de 

significado temporal-local: ‘bajo la luz de la luna’, ‘de noche y en el exterior’, con 645 

ocurrencias en el corpus, pero sin un perfil sintagmático tan marcado como en el caso anterior. 

En esta locución destacan como colocados el lema paseo (30 ocurrencias) y pasear17 (12 

ocurrencias), y en menor medida cena (17). Como en la locución a la luz de las velas, el 

significado connotativo es claramente positivo, como se desprende de los colocados. El 

significado temporal-local ‘de noche y en el exterior’ lo observamos en el siguiente ejemplo: 

 
La Noche en Blanco es un evento durante el cual los habitantes de la capital pueden ver y 

participar en más de 150 actividades de las más variadas disciplinas artísticas, ya sea música, 

proyecciones audiovisuales, teatro, etc. a la luz de la luna. Durante esta noche mágica también 

permanecen abiertos numerosos parques, museos y galerías para acoger exhibiciones, rutas y 

proyectos interactivos. (SKETCH ENGINE. Disponible en: 

<http://viajes.laopinion.es/2009/07/30/pasa-la-noche-en-blanco-en-el-hilton-madrid-airport>). 

 

Mayor complejidad semántica ofrece el fraseologismo a la luz del día (627 ocurrencias), 

para el que hemos podido distinguir un significado más que el que presenta el DFDEA. Es el 

temporal ‘de día’. Ejemplos: 

 
Si consigues casar una camiseta de raso con unos vaqueros, también puedes usarlo a la luz del 

día, el caso es saber llevarlo y combinar unas prendas con otras. (SKETCH ENGINE. Disponible 

en: <http://mujer.orange.es/moda/tendencias/conquista-noche.html>). 

 

Llegaban a su casa a las siete u ocho de la noche. No veían nunca a su familia; no veían nunca a 

sus hijos a la luz del día […]. (SKETCH ENGINE. Disponible en: 

<http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia1demayo.htm>). 

 

Al significado modal que registra el DFDEA: ‘sin secreto u ocultación’) se le podría 

añadir un matiz adversativo, ‘a pesar de ser de día, sin secreto u ocultación’. El significado 

pragmático alude a hechos delictivos o acciones reprobatorias, de claro cariz negativo, como se 

observa en el siguiente ejemplo: 

 
Pero te aseguro por experiencia que otras ciudades parecen más tranquilas y te atracan a la luz 

del día y sin que la gente haga nada... (SKETCH ENGINE. Disponible en: 

<http://blogs.rtve.es/desdemexico/2009/2/24/-toma-mi-arma-dame-tu-dinero>).  

  

La variante intensificadora de la locución anterior: a plena luz del día (803 ocurrencias) 

es más frecuente en el corpus que aquella y tiene como significado primero no temporal-modal 

(‘de día e iluminado por la luz del sol’), que también aparece, sino el modal-adversativo ‘a 

pesar de ser de día, sin secreto u ocultación, a la vista de todos’. Como en el caso anterior, la 

connotación es muy negativa, refiriéndose normalmente a hechos delictivos o acciones 

reprobatorias:  

 
El tiroteo fue a plena luz del día y en una zona de trabajadores muy concurrida. (SKETCH 

ENGINE. Disponible en: 

<http://www.elcorreoweb.es/andalucia/071713/hermanos/mueren/tiroteo/ogijares>). 

 

Tres encapuchados prenden fuego a plena luz del día a la oficina del Juzgado de Paz de Oiartzun 

(Guipúzcoa), ubicado en un edificio de viviendas del casco antiguo de esta localidad. (SKETCH 

                                                 
17 Del mismo campo semántico: caminar  (4 ocurrencias) y andar (2 ocurrencias). 

http://www.ugt.es/ugtpordentro/historia1demayo.htm
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ENGINE. Disponible en: <http://www.mir.es/eu/DGRIS/Cronologia/2006/03/>). 

 

Un preso colombiano se escapa de la prisión provincial de Santander ayudado por otros internos 

y a plena luz del día. (CORPES XXI) 

 

Un ejemplo para el significado periférico ‘de día e iluminado por la luz del sol’ es:  

 
Las presentaciones cobran vida mostrando colores intensos y las imágenes no pierden su gran 

calidad incluso a plena luz del día, lo que permite al público tomar notas cómodamente. 

(SKETCH ENGINE. Disponible en: <http://www.epson.es/Explorar-Epson/Acerca-de-

Epson/Sala-de-prensa/Productos/NP-G-5000-Series/1227985532890>).  

    

La locución aparece en el 5,4% de los casos junto al focalizador incluso18, como se ve 

en el último ejemplo, otras veces con la conjunción y, como en el penúltimo ejemplo: y a plena 

luz del día, con efecto focalizador igualmente. Las coocurrencias más frecuentes a izquierda y 

derecha del nodo a la luz del día en su significado menos idiomático (‘de día’) revelan, según 

el análisis de frecuencia de colocados de Sketch Engine, que se trata de lexemas que tienen que 

ver con la luz y con la vista: visualización, visible, visibilidad, claros, revela, gafas, veía, verlo, 

escenas, fotos, blanco, ve, pantalla, imágenes, imagen, visto, etc. De esta manera, 

comprobamos que el significado léxico de una unidad lingüística viene reforzado normalmente 

por el cotexto, que reitera y apoya la idea expresada por dicha unidad, en una suerte de simbiosis 

semántico-funcional (vid. LÓPEZ MEIRAMA; MELLADO BLANCO, en prensa).  

Muy distinto es el comportamiento sintagmático de la locución a plena19 luz del día, 

cuyos colocados, por el índice de frecuencia relativa LogDic, revelan el predominio del 

significado modal temporal-adversativo: ‘a pesar de ser de día, sin secreto u ocultación’: 

encapuchados, pasean, roban, atraco, joyería, asesinados, ladrones, prostitución, impunidad, 

robar, asesinado, robos, asalto, asesinato, brutal, cometer, agresión. Por el contrario, con el 

significado ‘de día e iluminado por la luz del sol’, los colocados que aparecen se encuadran en 

el campo semántico de ‘ver’, como en el caso de a la luz del día. Ejemplo: 

 
Los usuarios pueden obtener imágenes nítidas, incluso a plena luz del día, por lo que pueden 

dejar la luz encendida para que el público tome notas. (SKETCH ENGINE. Disponible en:  

<http://www.epson.es/Explorar-Epson/Acerca-de-Epson/Sala-de-prensa/Productos/NP-EB-9-

Series/1228056690559>). 
Antes de continuar con los valores de la locución a la luz de + SN vamos a presentar los 

sustantivos modificadores que se registran en el corpus de acuerdo con su valor de frecuencia 

absoluta y de frecuencia relativa LogDic. La siguiente tabla (vid. tabla 1) ofrece el resultado de 

la búsqueda <A/a la luz de + # + S> (9964 ocurrencias) y <A/a la luz del + S> (2970 

ocurrencias). Sombreados en gris aparecen los sustantivos que denotan ‘foco de luz’, que 

ocupan los primeros puestos y están relacionados con la secuencia [a la luz de + DET + S{foco 

de luz}]: ‘alumbrado por, bajo la luz de’. 

 

Tabla 1. Resultado de la búsqueda del slot S en <A/a la luz de +DET + S> (9964 ocurrencias) 

                                                 
18 A propósito de incluso como operador argumentativo vid. García Negroni (2000). 
19 Este significado de plena encaja con la segunda acepción dada en el DRAE: “Que ocupa la parte central o más 

intensa de un tiempo, un lugar, un proceso, etc. La bala le hirió en pleno pecho. Juan está en plenos exámenes. 

Era pleno verano. No obstante, la coocurrencia con este adjetivo está sujeto a restricciones y presenta 

lexicalización, pues no es posible *a plena luz de los focos/de las velas/de las linternas/… Usual sería solamente 

a plena luz del sol/del día, lo cual pone de relieve su significado temporal: ‘en las horas centrales del día’. 

http://www.mir.es/eu/DGRIS/Cronologia/2006/03/


38 

 

 

+ <A/a la luz del + S> (2970 ocurrencias)20. 

SLOT S   FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

logDice 

luna/Luna 656 8883 

día 627 3561 

Velas 578 9563 

Sol 477 6924 

Experiencia 400 4813 

Datos 374 3927 

Resultados 306 4566 

Doctrina/doctrina 141 6786 

Evolución 126 4484 

Conocimientos 124 4443 

Principios 110 4144 

Fe 107 5071 

Evangelio 104 7683 

Jurisprudencia 96 7081 

Derecho/derecho 88 3112 

art./artículo 87 3929 

Vela 89 6368 

Hechos 81 4007 

acontecimientos 74 5241 

Información 73 1151 

Estrellas 66 4038 

Criterios 65 3538 

Principio 60 2643 

razón/Razón 60 2872 

consideraciones 58 5938 

                                                 
20 División de los sustantivos de acuerdo con los colores: Gris: sustantivos que aluden a un foco de luz. Azul: 

sustantivos que alude a sucesos, resultados, experiencias que implican alguna novedad (aquí incluidas las teorías, 

la ciencia). Verde: sustantivos que aluden a normativas y leyes en sentido amplio, incluyendo la Ley Divina 

(sustantivos Dios, Cristo, fe, etc.). 
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Estudios 58 2420 

Cambios 56 2914 

investigaciones 54 4485 

Avances 54 4649 

Situación 53 1486 

Normativa 53 1486 

Da 51 3202 

Lámpara 52 6464 

Historia 50 1336 

Ley 47 1240 

Circunstancias 47 3573 

Constitución 47 3876 

Teoría 47 3749 

Experiencias 46 3587 

Palabra 45 6234 

Informes 42 3746 

Conclusiones 42 4125 

Ciencia 41 3270 

Dios 38 2194 

Análisis 37 2012 

Cristo 36 3696 

Antorchas 36 6651 

Objetivos 36 1978 

Verdad 36 0992 

Cifras 35 3431 

Documentos 35 2566 

Hoguera 33 6027 

Valores 33 2138 

Realidad 32 1192 

Informaciones 32 4196 
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Fuente: La autora. 

 

 Significado ‘según el conocimiento proporcionado por’. Corresponde a la secuencia 

[a la luz de + DET + S{fuente de conocimiento/datos}]. Los sustantivos colocados con el significado 

general ‘fuente de conocimiento/datos’ se refieren básicamente: a) eventos nuevos que llevan a 

reconsiderar una situación (a la luz de los últimos acontecimientos/de los hechos acaecidos/de 

estas consideraciones/de estos planteamientos/la experiencia/…); b) normativas y leyes en las 

que se basa el agente para obrar de una determinada manera (a la luz de la legislación vigente/de 

la Constitución/de la jurisprudencia/de las leyes/…). Veamos algunos ejemplos: 

 
Se hizo un gran silencio en la reunión y este padre siguió entonces argumentando a la luz de los 

acontecimientos sabidos: ataques de chicos armados sus  profesores, suicidios, acoso, 

violencia racista y ataques  sexuales, etc. (SKETCH ENGINE. Disponible en: 

<http://www.agea.org.es/20041108110/una-reunion-de-padres-en-un-colegio-de-

valencia.html>). 

 
La normativa de 1922 tenía el objetivo de actualizar, a la luz del nuevo Código de Derecho 

Canónico las indicaciones de la Constitución Apostólica Sacramentorum Poenitentiae, 

promulgada por el Papa Benedicto XIV en 1741. (SKETCH ENGINE. Disponible en:  

<http://blogs.21rs.es/trastevere/2010/07/24/contexto-historico-y-antecedentes-de-las-nuevas-

normas-del-motu-proprio-sacramentorum-sanctitatis-tutela/>). 

 
Como educador muestra siempre atención a la formación de los niños y jóvenes más 

desfavorecidos, pues estaba persuadido de que donde están los pobres allí tiene que estar presente 

la Iglesias. Sacerdote sencillo, conoce bien su tiempo y sabe interpretar la realidad a la luz del 

Evangelio. (SKETCH ENGINE. Disponible en:  

<http://www.omp.es/OMP/misioneros/carimasmisioneros/hermanasangelguarda.htm>). 

 

Dentro del campo semántico ‘normativas, leyes’ ocupan un lugar destacado los 

colocados que aluden a la Palabra de Dios, como Evangelio, Doctrina/doctrina, Dios, como se 

ve en el último ejemplo.  

El significado de la locución preposicional a la luz de + DET + S{fuente de datos} es 

plenamente idiomático, no composicional, y está basado en una metáfora doble complementaria 

presente ya en la Antigüedad Clásica y los Libros Sagrados (vid. citas al inicio de este artículo). 

De acuerdo con esta imagen metafórica, el conocimiento y el entendimiento están vinculados a 

la luz (claridad) y, por el contrario, la ignorancia y confusión a la sombra (oscuridad), dualidad 

conceptual que aún hoy pervive de manera altamente productiva en español, tanto en lexemas 

simples como en fraseologismos (cf. los lexemas esclarecer/aclarar/clarificar (un asunto) y las 

locuciones dar/arrojar luz [sobre algo], según el DFDEA: ‘proporcionar información o 

conocimiento que ayuda a comprender[lo]; no ser una lumbrera: ‘ser poco inteligente’, 

locución basada en una litotes).  

De acuerdo con los corpus, los acontecimientos/resultados/eventos/experiencias/ 

“esclarecedores” tienen lugar de manera reciente con respecto a la acción del verbo, es decir, 

estos sucesos son una novedad para el AGENTE. Esto explica el elevado número de 

coocurrencias de adjetivos como nuevo (528 ocurrencias), último (130 ocurrencias), reciente 

(61), actual (38). 

A diferencia de los textos en los que aparece la estructura [a la luz de + DET + S{foco de 

luz}], en los que no se pueden trazar dominios de uso claros, observamos aquí que ocupan un 

puesto muy significativo los textos procedentes del ámbito jurídico (vid. gráfico 2): boe.es 

(Boletín Oficial del Estado), con 1269 ocurrencias y primer puesto, y ccyl.es (Cortes de Castilla 

y León), con 234 ocurrencias y tercer puesto. El segundo y cuarto puesto están ocupados 

http://blogs.21rs.es/trastevere/2010/07/24/contexto-historico-y-antecedentes-de-las-nuevas-normas-del-motu-proprio-sacramentorum-sanctitatis-tutela/
http://blogs.21rs.es/trastevere/2010/07/24/contexto-historico-y-antecedentes-de-las-nuevas-normas-del-motu-proprio-sacramentorum-sanctitatis-tutela/
http://blogs.21rs.es/trastevere/2010/07/24/contexto-historico-y-antecedentes-de-las-nuevas-normas-del-motu-proprio-sacramentorum-sanctitatis-tutela/
http://www.omp.es/OMP/misioneros/carimasmisioneros/hermanasangelguarda.htm
http://www.omp.es/OMP/misioneros/carimasmisioneros/hermanasangelguarda.htm
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respectivamente con las páginas web de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universidad de Granada, que incluyen los repositorios de revistas científicas que publican sus 

editoriales21. Estos datos sobre el género textual están en relación directa con la semántica de 

los sustantivos que actualizan el slot S en la estructura [a la luz de + DET + S{fuente de 

conocimiento/datos}]. 
 

Gráfico 2. A/a la luz de + SN: fuentes textuales. 

  

Los colocados verbales 
 

De acuerdo con nuestro estudio, los colocados verbales más frecuentes con el nodo <A/a 

la luz de> (-5/+5) son: puede (153), debe (144), parece (101), pueden (72), considerando (61), 

interpretar (54), analizar (51), podemos (48), disfrutar (44), revisar (43), hacer (41), podrá 

(40), examinar (37), sea (27), sale (26), interpretando (26), interpretarse (25), entiende (24), 

considera (23), tienen (23), analiza (23), debemos (23), modificar (22), salir (22), ofrece (22), 

interpretada (21), sería (21), analizando (21), deberá (21), revisadas (20), podrán (19), 

considerarse (18), examina (18). 

Restringiendo el análisis a los verbos autosemánticos, el resultado por orden de 

preferencia es el siguiente: parecer (en el sentido de creer), considerar, interpretar, analizar, 

disfrutar, revisar, examinar, entender, modificar, ofrecer. Entre éstos, llama la atención la 

preponderancia de verbos cognitivos: parecer, considerar, interpretar, analizar, revisar, 

examinar, entender, los cuales, claramente, se vinculan al significado de ‘según el conocimiento 

proporcionado por’ de a la luz de + SN. Ciertamente, son la experiencia, los resultados, los 

últimos acontecimientos, etc., pero también la ciencia, las normativas y las leyes los que 

permiten reconsiderar, revisar, analizar o entender algo. Solamente el verbo disfrutar estaría 

vinculado con secuencia [a la luz de + DET + S{foco de luz}]. Mostramos a continuación (vid. 

                                                 
21 En este sentido, es interesante la predisposición de la locución preposicional a formar parte de títulos de obras 

y artículos científicos (vid. búsqueda en Google Scholar:  

<https://scholar.google.es/scholar?start=650&q=%22a+la+luz+de%22&hl=es&as_sdt=0,5>). 

https://scholar.google.es/scholar?start=650&q=%25252522a+la+luz+de%25252522&hl=es&as_sdt=0,5
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gráfico 3) algunas de las líneas de concordancia del nodo a la luz de y el colocado disfrutar: 

 

Gráfico 3. KWICs del nodo <a la luz de> con el colocado verbal disfrutar en Sketch Engine. 

Fuente: Sketch Engine (2011). 

 

A la luz de + SN con valor de conector argumentativo 
 

Del total de 12934 ocurrencias de <A/a la luz de +SN>, 1712 corresponden a <A la luz 

de + SN>, con mayúscula y a principio de frase. En muchos de estos ejemplos, [A la luz de + 

SN] funciona de modo similar a un conector argumentativo causal y suele estar gráficamente 

separado de la oración a la que precede por medio de una coma22. Los colocados sustantivos 

del slot S son bastante homogéneos, tratándose en su mayoría de sustantivos del tipo cognitivo 

(consideraciones, razonamientos, descubrimientos) o referidos a sucesos (acontecimientos, 

hechos, resultados, etc.). El vínculo anafórico con el discurso precedente lo indican colocados 

de naturaleza deíctica como estos/este/tales/… y adjetivos del tipo expuesto, aportados, 

precedentes, obtenidos. Aquí destaca, sin duda, la estructura <A la luz de + DETeste + S>. 

Veamos dos ejemplos con esta función argumentativa: 

 
De esta manera, cuanto mayor es el estado del contrato psicológico, mayor es la satisfacción con 

la vida y el bienestar psicológico, y menor el conflicto trabajo-familia. A la luz de estas 

conclusiones, se hace patente la necesidad de considerar no sólo el contenido del contrato 

psicológico […], sino también el estado del mismo […]. (SKETCH ENGINE. Disponible en: 

<http://www.infocop.es/view_article.asp?id=824>). 

 
Al-Jaafari es, por tanto, el primero en ocupar ese cargo de manera plenamente democrática desde 

hace décadas en Iraq. A la luz de estos hechos, la invasión y la ocupación posterior que ha 

dirigido Estados Unidos han posibilitado la transición de la dictadura de Sadam Hussein hacia la 

democracia. (SKETCH ENGINE. Disponible en: 

<http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2006/684/684pens.html>). 

 

                                                 
22 Esta posición extraoracional es un argumento a favor del valor de A la luz de + SN como conector argumentativo, 

dada su vinculación a nociones externas a la predicación oracional. 

http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2006/684/684pens.html
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A modo de conclusión 

 

A lo largo de este estudio se ha mostrado la relevancia del contenido semántico y de las 

variantes clasemáticas de los actantes externos de las unidades fraseológicas a la hora de 

determinar los sememas de un fraseologismo. Después de una introducción de tipo general 

sobre la polisemia (apartados 1-2), en el tercer apartado nos hemos centrado en el análisis de la 

unidad plurilexemática <a la luz de + SN> en el corpus del español europeo de Sketch Engine, 

llegando a interesantes conclusiones acerca de la lexicalización de ciertos slots sustantivos (día, 

velas: a la luz del día, a la luz de las velas) y de las características pragmáticas e implicaturas 

de estas locuciones. Asimismo, hemos mostrado como la semántica de los colocados 

sustantivos está estrechamente vinculada con los significados del fraseologismo, distinguiendo 

entre un valor temporal-modal con sustantivos que aluden a un foco de luz (p.ej. (pasear) a la 

luz de las estrellas: ‘de noche y al aire libre’) y uno preposicional con sustantivos que indican 

fuente de conocimento y normativas (p.ej. (revisar) a la luz de los últimos resultados: ‘según 

el conocimiento aportado por los últimos resultados’). 
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A FRASEOLOGIA DA LEGISLAÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL 

 EM LÍNGUAS E SISTEMAS JURÍDICOS DISTINTOS 

 

Anna Maria Becker MACIEL e Cleci BEVILACQUA 

(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

 

Introdução 

 

O reconhecimento das Combinatórias Léxicas Especializadas (CLEs) que ocorrem em 

um corpus comparável multilíngue da legislação ambiental é o foco da reflexão que aqui 

fazemos. Nossa preferência pelo meio ambiente é motivada pela presença constante do tema 

em cúpulas internacionais, onde acordos e regulamentações exigem a confrontação de pontos 

de vista em leis nacionais e colocam o redator e o tradutor de textos especializados diante de 

fraseologias cuja equivalência na legislação estrangeira é difícil ou impossível de identificar. A 

opção também se apoia na trajetória do grupo de pesquisa, Termisul, que se debruça sobre 

estudos referentes à terminologia do Direito Ambiental ao longo de 26 anos. 

Para discutir o estatuto das CLEs, fazemos um recorte no projeto multilíngue 

Combinatórias Especializadas da Legislação Ambiental – ProjeCOMLegis, que o grupo ora 

encerra com a publicação da base BDT-Legis23, e nos ocupamos de dois pares de línguas, 

português/espanhol e português/inglês24. O primeiro par abrange línguas e sistemas jurídicos 

semelhantes, enquanto o segundo contrasta línguas e sistemas jurídicos distintos.  

Em primeiro lugar, contextualizamos o tema na ampla área dos estudos fraseológicos 

das linguagens especializadas, nos quais está inserido o ProjeCOMLegis. Em seguida, 

delineamos nosso referencial teórico, definimos o que entendemos como CLE e descrevemos 

as combinatórias coletadas. Posteriormente, discutimos os critérios adotados para sua 

identificação. Concluímos demonstrando que, na linguagem legislativa, a correspondência 

unívoca entre CLEs paralelas na língua fonte e na língua alvo nem sempre é possível. 

Finalmente, apontando para pesquisas futuras, levantamos a hipótese de que a ausência de 

paralelismo resulta tanto de diferenças de língua e de sistemas jurídicos como da percepção 

sociocultural do meio ambiente subjacente à legislação de cada país. 

 

Contextualização 

 

O estudo da fraseologia, no sentido de expressões mais ou menos fixas recorrentes na 

utilização da língua, atrai cada vez mais pesquisadores e parece caracterizar a linguística da 

atualidade. Ainda que esse interesse não se constitua em novidade, pois desde muito a 

fraseologia já era investigada, foram os recursos da informática e a possibilidade do uso de 

corpora textuais que abriram novos caminhos e fizeram avançar a pesquisa na área. Em termos 

simples, uma fraseologia nada mais é do que a expressão sintagmática de dois ou mais 

elementos léxicos que funcionam como uma unidade semântica cuja frequência de coocorrência 

no texto é maior do que a esperada por acaso (GRIES, 2008). A coocorrência se repete tanto 

que parece haver entre eles uma atração mútua (colocability) que leva uma palavra a outra como 

a um polo magnético (FIRTH, 1957). 

Na área da língua comum multiplicam-se as pesquisas e as publicações lexicográficas 

que focalizam fraseologias sob os mais diversos formatos, desde simples colocações, 

expressões idiomáticas a ditos e provérbios populares. Tal não acontece no que diz respeito às 

linguagens especializadas, apesar da relevância do papel que a fraseologia desempenha como 

um elo de união entre o termo e o texto (PONTRANDOLFO, 2015), constituindo-se em 

                                                 
23 Disponível em: <http://www.ufrgs.br/termisul/cles/>. 
24 Além das línguas espanhola e inglesa, o projeto inclui alemão, francês e italiano. 

http://www.ufrgs.br/termisul/cles/
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unidades representativas e transmissoras de conhecimento temático (BEVILACQUA, 2005). 

No Brasil, os estudos da fraseologia na área especializada começaram a ser desenvolvidos no 

final dos anos 90, observando-se um interesse crescente pelo tema nos últimos 15 anos. Essa 

expansão se deu principalmente através da consolidação de grupos de pesquisa e da introdução 

de disciplinas de Terminologia em cursos de graduação e de pós-graduação em Tradução. Como 

decorrência, houve um aumento considerável na produção científica brasileira sobre o tema, 

incluindo teses, dissertações, artigos científicos e apresentações de trabalhos em eventos 

acadêmicos em âmbito nacional e internacional (BEVILACQUA, 2016, no prelo). 

No entanto, no que concerne à linguagem do Direito, a fraseologia, e em particular a 

fraseologia da linguagem legislativa, é um campo ainda pouco explorado. A revisão de literatura 

da área revela uma carência significativa de pesquisa sobre a natureza fraseológica do discurso 

legal e judicial e não mostra avanços de tais estudos na perspectiva empírica contrastiva baseada 

em corpora (PONTRANDOLFO, 2015). Somente a partir da última década tal interesse se 

desenvolveu nos centros acadêmicos, nos quais os pressupostos teórico-metodológicos da 

Linguística de Corpus tornaram evidente que cada domínio legal utiliza uma fraseologia própria 

(FRITZINGER; HEID; SIEGMUND, 2009). Como podemos observar em nossa pesquisa, o 

Direito Ambiental não foge à regra. 

As Combinatórias Léxicas Especializadas do Direito Ambiental configuram-se, tanto 

quanto à morfologia e à sintaxe, como quanto à semântica e à pragmática de diferentes 

maneiras. Apresentam formato e extensão variados desde simples adjuntos adverbiais, como 

“na forma da lei”, a longas fórmulas ritualizadas, como “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei”. Nessa variedade, 

o estabelecimento de padrões torna-se difícil; a tradução literal causa estranheza ao falante 

nativo, compromete a qualidade do documento e a idoneidade do tradutor. 

Na legislação americana, por exemplo, a expressão “respeitado o disposto na Lei” não 

poderá ser traduzida como respected the provisions of the Law, tampouco “dispõe sobre a 

Reforma Agraria” terá como equivalente This Law regulates the Agrarian Reform. 

Semelhantemente nas legislações em língua espanhola, a tradução de “no que couber”, “quando 

couber” e “se couber” parece ter várias opções de equivalência, como cuando corresponda, 

cuando sea necesario, ou en la medida de lo posible. Para expressar a fórmula da vigência do 

documento, os textos legislativos brasileiros dizem “Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação”, na legislação dos países hispanofalantes, os diplomas legais usam a fórmula 

comuníquese, publíquese e indicam as datas de sanção e publicação no diário oficial. Esses 

exemplos, entre outros, se constituem em real complexidade tradutória e motivaram a discussão 

dos elementos que configuram o estatuto de uma CLE no ProjeCOMLegis. 

Projeto combinatórias especializadas da legislação ambiental – ProjeCOMLegis 

 

Fundamentamos o projeto na Teoria Comunicativa da Terminologia (CABRÉ, 1999), 

que considera a linguagem especializada como uma expressão da língua comum usada em 

contexto de especialidade, compartilhando de todas as propriedades da língua natural ao 

desempenhar as funções comunicativas próprias da área temática. Recorremos também à 

abordagem descritiva da Terminologia Textual (BOURIGAULT; SLODZIAN, 1999), que 

analisa a linguagem especializada na sua efetiva realização em contexto de uso. De acordo com 

os pressupostos da Linguística de Corpus, identificamos as combinatórias em corpora 

especializados comparáveis de documentos da mesma temática e estatuto (STUBBS, 1996; 

BIBER; CONRAD; REPPEN, 1998). 

O desenvolvimento da pesquisa e sua consequente aplicação em um instrumento de livre 

acesso na web se inserem no quadro teórico-metodológico desenvolvido por Bevilacqua (1996, 

2004), divulgado por Bevilacqua et al. (2012, 2013), especificamente na proposta de descrição 

e explicação das unidades fraseológicas do domínio jurídico ambiental. Nesse construto, 
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entendemos como CLEs colocações e fraseologismos recorrentes nas situações de comunicação 

de uma área temática que revelam prototipicidade pelas características e pelas convenções 

próprias do idioma, da área e/ou do gênero textual em que ocorrem. No que se refere aos 

equivalentes tradutórios, consideramos os aspectos socioculturais dos diferentes sistemas 

jurídicos em foco. De acordo com os ensinamentos de Gémar (1982, 2005), buscamos encontrar 

a equivalência tradutória na perspectiva pragmática e funcional. Dessa maneira, entendemos 

que são equivalentes funcionais na linguagem legal as expressões que, em textos do mesmo 

gênero e temática, em um contexto paralelo, expressam relação semântica e efeito pragmático 

semelhante no texto de partida e no texto alvo. 

Ponderamos que não pretendemos aqui discutir a equivalência nos textos legislativos, 

mas sim o estatuto de combinatória léxica especializada dos candidatos à equivalência 

identificados no desenvolvimento do ProjeCOMLegis. A controvertida questão da 

possibilidade da equivalência entre línguas e sistemas jurídicos foge do nosso escopo. Além 

disso, é importante salientar que o Brasil é um país monolíngue e que o texto legal somente tem 

valor jurídico em sua língua oficial, o português brasileiro. Traduções e versões eventualmente 

realizadas têm apenas caráter informativo e jamais poderão desempenhar a mesma função 

pragmática, portanto a equivalência sugerida visa apenas auxiliar a compreensão da CLE e 

explicitar o seu valor no documento original. 

 

Materiais e Métodos 

 

A Base Legis (MACIEL; MARRA; SILVEIRA, 2008) 25  composta por corpora 

comparáveis de textos da legislação ambiental do Brasil, Alemanha, Argentina, Estados Unidos 

da América do Norte, Itália, Paraguai e Uruguai é o material de pesquisa básico do 

ProjeCOMLegis. Para complementar as limitações decorrentes da extensão, abrangência e 

datação dos corpora, recorremos também a textos governamentais sobre a mesma temática 

disponibilizados por organismos credenciados na web. Com o auxílio de ferramentas de análise 

textual, tais como AntConc (ANTHONY, 2014), tendo como  ponto de partida a legislação 

brasileira, identificamos as CLEs em português (pt-br), e buscamos combinatórias equivalentes 

nas línguas estrangeiras: alemão (de), espanhol (es), inglês (en) francês (fr) italiano (it).  

O levantamento realizado não pretendeu ser exaustivo quer sob o ponto de vista 

quantitativo, quer qualitativo. Nos limites de nossas possibilidades, de acordo com os critérios 

estabelecidos a priori (adiante discutidos), recolhemos as CLEs que nos pareceram ser 

representativas do texto legislativo ambiental. Para o reconhecimento das CLEs em português 

recorremos também ao programa Multiword Expression Toolkit (RAMISCH, 2012) que, 

utilizando o corpus de referência PLNBRFULL (RAMISCH, 2015) composto de 100 milhões 

de palavras da Folha de São Paulo, confirmou o estatuto das CLEs já identificadas e ainda 

ampliou a seleção, apontando novos candidatos. 

 

Resultados 

 

As CLEs coletadas foram categorizadas em dois grandes grupos: CLEs discursivas e 

CLEs terminológicas (BEVILACQUA, 2004; BEVLACQUA et al., 2012). O primeiro grupo 

reúne CLEs prototípicas do discurso legislativo em qualquer área jurídica, enquanto o segundo 

reúne CLEs originárias da área ambiental adotadas pelo Direito. Dentre as discursivas, 

destacamos aquelas que enunciam atos de fala da lei, denominadas CLEs legislativas, como 

“revogam-se as disposições em contrário”, e também aquelas que circunscrevem e/ou 

condicionam a realização desses atos como “para os efeitos desta Lei”, chamadas de CLEs 

                                                 
25 Disponível em: <http://www.ufrgs.br/termisul/legis.php>. 

http://www.ufrgs.br/termisul/legis.php
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legais. Finalmente, ocupamo-nos das CLEs terminológicas eventivas, isto é, as que referem 

ações ou processos próprios da tutela do meio ambiente, por exemplo, “avaliação da qualidade 

ambiental” e “acumulação de resíduos perigosos”. Uma vez organizado o repertório das CLEs 

brasileiras, realizamos, nos corpora das outras línguas, a busca de combinatórias com o mesmo 

significado semântico e mesmo papel pragmático nos países contemplados pelo Projeto, em 

outras palavras, procuramos candidatos a equivalentes funcionais. 

 

Estatuto das CLEs 

 

Trabalhando com corpora brasileiros, Berber Sardinha et al. (2014) colocam o texto 

legislativo entre aqueles que apresentam o maior número de sequências lexicais repetidas, as 

quais nós consideraríamos prováveis candidatos a CLEs. No nosso corpus de estudo, 

confirmamos tal recorrência; no entanto, ponderamos que nem todas combinatórias utilizadas 

na legislação parecem configurar CLEs, isto é, combinatórias especializadas. Algumas são 

apenas frases pré-fabricadas da língua geral, simples sintagmas recorrentes como preposições 

complexas que regem substantivos, por exemplo, “em face de”, ou outras expressões léxicas 

como “no que se refere a” que não são reconhecidas prima fácies como prototípicas do Direito. 

Na implementação do ProjeCOMLegis, em consonância com os ensinamentos de 

L’Homme (2000), entendemos como Combinatória Léxica Especializada a unidade 

sintagmática recorrente na legislação ambiental consensualmente aceita como característica da 

língua, da área jurídica e do texto legislativo. Nesse entendimento, adotamos os seguintes 

critérios para sua identificação: sintagmaticidade, frequência relevante, relativa estabilidade 

morfossintática e semântica, consensualidade entre os especialistas e complexidade tradutória 

(MACIEL; BEVILACQUA, 2014). Para ser considerada CLE, portanto, uma sequência lexical 

deve apresentar especificidade temática e especificidade pragmática. A primeira é ativada pela 

presença de um termo da ampla área do Direito ou da área ambiental regulamentada pelo 

Direito, enquanto a segunda é assegurada pela sua ocorrência em um texto legislativo, isto é, 

um texto cuja função primordial é a prescrição de uma norma. 

Nessa perspectiva, o primeiro passo para a identificação de um candidato a CLE é 

discutir sua especificidade, em outras palavras, discutir os elementos que indicam o domínio 

jurídico e/ou o domínio da questão ambiental. Em seguida, é necessário examinar o estatuto 

fraseológico, isto é, se o candidato a CLE, além de ser um sintagma recorrente, conserva seus 

elementos lexicais básicos, bem como significado e função em textos de mesmas 

características. Em relação às CLEs terminológicas, além disso, analisamos o caráter eventivo, 

isto é, se a CLE se refere a um processo ou ação próprios da tutela legal do meio ambiente, 

indicados por verbos e nominalizações. 

Observamos que excepcionalmente, mesmo na ausência de um termo, as propriedades 

pragmático-discursivas do contexto são capazes de ativar a especificidade temática de uma 

expressão, permitindo-lhe assumir o estatuto de CLE. Tal é o caso de “no que couber”, 

combinatória encontrada no corpus de estudo que é utilizada tipicamente em documentos 

jurídicos como comprovam as buscas realizadas no Corpus Brasileiro26 e na WebAsCorpus27. 

Modulamos o critério da estabilidade morfossintática e semântica, admitindo variação 

tanto na forma gramatical dos componentes da CLE, quanto na inserção de outros elementos 

léxicos na sua composição (MACIEL; REUILLARD, 2015), mas exigimos que o mesmo 

significado e a mesma função sejam mantidos nos documentos semelhantes da área. Nesses 

termos, registramos como outra forma da mesma CLE aquelas em que ocorre uma mudança na 

forma verbal (“de acordo com o que dispõe a lei” e “de acordo com o que dispuser a lei”; 

“revogadas as disposições em contrário” e “revogam-se as disposições em contrário”) e ainda 

                                                 
26 Disponível em: <https://www.sketchengine.co.uk/corpus-brasileiro/>. 
27 Disponível em: <http://www.webcorp.org.uk/live/>. 

https://www.sketchengine.co.uk/corpus-brasileiro/
http://www.webcorp.org.uk/live/
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aquelas que contêm acréscimos como “conforme a lei” e “conforme o disposto na lei”. Do 

mesmo modo, consideramos outra forma da mesma CLE terminológica aquelas formadas pelo 

verbo no infinitivo ou por uma nominalização do mesmo verbo (“armazenar produtos 

perigosos” ou “armazenamento de produtos perigosos”). 

Tendo em vista o objetivo do ProjeCOMLegis de implementar uma Base de Dados 

Terminológica on-line para tradutores e redatores, o critério da complexidade tradutória foi 

considerado na coleta das CLEs brasileiras. Sem lançar mão de métricas de avaliação estatística, 

empiricamente coletamos, sempre respeitando os critérios acima mencionados, as sequências 

recorrentes de correspondência não trivial em outra língua. Desse modo, procuramos incluir no 

acervo coletado as CLEs da legislação brasileira que demandariam do tradutor buscas 

sofisticadas na língua estrangeira, no texto legislativo e no sistema jurídico do respectivo país. 

Nesse entendimento, coletamos CLEs como as fórmulas de promulgação, de vigência e 

revogação entre outras. No que se refere ao critério de frequência, optamos por não usar 

heurísticas matemáticas, mas considerando as dimensões dos corpora utilizados, adotamos o 

ponto de corte 2 e recorremos à consulta de um corpus de referência. 

Para as CLEs coletadas no corpus da legislação brasileira, procuramos equivalentes nos 

corpora das línguas estrangeiras, tendo como nódulo de busca um termo jurídico ou um termo 

da área ambiental. O candidato a CLE equivalente não encontrado nesses corpora foi procurado 

na web em sites governamentais do respectivo país. A fórmula da promulgação norte-

americana, por exemplo, não aparece no nosso corpus porque os textos que o compõem foram 

coletados a partir do Código Americano (US Code), compilação das leis editadas; no entanto, 

ela ocorre em Acts of Congress28 no arquivo dos Statutes at Large. 

Quanto ao caráter prescritivo, muitas vezes os equivalentes das CLEs terminológicas 

não foram encontrados em textos legislativos, mas sim em textos informativos de órgãos 

governamentais. Entendemos que, nessas ocorrências, ainda que o caráter deôntico desses 

textos não seja evidente, a especificidade pragmática e a especificidade temática se confundem, 

se admitirmos que o texto do organismo governamental credenciado ilustra o uso da CLE no 

contexto oficial. 

Algumas CLEs equivalentes foram facilmente encontradas, outras tiveram apenas uma 

ou raras ocorrências em documentos não legislativos divulgados em sites governamentais; 

outras ainda foram localizadas em sites de países cuja língua oficial não é a mesma da CLE, 

por exemplo, CLEs em inglês em textos publicados no Brasil ou no Zaire. Tais resultados 

levantaram questionamentos sobre o estatuto dessas CLEs, uma vez que elas não satisfazem o 

critério de recorrência. 

 

Discussão 

 

Nos limites deste texto, com o propósito de discutir se as CLEs que tiveram uma só 

ocorrência são apenas sugestões à guisa de paráfrase em língua estrangeira para as CLEs em 

português brasileiro e não genuínas CLEs, comparamos os dados coletados na legislação de 

dois pares de línguas. O primeiro par reúne português brasileiro e o espanhol, sobretudo dos 

países do Mercosul – Argentina, Paraguai e Uruguai. Portanto, países de desenvolvimento 

histórico e cultural aproximado tanto no que diz respeito à origem da língua latina, como à 

origem do sistema jurídico germano-românico. Já o segundo par apresenta disparidade de 

línguas, culturas e sistemas jurídicos: Brasil e Estados Unidos da América do Norte. Cada um 

desses dois países desenvolveu-se socioculturalmente à sua própria maneira respondendo a 

estímulos e enfrentando situações peculiares. Ainda que suas línguas obedeçam a regras básicas 

da gramática greco-latina, seus regimes morfossintáticos muitas vezes se distanciam, 

                                                 
28 Disponível em: <http://www.archives.gov/federal-register/publications/statutes.html>. 

http://www.archives.gov/federal-register/publications/statutes.html
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impedindo o paralelismo de estruturas. O mesmo acontece quanto a alguns conceitos legais, 

uma vez que a tradição civilista (civil law) rege o sistema jurídico brasileiro, enquanto nos 

Estados Unidos rege primordialmente a linha jurisprudencial consuetudinária do sistema inglês 

(common law). 

 

CLEs em língua espanhola 

 

Conforme recém afirmado, é importante esclarecer que a busca dos equivalentes em 

espanhol foi feita inicialmente em um corpus de textos legislativos dos países que conformam 

o Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai), e somente quando não encontramos um 

equivalente possível nesse corpus é que buscamos em sites governamentais de outros países 

falantes do espanhol. 

Também já afirmamos que o sistema jurídico brasileiro e os dos países de fala espanhola 

são semelhantes, da mesma forma que as estruturas de ambas as línguas são bastante próximas, 

o que poderia, em certa medida, facilitar as buscas pelos equivalentes. Contudo, essa 

proximidade pode representar um problema, pois, nem sempre as CLEs são as mesmas nas duas 

línguas e, mesmo havendo a possibilidade de estarem formadas por termos existentes em 

ambas, nos casos das CLEs terminológicas, por exemplo, pode ocorrer que cada uma selecione 

termos diferentes, como veremos abaixo ao tratar da combinatória “derramamento de óleo” e 

seu equivalente derrame de petróleo. Esse fato reforça o caráter idiomático das CLEs, isto é, 

elas não podem ser traduzidas literalmente de uma língua para outra, pois a seleção léxica é 

diferente em cada língua, assim como sua frequência de uso. 

Além desse fato, outros aspectos chamaram a atenção na busca dos equivalentes em 

espanhol. Esses aspectos referem-se à variação das CLEs, isto é, uma mesma CLE pode ter 

várias outras formas (inserção de elementos em seu interior) e vários sinônimos. A dificuldade 

está em identificar todos os possíveis casos de variação. 

As CLEs discursivas legais em espanhol, assim como no inglês, mesmo com estruturas 

bastante diferentes, possuem as mesmas características semânticas e funções pragmáticas que 

as combinatórias em português. Por exemplo, a CLE “esta lei entre em vigor na data de sua 

publicação” tem como equivalentes em espanhol la presente ley comenzará a regir e la presente 

ley entrará en vigencia. Essas duas CLEs são sinônimas, contudo, não ocorrem em todas as leis 

do corpus em espanhol, tal como acontece nos textos brasileiros. Some-se a isso a existência 

da CLE comuníquese, etc. e suas variantes (Comuníquese, publíquese y archívese, Regístrese, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido oportunamente archívese, entre 

outras) que também exercem a mesma função de indicar a data de entrada em vigor de um texto 

legislativo e ocorrem em praticamente todos os textos em língua espanhola. Constatados esses 

fatos na base de dados, foram criadas fichas que registram as duas primeiras CLEs e que estão 

relacionadas através do campo “ver também”, assim como uma ficha que registra a terceira 

CLE, que contém uma nota indicando que é a fórmula de fechamento dos textos do corpus em 

espanhol. 

Em relação às CLEs discursivas legais, estas não apresentaram problemas para sua 

identificação em espanhol. Conforme afirmado anteriormente, a dificuldade foi a constatação 

da existência de outras formas para uma mesma CLE e de sinonímia, muitas vezes sendo 

semelhante à variação que há no português. Para ilustrar, no quadro abaixo, apresentamos um 

exemplo de variação para as CLEs “de acordo com [texto legislativo ou parte de texto 

legislativo]” e de acuerdo con [texto legislativo o parte de texto legislativo]. Relembramos que 

essa informação foi incluída no campo “outras formas” da ficha de registro das combinatórias. 
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Quadro 1 - Exemplos de variação em relação às formas das CLEs. 

Português-BR Espanhol 

de acordo com [texto legislativo ou parte de texto 

legislativo] 

de acordo com o disposto em [texto legislativo ou 

parte de texto legislativo] 

de acordo com as disposições do [texto 

legislativo ou parte de texto legislativo] 

de acordo com o previsto em [texto legislativo ou 

parte de texto legislativo] 

de acordo com o que dispuser [texto legislativo 

ou parte de texto legislativo] 

de acuerdo con/a [texto legislativo o parte de 

texto legislativo] 

de acuerdo a/con lo dispuesto en el [texto 

legislativo o parte de texto legislativo] 

de acuerdo con las disposiciones del [texto 

legislativo o parte de texto legislativo] 

de acuerdo con lo establecido en el [texto 

legislativo o parte de texto legislativo] 

 
Fonte: As autoras. 

 

A mesma CLE também apresenta sinonímia em ambas as línguas como vemos abaixo: 

 

Quadro 2 - Exemplos de sinonímia das CLEs. 

Português-BR Espanhol 
de acordo com [texto legislativo ou parte de texto 

legislativo] 
De acuerdo con [texto legislativo o parte de texto 

legislativo] 
conforme [texto legislativo ou parte de texto 

legislativo] 
conforme a [texto legal ou parte de texto 

legislativo] 
em conformidade com [texto legislativo ou parte 

de texto legislativo] 
De conformidade con [texto legislativo o parte de 

texto legislativo] 
nos termos de [texto legislativo ou parte de texto 

legislativo] 
en los términos de [texto legislativo o parte de 

texto legislativo] 

em concordância com o que dispuser [texto 

legislativo ou parte do texto legislativo] 
 

na forma de [texto legislativo ou parte do texto 

legislativo] 
 

 
Fonte: As autoras. 

 

No quadro acima, vemos que em português há seis CLEs e para o espanhol foram 

encontradas quatro CLEs. Na ficha, elas são incluídas no campo “ver também” de forma 

remissiva, auxiliando o consulente a visualizar todas elas em uma mesma ficha e oferecendo a 

oportunidade de acessá-las facilmente. 

Para as CLEs terminológicas, uma das dificuldades foi a seleção léxica distinta em cada 

uma das línguas e sua recorrência. É o caso, por exemplo, de “derramamento de óleo”, em 

português. Em espanhol, para “óleo”, o termo equivalente costuma ser aceite, mas também há 

óleo e, em alguns casos, petróleo. Para definir o equivalente funcional, foi necessário realizar 

um estudo comparando os três termos, seus contextos e seus coocorrentes e frequência em 

ambas as línguas e construir mapas conceituais. Após essa análise, concluiu-se que a CLE 

equivalente em espanhol era derrame de petróleo. 

Em algumas buscas pelos equivalentes foi necessário realizar pesquisas na Internet, pois 

as combinatórias não foram encontradas nos corpora em espanhol. Alguns resultados 

indicavam a existência da CLE nessa língua, mas ao entrar no site e verificar a confiabilidade 

http://www.ufrgs.br/termisul/antigo/espelho/lib/php/view.php?cle=6&lang=es&cpp=50&strt=51
http://www.ufrgs.br/termisul/antigo/espelho/lib/php/view.php?cle=6&lang=es&cpp=50&strt=51
http://www.ufrgs.br/termisul/antigo/espelho/lib/php/view.php?cle=9&lang=es&cpp=50&strt=51
http://www.ufrgs.br/termisul/antigo/espelho/lib/php/view.php?cle=9&lang=es&cpp=50&strt=51
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da fonte, constatou-se que eram sites brasileiros traduzidos para o espanhol ou de outros países 

cuja língua não é o espanhol. Essas CLEs foram desconsideradas, dado que buscamos 

equivalentes funcionais, ou seja, combinatórias que tenham a mesma relação semântica e 

função pragmática em textos originais na língua estrangeira. Esse fato também nos fez redobrar 

o cuidado com a verificação das fontes utilizadas. 

 

CLEs em língua inglesa 

 

Dentre as CLEs discursivas em inglês, as CLES legislativas, ainda que não 

apresentassem paralelismo de léxico ou estrutura, não causaram problemas quanto a estatuto e 

equivalência, pois suas características semânticas e funcionais são idênticas nos corpora das 

duas línguas focalizadas. Assim, as fórmulas da promulgação e vigência foram identificadas e 

não levantaram dúvidas, mas o mesmo não aconteceu com as CLEs que confirmam a atribuição 

de poder, como “no uso das atribuições que lhe confere [texto legislativo ou parte de texto 

legislativo]” e outras. 

 As CLEs discursivas legais em inglês equivalentes às coletadas em português foram 

também identificadas sem problemas no corpus de estudo. Sua estrutura é semelhante e também 

sua função pragmática é comparável. O padrão fraseológico é prototípico da legislação em 

inglês, quer nos Estados Unidos, quer na União Europeia (GOŹDŹ-ROSZKOWSKI, 2011; 

BIEL, 2015). O uso de fraseologias iniciadas por preposições complexas que atestam o suporte 

do texto no quadro referencial da lei é recorrente; por exemplo, pursuant to [legislative text or 

part of legislative text] e “de acordo com [texto legislativo ou parte de texto legislativo]”. No 

entanto, a equivalência de outros padrões de CLEs legais comuns no português, como as CLEs 

compostas por um particípio “observada a lei [texto legislativo ou parte de texto legislativo]”, 

“respeitando a lei [texto legislativo ou parte de texto legislativo”, parece não ser frequente. Por 

outro lado, no corpus norte-americano foi observada a recorrência de CLEs como There is 

authorized to be appropriated to carry out the purposes of [legislative text or part of legislative 

text] ou as provided by [legislative text or part of legislative text], entre outras, que não 

correspondem a combinatórias semelhantes em português. 

A coleta das CLEs terminológicas equivalentes demandou muitas buscas na web e 

levantou dúvidas quanto à satisfação do critério de recorrência. Algumas, como waste 

management “gestão de resíduos” ou energy application para “aplicação de energia”, foram 

facilmente identificadas. No entanto, outras não, como aquelas para “supressão de vegetação” 

e para “cessão de águas”; “desmembramento do solo” e “parcelamento do solo”. Os 

componentes dessas CLEs não encontradas são itens lexicais da língua inglesa tanto utilizados 

separadamente na língua comum como na linguagem jurídica, mas não aparecem como 

coocorrentes nas buscas realizadas na web. 

Muitas vezes, as buscas na web revelaram formas equivalentes em sites não dos Estados 

Unidos, mas brasileiros ou de outros países, revelando assim a tradução literal das CLEs pelo 

autor do texto. Nesses casos foi acordado que o equivalente é aceito quando a fonte é de um 

país cuja língua oficial é o inglês ou um documento da União Europeia (EU). 

 

Considerações finais 

 

Ao discutir o estatuto dos candidatos a equivalente tradutório em inglês e em espanhol 

de CLEs da legislação ambiental, não observamos entre o português e o inglês o mesmo 

paralelismo que encontramos entre o português e o espanhol. Nessas duas línguas, 

identificamos combinatórias semelhantes tanto morfologicamente como sob o ponto de vista 

semântico e pragmático nas legislações do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai para 

praticamente todos os tipos de CLE. O paralelismo nas CLEs dos países nossos vizinhos que 
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compartilham conosco condições geográficas, história, cultura, bem como situação política e 

sistema jurídico parece confirmar essa observação. No entanto, essa constatação necessita de 

mais aprofundamento, comparação e pesquisa envolvendo as outras línguas contempladas no 

ProjeCOMLegis. 

A não equivalência entre as CLEs, principalmente em relação com o inglês, parece 

resultar de diferentes percepções da questão ambiental subjacente à legislação de cada país. 

Esses casos sugerem diferenças de situações e visões de mundo, antes que diferenças de língua.  

Concluímos demonstrando que a correspondência unívoca entre CLEs paralelas na 

língua fonte e na língua alvo não é unânime na linguagem legislativa e levantamos a hipótese 

de que tal discrepância resulta tanto de diferenças de língua e de sistemas jurídicos como da 

percepção sociocultural do meio ambiente subjacente à legislação de cada país. 
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COMO SE DIZ POKER FACE EM PORTUGUÊS? 

FRASEOLOGIAS DO CORPO HUMANO EM INGLÊS E PORTUGUÊS 

 

Stella TAGNIN (Universidade de São Paulo) 

 

Introdução 

 

A Fraseologia está se firmando como uma área de pesquisa específica no Brasil, como 

atestam várias publicações recentes (MONTEIRO-PLANTIN, 2014; SILVA, 2014; 

ALVAREZ, 2012; ALVAREZ; UNTERNBÄUMEN, 2011). As unidades fraseológicas, no 

geral, constituem um problema para a tradução, quer por apresentarem estruturas sintáticas 

diferentes nas duas línguas, quer por envolverem escolhas lexicais distintas, quer ainda por não 

apresentarem equivalentes ou correspondentes na língua para a qual se está traduzindo. Embora 

haja trabalhos que enfoquem esse problema de uma perspectiva teórica ou prática em alguns 

pares de línguas (KOLLER, 2007; DOBROVOL'SKIJ, 2000; 2011; SZERSZUNOWICZ, 

2011; 2013; CORPAS PASTOR, 2004), pouco ou quase nada há que vise o par inglês-

português brasileiro, salvo, talvez Tagnin (1987), que identifica as unidades fraseológicas em 

uma novela de Saul Bellow, propõe e comenta possíveis traduções. Este artigo terá como foco 

principal a tradução para o português de algumas dessas unidades fraseológicas, ou seja, 

colocações, expressões idiomáticas e fórmulas em inglês que envolvem partes do corpo 

humano. Por colocações, entendemos a combinação de, em geral, duas palavras que coocorrem 

com frequência maior do que seria de se esperar caso se tratasse de uma combinação aleatória. 

As expressões idiomáticas consistem de duas ou mais palavras cujo sentido global não pode ser 

depreendido do sentido literal de cada um de seus componentes. As fórmulas são enunciados 

de cunho pragmático, ou seja, são expressões usadas em determinadas situações. Os problemas 

de tradução são comentados e possíveis soluções/correspondências em português são 

apresentadas.  A seleção das fraseologias aqui abordadas se deu a partir de posts publicados 

pela autora no Blog da Disal29, que abordavam especificamente as mais frequentes colocações 

com partes do corpo humano, extraídas do Corpus of Contemporary American English30. Como 

costuma acontecer com pesquisas baseadas na Linguística de Corpus, fenômenos não esperados 

vêm à tona em função da metodologia adotada. Por essa razão, discutiremos, além das 

colocações propriamente ditas, algumas expressões idiomáticas e uma fórmula sob uma 

perspectiva semântica (as fraseologias envolvem as mesmas partes do corpo humano nas duas 

línguas?) e metafórica (quais são os elementos de comparação nas duas línguas?). 

 

A Fraseologia e o Tradutor 

 

É sabido que uma das maiores dificuldades do tradutor é encontrar equivalentes – ou 

mesmo correspondentes – para unidades fraseológicas. Apesar de algumas admitirem uma 

tradução literal, grande parte tem formas bastante diversas na língua de chegada. Por outro lado, 

nem sempre o tradutor se dá conta de que determinada combinação lexical é, de fato, uma 

combinação consagrada. Daí a afirmação de Baptista de que “é fundamental que o tradutor seja 

capaz de identificar esses enunciados ou formas fixas, de compreender o seu sentido ou 

sentidos e buscar correspondências ou equivalências em outra língua” (BAPTISTA, 2014, 

p.71, grifos nossos). 

A identificação dessas formas fixas não é sempre uma tarefa fácil, principalmente 

porque, no geral, são de fácil compreensão, ou seja, têm o sentido composicional, ao contrário 

das expressões idiomáticas, cujo sentido é opaco. Se o tradutor estiver familiarizado com a 

                                                 
29 Disponível em: <http://blogdadisal.blogspot.com.br/>. 
30 Esse corpus, de livre acesso, contém 520 milhões de palavras. Disponível em: <http://corpus.byu.edu/coca/>. 

http://blogdadisal.blogspot.com.br/
http://corpus.byu.edu/coca/
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noção de convencionalidade na língua (TAGNIN, 2013), isto é, que a língua é formada, em 

grande parte, por expressões fixas ou semifixas, poderá confirmar se a combinação encontrada 

é uma expressão consagrada ou não recorrendo a um corpus. Lá poderá investigar se a 

expressão é recorrente e com que frequência ocorre.  

 

A Linguística de Corpus 

 

Este trabalho está fundamentado na Linguística de Corpus31 , em nosso caso, uma 

abordagem para um estudo lexical. Partindo do campo semântico das partes do corpo humano, 

escolhemos uma parte e buscamos, num corpus, as palavras – substantivos ou adjetivos – que 

coocorriam com essa parte do corpo32. O corpus usado foi o Corpus of Contemporary American 

English (COCA). Vejamos o resultado de uma busca pelos adjetivos que imediatamente 

antecedem leg, ou seja, que ocorrem à esquerda de leg: 

 

Tabela 1 - Adjetivos que antecedem imediatamente o substantivo leg. 

   FREQ 

1  RIGHT 1446 

2  LEFT 1402 

3  BROKEN 416 

4  LOWER 265 

5  OTHER 245 

6  FRONT 159 

7  HIND 136 

8  BAD 116 

9  FINAL 98 

10  PROSTHETIC 98 

11  WOODEN 94 

12  GOOD 90 

13  REAR 74 

14  LONG 63 

15  INJURED 59 

16  ARTIFICIAL 54 

17  BARE 52 

                                                 
31 Para uma visão geral sobre a Linguística de Corpus, vide Tagnin (2013, p. 29-52). 
32  Esses estudos deram origem aos posts publicados no Blog da Disal, disponível em: 

<http://blogdadisal.blogspot.com.br/>. 

http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&wx=right&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&wx=left&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&wx=broken&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=4&wx=lower&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=5&wx=other&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=6&wx=front&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=7&wx=hind&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=8&wx=bad&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=9&wx=final&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=10&wx=prosthetic&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=11&wx=wooden&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=12&wx=good&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=13&wx=rear&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=14&wx=long&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=15&wx=injured&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=16&wx=artificial&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=17&wx=bare&wl=1&wr=0
http://blogdadisal.blogspot.com.br/
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18  UPPER 51 

19  NEW 42 

20  OPPOSITE 35 

 
Fonte: COCA. 

 

O passo seguinte é buscar instâncias que contextualizem a combinação para nos 

certificarmos de seu significado. Para isso, basta clicar no adjetivo e uma nova janela 

apresentará essas ocorrências. Tomemos bad, por exemplo, que ocupa a oitava posição e 

ocorreu 116 vezes no corpus: 

 

 I didn't like to see how her bad leg looked withered, thinner than her right leg. 

 All day Kenny dragged his bad leg back and forth from the hedge on one side of the 

garden to the fence. 

 Namatai shifted her weight to relieve her bad leg. 

 

O contexto deixa claro que se trata de uma perna que não é normal, ou seja, apresenta 

algum defeito. Uma busca no Corpus do Português pelos adjetivos que ocorrem imediatamente 

após ‘perna’ revela vários adjetivos que especificam o que há de ‘anormal’ naquele membro 

como, por exemplo, ‘curta’, ‘bamba’, ‘manca’, entre outros. Um correspondente com sentido 

mais geral, como bad em inglês, aparece apenas na posição 76: ‘defeituosa’, com apenas cinco 

ocorrências. Caberá ao tradutor selecionar, entre as opções oferecidas, a que melhor se adequa 

ao texto em que está trabalhando33. 

Uma vez confirmado tratar-se de uma fraseologia, passará à busca de um equivalente 

ou correspondente na língua de chegada. 

Para este artigo, selecionamos três tipos de unidades fraseológicas: colocações, 

expressões idiomáticas e fórmulas, todas elas envolvendo algum item lexical referente a uma 

parte do corpo humano. Trataremos, primeiramente, das colocações, em seguida das expressões 

idiomáticas e finalmente das fórmulas.  

   

Colocações 

 

Por colocações (TAGNIN, 2013) refiro-me a combinações lexicais em inglês como: 

 

substantivo + substantivo = trouser leg (perna da calça) 

adjetivo + substantivo = inner ear (ouvido interno) 

verbo + substantivo = hold hands (ficar de mãos dadas) 

verbo + advérbio = laugh heartily (rir gostosamente) 

 

Uma busca no COCA34 pelos colocados de thigh, na primeira posição à esquerda, 

apresenta os seguintes resultados: 

 

Tabela 2 - Colocados de thigh, na primeira posição à esquerda. 

                                                 
33 Para maiores detalhes sobre o uso da Linguística de Corpus na e para a tradução, vide Tagnin (2015, p. 19-56). 
34 Todos os exemplos em inglês são extraídos do Corpus of Contemporary American English (COCA) e os em 

português do Corpus do Português: Web/Dialects, que contém um bilhão de palavras com exemplos das variantes 

do Brasil, de Portugal, de Moçambique e de Angola, disponível em: <http://www.corpusdoportugues.org/web-

dial/>. 

http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=18&wx=upper&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=19&wx=new&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=20&wx=opposite&wl=1&wr=0
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1  CHICKEN 26 

2  PLAY 4 

3  LEG 2 

4  STANDING 2 

5  TURKEY 2 

 
Fonte: COCA. 

 

Como vemos, chicken thigh é a colocação mais frequente, cuja tradução literal seria 

‘coxa de galinha’. No entanto, uma busca por uma imagem dessa colocação nos revela que, em 

português, essa parte da ave é denominada ‘sobrecoxa de frango’. Por outro lado, ‘coxa de 

frango’, em português, corresponde a chicken leg em inglês. Ou seja, trata-se de um falso 

cognato. Pode-se sugerir que o vocábulo em português faz referência à forma (uma parte mais 

gorda e arredondada) enquanto em inglês refere-se à função (andar). Isso poderia ser 

confirmado por outra colocação, crab legs. Entretanto, nesse caso o equivalente em português 

é ‘pata/patinha de caranguejo’, também uma referência à função, porém empregando um 

vocábulo usado especificamente para animais. Parece-nos ser esse o único caso em que 

‘pata/patinha’ é empregado no contexto culinário. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        sobrecoxa                      coxa                      pata/patinha 

 

O Corpus do Português (http://www.corpusdoportugues.org/web-dial/) apresenta nove 

exemplos de ‘patas de galinha’, dos quais cinco se referem ao que nós denominamos ‘pé de 

galinha’, quando se trata da ave para consumo: 

 

 Igualmente não gosto de ver malta a comer partes esquisitas de animais, nem aquelas 

carnes servidas cheias de sangue, mas se não me tentarem fazer comer patas de galinha 

também, o que eles comem não me prejudica. (Portugal)35 

 Alguém só tomar banho uma vez por semana, gostar de patas de galinha ou orelhas de 

porco ou abrir a boca e só dizer asneiras, irrita, mete impressão, mas não me tira saúde. 

(Portugal) 

 E se houvesse iguarias como mão de vaca, enchidos de vísceras de porco ou patas de 

galinha? (Portugal) 

 -- Concordo -- disse a cota, enquanto deliciava-se de uma das patas de galinha. 

(Moçambique) 

 Apesar desenvolvimento agro-pecuário que se regista em os centros com a criação de 

                                                 
35 Os grifos em negrito são nossos apenas para salientar a expressão que está sendo discutida. 

http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=1&wx=chicken&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=2&wx=play&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=3&wx=leg&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=4&wx=standing&wl=1&wr=0
http://corpus.byu.edu/coca/x3.asp?xx=5&wx=turkey&wl=1&wr=0
http://www.corpusdoportugues.org/web-dial/
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porcos, galinhas, coelhos e outros animais, nos só vemos carne uma ou duas vezes por 

ano isto para não falar de as patas de galinha que caiem em nossos pratos. 

(Moçambique) 

 

Observemos que nenhum dos exemplos é de português brasileiro: os três primeiros são 

de Portugal e os dois últimos, de Moçambique, o que indica que em outras variantes do 

português ‘pata de galinha’ pode se referir a essa parte do animal quando destinada ao consumo 

humano. Eis alguns exemplos do português brasileiro: 

 

 Come- se: quirera de arroz com camarão, com suã, com moqueca de pé de galinha... 

 ...quem nunca comeu uma canja de pé de galinha, ou um sarapatel com os ` restos' de 

o porco 

 

As colocações verbais (verbo + substantivo) podem representar um problema de difícil 

solução, em especial porque o inglês é uma língua muito imagética, ou seja, emprega verbos 

que permitem visualizar os gestos de forma muito clara. Um excelente exemplo é thumb one’s 

nose, em que o substantivo thumb (‘polegar’) é verbalizado para representar um gesto, também 

usual em nossa cultura, mas para o qual não temos um verbo ou expressão específica.  

 

 

 

 

 

 

Somos obrigados a recorrer a uma explicitação: ‘fazer pouco’, ‘menosprezar’: 

 

 Despite this, Iran keeps enriching uranium, essentially thumbing its nose at the world 

community. [Apesar disso, o Irã continua a enriquecer o urânio, essencialmente 

menosprezando a comunidade mundial36.] 

 Paris has been accused of thumbing her nose at the authorities. [Paris tem sido acusada 

de menosprezar as/fazer pouco das autoridades.] 

 

Trata-se de um caso em que uma colocação não é traduzida por outra colocação, mas 

por um verbo denotativo, ‘menosprezar’, ou por uma expressão idiomática, ‘fazer pouco’. No 

entanto, podemos postular que se trata de equivalentes funcionais, pois as opções na língua de 

chegada cumprem a mesma função e transmitem a mesma informação (DOBROVOL'SKIJ, 

2011). 

 

Outro exemplo, bem mais comum, é shake hands: 

 

 She walked straight toward Adam and shook his hand warmly. [Ela se encaminhou 

diretamente a Adam e o cumprimentou efusivamente.] 

 

Enquanto a colocação em inglês nos permite visualizar o movimento do gesto, a 

tradução em português apenas nomeia sua função. É verdade que também temos a colocação 

‘apertar a mão’, que explicita apenas uma parte do gesto: 

 

 No entanto, aqui estou: satisfeito, feliz, e prestes a apertar a mão do Presidente Barack 

                                                 
36 Todas as traduções dos exemplos são da autora deste artigo. 
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Obama. 

 

Mas essa colocação é bem menos frequente do que o verbo ‘cumprimentar’. O Corpus 

do Português nos traz 688 ocorrências de APERTAR37 a mão, enquanto CUMPRIMENTAR 

ocorre 11.247 vezes. 

 

Expressões idiomáticas 

 

Expressões idiomáticas são combinações cujo sentido não corresponde à soma dos 

sentidos dos vocábulos que as compõem, ou seja, não são composicionais, não têm sentido 

literal. Podem ter uma base metafórica ainda resgatável, mas muitas delas estão tão cristalizadas 

que o vínculo com a imagem que as gerou já se perdeu. 

Segundo Lakoff & Johnson (1980, p.5, tradução nossa), uma metáfora consiste em 

“compreender e experienciar uma coisa em termos de outra”38. Nesse sentido, podem ser 

conceituais como, por exemplo, ‘O amor é uma guerra’. Esse conceito, esse nível abstrato se 

realiza pelas metáforas linguísticas, ou seja, pelas manifestações verbais desse conceito, neste 

caso, pelo vocabulário bélico para se referir a situações amorosas: ‘conquistar uma mulher’, 

‘lutar pelo seu amor’. 

Vejamos algumas expressões que permitem recuperar a imagem que as originou: 

 

 

  

 

 

 

As ‘orelhas’ dão origem a outras expressões como jug ears que em português chamamos 

de ‘orelhas de abano’. A imagem que a expressão em inglês traz à mente é a de uma jarra (jug) 

cuja alça lembra o formato de uma orelha. Já a expressão em português valeu-se do formato de 

um leque, ou abano. 

Nossas ‘espigas de milho’ são denominadas corn ears em inglês por se projetarem como 

orelhas quando ainda estão no pé. 

 

 

 

 

 

 

A expressão que deu origem ao título deste artigo é poker face. A imagem tem origem 

no jogo de pôquer, em que o jogador não deve deixar transparecer qualquer indício quanto às 

cartas que tem em mãos. Mas o equivalente em português é ‘cara de paisagem’. Interessante 

que no Google Imagens, ao qual recorremos sempre acreditávamos que uma ilustração deixaria 

o significado mais claro, a mesma imagem é usada para as duas línguas: 

 

                                                 
37 Os vocábulos em caixa alta representam o lema, ou seja, a forma canônica, que engloba todas suas variações. 
38 The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another. 

Don’t you give me rabbit ears! [Não me faça 

orelhas de coelho!] 

 

Não me faça ‘chifrinho’! 



63 

 

 

 
 

Mas, por que ‘paisagem’? Um exercício de imaginação talvez ajude: pensemos numa 

longa viagem de trem em que ficamos olhando pela janela, observando a paisagem. Com 

certeza, depois de algum tempo ela se tornará repetitiva, monótona, inexpressiva.  

 

 Quando algum colega médico vem conversar comigo sobre parto domiciliar, se não 

percebo um interesse genuíno, mudo de assunto com cara de paisagem. 

 Não sei mentir nem fazer cara de paisagem. 

 When I'm gambling I have a poker face. [Quando estou jogando faço cara de paisagem.] 

 I discovered quite early that I have a good poker face because I'm half-dead inside. 

[Descobri muito cedo que tenho uma boa cara de paisagem porque estou meio morto 

por dentro.] 

 

Entretanto, talvez o mais comum sejam expressões idiomáticas sem equivalentes 

idiomáticos na outra língua. Isso, no entanto, não deve inibir o tradutor, pois são realmente 

raros os casos em que há uma equivalência total, isto é, de forma e de conteúdo. Nos casos a 

seguir o tradutor terá de recorrer a um equivalente funcional, que pode ser apenas um vocábulo 

ou uma outra expressão, mesmo que não seja metafórica, mas que desempenhe a mesma função 

na língua de chegada.  

Um exemplo é neck-and-neck , cuja imagem tem origem nas corridas de cavalo e 

significa ‘emparelhado’ ou ‘empatado’, dependendo do contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

Parece-nos que no exemplo abaixo não caberia ‘empatado’, pois se trata de uma corrida: 

 

 He and Bryce were basically neck-and-neck for the entire second half of the race. Not 

literally, they weren't running side-by-side, but the chip times gave the impression of 

two runners who kept switching places between third and fourth. [Ele e Bryce estavam 

praticamente emparelhados durante toda a segunda parte da corrida. Não literalmente, 

não estavam correndo lado a lado, mas os tempos anotados davam a impressão de dois 

corredores que ficavam trocando de lugar entre o terceiro e o quarto.] 

 

Já nos próximos exemplos, que se referem a disputas eleitorais, a melhor tradução 

parece ser ‘empatado’, com perda da imagem de ‘corrida’. 

 

 Polls show Mr. Navarro is just behind Arias, though the race is practically neck-and-

neck. [As previsões mostram que Mr. Navarro está bem pouco atrás de Arias, embora 

a disputa esteja praticamente empatada.] 
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 Mitt Romney is expected to be the winner in Arizona. But it is a neck-and-neck race 

between Romney and Rick Santorum in Michigan. [Espera-se que Mitt Romney ganhe 

no Arizona. Mas a disputa está empatada entre Romney e Rick Santorum em Michigan.] 

 

Em resumo, ‘emparelhado’ é empregado quando se refere à posição física dos 

participantes, como numa corrida em que os corredores podem ficar emparelhados. Mas quando 

a referência é abstrata, como uma ‘disputa’, a tradução mais adequada é ‘empatado’. 

As próximas expressões envolvem os olhos: see eye to eye, be in the public eye e 

bedroom eyes. O significado da primeira é ‘concordar’, como se depreende dos seguintes 

exemplos: 

 

 Tom and I have always seen eye to eye on a number of things, not on every substantive 

issue. [Tom e eu sempre concordamos em várias coisas, não em todos os assuntos 

relevantes.] 

 ...and although we didn't always see eye to eye, in the later years he was one of my 

favorite people. [... e apesar de nem sempre concordarmos, nos últimos anos ele era uma 

de minhas pessoas preferidas.] 

 

Como não temos uma expressão similar em português, temos de recorrer a um verbo 

denotativo. Um tradutor ingênuo (TAGNIN, 2002) poderia tentar uma expressão com ‘olho’ 

em português como, por exemplo, ‘olho no olho’ ou ‘olhos nos olhos’. O Corpus do Português, 

que tem cerca de um bilhão de palavras de quatro variantes do português, Angola, Brasil, 

Moçambique e Portugal, traz apenas seis ocorrências de ‘olho no olho’. Quatro delas referem-

se ao título de uma novela da Globo de 1993 e uma ao título de uma política 

 

 A vereadora Mara Cristina Gabrilli, ex-titular da Secretaria Especial da Pessoa com 

Deficiência Física e Mobilidade Reduzida do município de São Paulo, emocionou 

diretores e associados, participantes da reunião integrante da política “Olho no Olho”, 

realizada na última quarta-feira, 25/4, na sede do Sindicato. 

 

A última é o título de uma seção do site La Parola39.  O significado da expressão é ‘olhar 

de frente’, ‘encarar’, ‘enfrentar’, bem diversa de seu quase cognato em inglês40. Já a forma no 

plural ‘olhos nos olhos’ tem 48 ocorrências e todas elas referem-se ao título da canção de Chico 

Buarque. A expressão também aparece no final da 2ª e da 4ª estrofes: 

 

 Olhos nos olhos, quero ver o que você faz 

Ao sentir que sem você eu passo bem demais 

 Olhos nos olhos, quero ver o que você diz 

Quero ver como suporta me ver tão feliz 

 

A próxima expressão, be in the public eye, tampouco tem um equivalente idiomático 

em português. O sentido é ‘estar na mídia’, ‘estar em evidência’, que seriam, então, as opções 

do tradutor. 

 

 But can a candidate who's been in the public eye for more than two decades really 

reinvent herself? [Mas será que uma candidata que está na mídia há mais de duas 

décadas consegue mesmo se reinventar?] 

                                                 
39 Disponível em: <http://www.laparola.com.br/olho-no-olho-exposicao-grupo-da-foto>. 
40 Recentemente, a empresa imobiliária Gafisa lançou uma campanha de vendas denominada ‘olho no olho’. 

http://www.laparola.com.br/olho-no-olho-exposicao-grupo-da-foto
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 Jill Biden is probably a familiar face to you. She has been in the public eye for years 

now... [Jill Biden provavelmente é um rosto familiar para vocês. Faz anos que ela está 

na mídia...] 

 

Finalizamos esta seção com bedroom eyes. À primeira vista poder-se-ia pensar que a 

expressão se refere a olhos de quem acaba de acordar. Mas mais uma vez o Google Imagens 

auxiliou-nos a desvendar o significado.  

 

 
 

Inicialmente pensamos em ‘olhar sensual’, em que os ‘olhos’, algo concreto, passariam 

para ‘olhar’, já abstrato. Outra busca revelou existir uma canção, Bedroom Eyes41, que foi 

traduzida como ‘Olhos sedutores’. Em ambas as traduções a imagem do ‘quarto’ é perdida. A 

expressão em inglês parece deixar mais explícito o ‘convite’ para levar o ‘objeto de desejo’ 

para o ‘quarto’. Esse convite fica apenas implícito nas expressões em português. 

 

Expressões idiomáticas com partes do corpo diferentes nas duas línguas 

 

Como era de se esperar, várias expressões lançam mão de partes do corpo distintas nas 

duas línguas. Por exemplo, em inglês diz-se cost an arm and a leg enquanto em português 

dizemos ‘custar os olhos da cara’. Em ambos os casos, a pessoa que tiver de pagar com essas 

partes do corpo ficará mutilada, o que indica o quanto o preço é exorbitante. 

Uma expressão que Saul Bellow usou para o título de um romance Him with His Foot 

in His Mouth, que vem de put one’s foot in one’s mouth, foi traduzida por mim como Metendo 

os pés pelas mãos (TAGNIN, 1987). Ambas significam ‘cometer uma gafe’, que é a 

‘especialidade’ do personagem principal. Mas as imagens que evocam são bem distintas: 

 

 
 

Outra expressão é Don’t cut off your nose to spite your face, cujo significado é: não 

permita que uma reação sua exagerada lhe cause dano’. A imagem evoca uma terrível auto-

mutilação: 

  

                                                 
41 Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/natty/bedroom-eyes-traducao.html>. 

https://www.vagalume.com.br/natty/bedroom-eyes-traducao.html
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O correspondente em português, ‘dar um tiro no pé’, talvez seja um pouco menos 

drástica, mas não menos mutiladora. 

 Na expressão hand-to-hand e seu correspondente em português ‘corpo a corpo’, a 

escolha lexical diversa parece provir apenas de uma perspectiva distinta. 

 

 

 

Expressões idiomáticas sem partes do corpo na L2 

 

Finalmente, há expressões idiomáticas em inglês cujos correspondentes não trazem 

partes do corpo.  Por exemplo, metal mouth, que se refere a uma boca com aparelho ortodôntico, 

tem como correspondente ‘sorriso metálico’: 

 

 Caso você tenha vontade de melhorar o seu sorriso, mas tem receio do “sorriso 

metálico”, saiba que os aparelhos ortodônticos se tornaram menores e menos visíveis.  

 Dani, muito louco o q vou dizer, mas eu usei aparelho por 4 anos e amava, de 

verdade!!!! É verdade que a parte da comida incomoda mesmo, mas eu adorava sorrir 

de aparelho, gostava do meu sorriso metálico e eu sempre amei ir à dentista trocar a 

borrachinha, rs. 

 

A colocação é inclusive usada como nome de consultórios dentários, conforme 

ilustrações no Google Imagens. 

Um exemplo em português de Portugal faz referência a uma série animada que foi 

traduzida como Sorriso Metálico – no original Braceface: 

 

 
 

 E pronto, cheguei a casa, vi-me várias vezes ao espelho e a única coisa de que me 

consegui lembrar foi da série animada Sorriso Metálico. 

 

Segundo a Wikipedia:  

 
Braceface, também conhecido como Sorriso Metálico no Brasil e 

em Portugal, é uma série de desenho animado canadense feita diretamente 

para o público infanto-juvenil, criada por Melissa Clark, produzida 

pela atriz americana Alicia Silverstone e desenvolvida pela empresa 

canadense Nelvana.42 

 

                                                 
42 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Braceface>. Acesso em: 3 dez. 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelvana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Braceface
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No Brasil foi exibida entre 2001 e 2006. 

O que se observa linguisticamente é que, a exemplo da tradução de bedroom eyes, ‘olhar 

sedutor’, também a tradução – ou o correspondente – de metal mouth seleciona um substantivo 

abstrato ‘sorriso’ em vez do concreto ‘boca’.   

Outro exemplo que nos traz uma imagem bastante concreta é motor mouth, uma boca 

que não para de funcionar, ou seja, denota uma pessoa que não para de falar. Em português 

referimo-nos a essas pessoas como ‘matracas’. Uma matraca é um instrumento que, ao girar, 

emite um ruído bastante forte. A expressão em inglês permite visualizar uma pessoa cuja boca 

não para, enquanto a relação entre ‘matraca’ e uma pessoa que fala muito não é imediata. Creio 

até que, dificilmente, o usuário se dê conta do referente ao chamar uma pessoa de ‘matraca’. 

Ou seja, esse elo metafórico já se perdeu e a ligação é direta: matraca = pessoa que fala muito. 

 Bastante metafórica é a expressão road shoulder, que significa simplesmente 

‘acostamento’. Difícil, no entanto, recuperar a imagem que motivou a expressão. Hoje, nas 

principais rodovias, não há praticamente diferença entre a parte carroçável da via e o 

acostamento, ou seja, não há diferença de nível. Entretanto, antigamente essa parte era de terra, 

conhecida como soft shoulder, ou de cascalho, quando era denominada hard shoulder. Talvez 

essa diferença no pavimento, como se depreende do exemplo abaixo, tenha ensejado a imagem, 

mas trata-se apenas de cogitação. Hoje, afora linguistas, creio que poucos têm a percepção dessa 

metáfora. 

 

 Then the engine chattered and died, and she steered the truck to the slanted road 

shoulder. [Aí o motor trepidou e morreu, e ela dirigiu o caminhão até o acostamento 

inclinado.] 

 

 Shoulder também comparece em outra expressão, to give the cold shoulder, mais uma 

vez trazendo uma imagem bastante concreta. O correspondente em português seria algo como 

‘dar uma gelada’, ou seja, ‘ignorar a pessoa’, ‘dar-lhe um tratamento frio’. 

 

 Beth glared at him and then gave him her back. Andrew knew this wasn't a good sign. 

Anger was bad, the cold shoulder far worse. [Beth olhou para ele estupefata e lhe deu 

as costas. Andrew sabia que isso não era um bom sinal. A raiva era uma coisa ruim, mas 

uma ‘gelada’ era muito pior.] 

 Na opinião de Maria Grupi, a mãe dar uma « gelada» no filho mesmo pequeno é uma 

punição eficiente. 

 

Nas duas línguas o frio denota o tratamento dado, mas, mais uma vez, a imagem é mais 

concreta no inglês. 

Uma última expressão a comentar, put/keep one’s nose to the grindstone, é mais um 

exemplo da concretude da língua inglesa, para a qual não temos um correspondente com parte 

do corpo humano. Eis alguns exemplos: 

 

 Two more reasons why keeping your dream a secret will help your cause: You'll be so 

antsy finally to be able to share it with everyone that you'll put your nose to the 

grindstone and get it done as fast as possible. [Mais duas razões pelas quais manter seu 

sonho em segredo ajudará a sua causa: Você será tão ansiosa para finalmente para poder 

compartilhá-lo com todos que você vai se empenhar para realizá-lo o mais rápido 

possível.] 

 Gershon put his nose to the grindstone, and a slim workbook titled " Low Carbon Diet: 

A 30 Day Program to Lose 5,000 Pounds " was the result.  Replete with checklists and 

illustrations, the user-friendly guide is a serious attempt at changing American energy-
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consumption behavior.  [Gershon se empenhou e um pequeno volume intitulado “Dieta 

de baixo carvão: Um programa de 30 dias para perder 5,000 libras” foi o resultado. 

Repleto de listas e ilustrações, esse guia amigável é uma séria tentativa de mudar o 

comportamento americano em relação ao consumo de energia.] 

 Lastly, keep your eye on the prize- literally: Hang that party dress nearby as a reminder 

of why you're putting your nose to the grindstone. Talk about incentive!  [Por fim, fique 

de olho no prêmio – literalmente. Pendure o vestido de festa perto de você como 

lembrete de por que você está ralando. E veja só que incentivo!] 

 If I really wish I had a car like my neighbor's, then that will motivate me to put my nose 

to the grindstone and earn more money in order to be able to buy that car. [Se eu 

realmente desejasse ter um carro como o do meu vizinho, isso me motivaria a dar duro 

e ganhar mais dinheiro para poder comprar aquele carro.] 

 

Observe-se que a expressão inglesa pode referir-se a qualquer objetivo que se queira 

alcançar: um sonho, no primeiro exemplo, escrever um guia, no segundo, um vestido de festa 

no terceiro, um carro no último. 

Pode-se propor, como equivalentes funcionais, as expressões, ‘dar duro’ ou ‘ralar’, 

quando em contexto mais informal, ou ‘trabalhar com afinco’, ‘empenhar-se’ em contexto mais 

formal. Interessante foi notar que na grande maioria dos exemplos em português, ‘dar duro’ 

está relacionado a dinheiro: 

 

 Com certeza, não tiveram que dar duro para ter o dinheiro que têm… Pior ainda, eles 

nem pagam sua parcela justa de impostos. Milionários e bilionários estão pagando um 

percentual menor de impostos do que suas secretárias! 

 Ter de dar duro para conquistar algo parece já vir assinalado com o carimbo de 

perdedor. 

 

Já ‘trabalhar com afinco’ raramente está relacionado a conquistas financeiras: 

 

 Expresso a Américo Rodrigues a minha solidariedade, desejando que continue a 

trabalhar com afinco em prol do desenvolvimento cultural da cidade e da região. 

 A solução é trabalhar com afinco na educação, principalmente de crianças pequenas. 

 Se você mantiver o foco em seus objetivos de longo prazo e trabalhar com afinco, o seu 

esforço vai valer a pena. 

 

Vemos que, no caso de put one’s nose to the grindstone, a expressão pode ser empregada 

com relação a qualquer tipo de objetivo enquanto ‘dar duro’ geralmente tem por objetivo algum 

ganho financeiro. Para os outros objetivos, o equivalente funcional poderia ser, por exemplo, 

‘trabalhar com afinco’. 

 

Fórmulas 
 

Para concluir nosso passeio fraseológico, vejamos a fórmula Break a leg!, em geral 

empregada no contexto artístico para desejar boa sorte a alguém: 

 

 THE TRADITIONAL show-biz salutation, "Break a leg," was uniquely ironic and darkly 

humorous in comedian Benjamin Stuart's case 43. [A tradicional saudação no show 

                                                 
43 Como é o caso da grande maioria das expressões idiomáticas, a origem de break a leg é controversa e há várias 
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business, “Break a leg”, era especialmente irônica e de humor negro no caso do 

comediante Benjamin Stuart.] 

 

O diálogo acima ocorre claramente no mundo do entretenimento e a expressão 

mencionada é Break a leg. No entanto, em outro exemplo surge uma expressão sinônima: 

 

 “Merde,” said Gwen, because that is what dancers say to each other instead of “break 

a leg.” [“Merde” disse Gwen, porque é isso que bailarinos dizem um ao outro em vez 

de “break a leg”.] 

 

Uma rápida pesquisa revelou que as duas expressões são funcionalmente sinônimas ou 

talvez seja melhor dizer funcionalmente equivalentes. Merde, no francês, tem seus cognatos 

nas línguas latinas, como podemos ver abaixo: 

 

 Francês: Très courante dans le monde du spectacle, la pratique consistant à se dire 

«merde» pour se souhaiter bonne chance remonte au XIXe siècle. Elle fait référence au 

crottin de cheval gisant à l’époque devant les salles de théâtre44. [Muito comum no 

mundo do entretenimento, a prática de dizer ‘merda’ para desejar boa sorte remonta ao 

século XIX. Refere-se ao esterco de cavalo deixado à época diante dos teatros.] 

 Português: A ousadia poética de Caetano é detida pela censura, que proíbe a execução 

de "Merda", por ele composta de encomenda para a peça "Miss Banana". A canção 

homenageia a gente de teatro. "Merda!" é a expressão do desejo de boa sorte de um 

ator para outro antes da entrada em cena. 

 Espanhol: Saludos y que pases un lindo jueves! mucha mierda (suerte) como dicen los 

madrileños y que tengas un buen dia45. [Saudações e que tenhas uma bela quinta-feira! 

Muita merda (sorte) como dizem os madrilenhos e tenha um bom dia.] 

 Italiano: Tra attori l’unico augurio accettato è “merda"46. [Entre atores o único voto 

de boa sorte aceito é ‘merda’.] 

 

Já o alemão também emprega uma expressão desejando que a pessoa quebre uma parte 

do corpo. Enquanto o inglês se satisfaz apenas com uma perna quebrada, o alemão deseja, além 

da perna, uma fratura do pescoço: 

 

 Alemão: Vor wichtigen Klassenarbeiten, bei Theateraufführungen oder bei 

Sportwettkämpfen wünschen die Teilnehmer sich gegenseitig Hals- und Beinbruch. 

Kein schöner Gedanke; aber eigentlich erhoffen sie sich nur Glück und gutes 

Gelingen.47 [Antes de importantes trabalhos escolares, espectáculos de teatro ou eventos 

esportivos, os participantes desejam uns aos outros quebrar uma perna e o pescoço. Não 

é um pensamento bonito; mas na verdade se desejam apenas sorte e êxito.] 

                                                 
teorias para explicá-la (http://www.todayifoundout.com/index.php/2012/11/origin-of-the-phrase-break-a-leg/). No 

geral, acredita-se que desejar ‘boa sorte’ a alguém pode despertar o olho gordo, de modo que, em vez disso, se 

deseja algo ruim à pessoa, mas com o intuito de lhe desejar um bom desempenho. 
44 Exemplo extraído pelo WebCorp. Disponível em: <http://www.webcorp.org.uk/live/>.  
45 Exemplo extraído do Corpus Del Español. Disponível em: <http://www.corpusdelespanol.org/web-dial/>. 
46 Exemplo extraído pelo WebCorp. Disponível em: <http://www.webcorp.org.uk/live/>. 
47 Exemplo extraído pelo WebCorp. Disponível em: <http://www.webcorp.org.uk/live/>. Segundo algumas fontes, 

a fórmula origina-se de uma expressão em hebraico e teria entrado para o alemão via ídiche: hatsloche u broche 

(cuja pronúncia assimila-se a Hals und Bruch) e significa: ‘Sucesso/Sorte e benção’ (Hals- und Beinbruch. In: 

Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Disponível em: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hals-

_und_Beinbruch&oldid=171006616>. Acesso em: 3 dez. 2016. 

  

http://www.todayifoundout.com/index.php/2012/11/origin-of-the-phrase-break-a-leg/
http://www.webcorp.org.uk/live/
http://www.corpusdelespanol.org/web-dial/
http://www.webcorp.org.uk/live/
http://www.webcorp.org.uk/live/
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hals-_und_Beinbruch&oldid=171006616
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hals-_und_Beinbruch&oldid=171006616
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Observa-se que, enquanto as línguas latinas aqui examinadas recorrem a uma imagem 

metafórica, cuja origem o falante comum certamente ignora, as línguas anglo-saxônicas que 

discutimos lançam mão de uma expressão que deseja que o destinatário quebre alguma parte 

do corpo. Embora as origens das expressões em inglês e alemão sejam distintas, segundo a 

maioria das teorias, chama a atenção o fato de ambas explicitarem um desejo de fratura. 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo examinamos possíveis equivalentes funcionais de algumas unidades 

fraseológicas, como colocações, expressões idiomáticas e fórmulas, no par de línguas inglês-

português que contêm alguma parte do corpo humano em sua formação. Em vários casos, 

recorremos a uma referência visual por meio do Google Imagens para melhor compreender e 

‘visualizar’ o significado da expressão. Como era de se esperar, nem todas podem ser traduzidas 

por seus cognatos: algumas contêm uma parte do corpo distinta nas duas línguas, outras são 

traduzidas por unidades não fraseológicas. No entanto, é importante ressaltar que, embora a 

tradução possa não conter a mesma parte do corpo ou nem seja mesmo uma expressão 

fraseológica, o que deve prevalecer é que a tradução proposta desempenhe a mesma função no 

texto de chegada. Cabe ao tradutor certificar-se de que sua tradução seja de fato funcionalmente 

adequada. 
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ESTUDO DE FRASEOLOGIA CONTRASTIVA 

 EM CORPUS PARALELO DE FILMES ARGENTINOS 

 

Ariel NOVODVORSKI  

(Universidade Federal de Uberlândia) 

 

Introdução 
 

O presente trabalho congrega os Estudos sobre Fraseologia Contrastiva, os Estudos da 

Tradução e a Linguística de Corpus. A partir de um corpus paralelo alinhado, de legendas em 

espanhol rio-platense de filmes argentinos e suas respectivas traduções ao português brasileiro, 

nosso principal objetivo consiste na identificação dos diferentes fraseologismos presentes nas 

legendas originais, mais especificamente o caso de algumas colocações e locuções. Tanto a 

observação dos fraseologismos quanto a análise contrastiva com as traduções é realizada por 

meio dos subsídios da abordagem empírico-metodológica que provê a Linguística de Corpus 

(BERBER SARDINHA, 2004, 2009; PARODI, 2010).  

Nesse sentido, com o auxílio de algumas ferramentas específicas e funcionalidades do 

programa para análises lexicais WordSmith Tools, versão 7,0 (SCOTT, 2016), a saber, WordList 

e Concord, e do programa de alinhamento e busca paralela ParaConc (BARLOW, 2004), 

combinamos uma análise fraseológica contrastiva de um grupo de colocações e locuções, 

identificadas no corpus compilado para este trabalho. A análise contempla, também, a 

perspectiva bidirecional, isto é, a busca e a análise das ocorrências a partir das ocorrências de 

fraseologismos nas traduções, que não tenham sido necessariamente derivadas de outros 

fraseologismos dos textos originais. 

Um dos eixos fundamentais da fraseologia contrastiva ou comparada é a busca por 

correspondências interlinguísticas, no que tange à equivalência fraseológica, pela consideração 

de parâmetros morfossintáticos, semânticos e pragmáticos entre duas ou mais línguas 

(CORPAS PASTOR, 2001, 2010), ou no âmbito de uma mesma língua, numa perspectiva 

intralinguística. O estabelecimento de correspondências, por meio da comparação de grupos 

fraseológicos temáticos, tem demonstrado ser uma linha frutífera de investigação, tanto para o 

ensino quanto para a avaliação e crítica de tradução, fundamentalmente a partir de trabalhos 

descritivos e de índole empírica.  

Contudo, tal interesse não significa assumir a pressuposição de que haveria uma 

existência prévia de equivalentes fraseológicos plenos, já dados no nível dos diferentes sistemas 

linguísticos em contraste, independentemente de qualquer relação textual. Considerando que o 

ato tradutório é um processo eminentemente textual, a busca por correspondências 

interlinguísticas impõe uma análise no nível dos textos, enquanto realizações concretas, e não, 

pelo menos em termos conclusivos, no nível dos sistemas, enquanto abstrações funcionais. Por 

outro lado, a dificuldade inerente à tradução de unidades fraseológicas se torna um espaço 

frutuoso para o estudo das técnicas e estratégias empregadas na solução de problemas 

enfrentados pelo tradutor. 

O corpus analisado neste trabalho promove a integração do ensino, da pesquisa e da 

extensão, uma vez que é resultante de um conjunto de atividades de legendagem que venho 

realizando nas aulas da graduação desde 2011, na disciplina Estudos da Tradução em língua 

espanhola, com posterior exibição no âmbito do projeto de extensão denominado Ciclo de Cine 

Argentino, também coordenado por mim. O ponto de encontro entre ensino, pesquisa e extensão 

consiste na utilização do software Subtitle Workshop, versão 2.51 (DekSoft, 2004), para 

transcrição, legendagem e tradução de vídeos nas aulas de tradução; o uso de Corpus del 

Español e do Português (DAVIES, 2016), para consulta online; a utilização de programas para 

análises lexicais como o WordSmith Tools (WST) e o AntConc, 3.5 (ANTHONY, 2016) e de 
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dicionários de uso disponíveis online (Diccionario Clarín.com)48; e a exibição dos filmes 

legendados nas aulas. Entre os anos 2011 e 2015, em aulas de graduação do Curso de 

Letras/Espanhol do Instituto de Letras e Linguística (ILEEL/UFU), legendamos cinco filmes 

argentinos, cujas legendas compõem o corpus de estudo analisado no presente trabalho, a saber: 

El hombre de al lado, de Mariano Cohn e G. Duprat (2009); Hombre mirando al sudeste, de 

Eliseo Subiela (1986); Tesis sobre un homicidio, de Hernán Goldfrid (2013); Anita, de Marcos 

Carnevale (2009); e Relatos Salvajes, de Damián Szifron (2014). No primeiro semestre de 

2016, legendamos outros dois filmes, do diretor argentino Eliseo Subiela, El lado oscuro del 

corazón (1992) e No mires para abajo (2008), mas tais legendas não integram o corpus deste 

trabalho. 

Considerando, principalmente, os aspectos que envolvem a tradução como ato 

comunicativo (HURTADO ALBIR, 2008) e, ainda, as condições e limitações que impõe o 

processo de legendagem, este trabalho promove a reflexão acerca das soluções encontradas 

pelos estudantes da disciplina de tradução, perante os problemas tradutológicos que impõem 

determinados fraseologismos, somados à necessidade de reconhecimento e interpretação das 

unidades fraseológicas e às características do gênero legenda de filme. Com esta proposta de 

trabalho, buscamos iniciar o inventariado de um repertório de fraseologismos recorrente em 

filmes argentinos, com suas possíveis correspondências no português brasileiro atual, como 

uma contribuição ao ensino e à aprendizagem da língua espanhola no Brasil e aos Estudos da 

Tradução. A próxima seção resume os pressupostos teóricos compreendidos. 

 

Fundamentos teóricos 

 

Corpas Pastor (2010, p. 125, tradução nossa) define a unidade fraseológica como “uma 

combinação estável de, pelo menos, duas palavras que, a depender das diferentes correntes 

teóricas, terá como limite superior o sintagma ou a oração composta”49. A partir dessa definição, 

a autora apresenta como traços inerentes às unidades fraseológicas (UFs) a fixação ou a 

idiomaticidade, ou uma combinação de ambos os critérios. A alta frequência de uso e de 

coocorrência (aparição conjunta dos elementos constituintes das UFs), assim como a 

institucionalização ou convencionalidade (fixação e especialização semântica), a 

idiomaticidade, a variação e a gradação são todos traços distintivos que caracterizam as UFs 

(CORPAS PASTOR, 1996, 2010; RUIZ GURILLO, 2001). 

A coaparição recorrente dos elementos constituintes das UFs é determinada pela 

frequência de uso. Desse modo, o uso recorrente, atestado pela frequência de uma UF, deriva 

em sua convencionalidade. Esta possui duas características: (1) a fixação, que consiste num 

processo de gramaticalização estabelecido pelo uso; e (2) a especialização semântica, processo 

de lexicalização, que tanto pode ocorrer por acréscimo como por supressão de significado. 

Outros traços distintivos das UFs são a idiomaticidade, que representa o grau mais elevado de 

lexicalização. O sentido de uma UF independe da somatória dos significados isolados dos 

elementos constitutivos. Também são características das UFs a variação lexical, traço que 

indica que a fixação é relativa; e a gradação, escala gradual de restrição colocacional (de sem 

restrição a restrição total), de fixação sintático-estrutural (de regular a irregular) e de opacidade 

semântica ou idiomaticidade (de transparente a opaco). 

Vamos exemplificar com a seguinte manchete: Em “Bancários fazem ‘bananaço’ depois 

                                                 
48 Disponível em: <http://www.clarin.com/diccionario>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
49 Por unidad fraseológica se entiende una combinación estable de al menos dos palabras, que, en virtud de las 

distintas corrientes, tendrá como límite superior el sintagma o la oración compuesta”. (Todas as traduções são de 

nossa autoria). 

http://www.clarin.com/diccionario
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de 15 dias de greve em Uberlândia”50, a palavra em destaque apresenta as características tanto 

de fixação como de especialidade semântica, em processos de gramaticalização e lexicalização 

por acréscimo de significado. O sufixo -aço acrescenta o valor semântico aumentativo à palavra 

“banana”, amplificando também a ideia da ação representada por “dar uma banana” ou “banana 

pra eles”, fraseologismos que funcionam como antecedentes para “fazem bananaço”. Tais 

fraseologismos denotam em si a oposição ou indiferença, perante alguma atitude ou dizer de 

outros, e encontram, também, uma representação gestual conhecida como manguito em 

Portugal: “Substantivo masculino. Regionalismo: Brasil. Gesto ofensivo que consiste em 

dobrar o braço com a mão fechada, segurando ou não o cotovelo com a outra mão; banana” 

(HOUAISS, 2009). Trata-se, portanto, de uma representação imagética do significado 

veiculado pelo fraseologismo.  

Em termos de fixação, a expressão “fazem bananaço” também apresenta 

correspondências com um conjunto de elementos fixados pelo uso, haja vista a recorrência de 

construções como “fazer um panelaço, um apitaço, um buzinaço”, fato que contribui para o 

traço convencionalidade. Quanto à idiomaticidade, podemos observar que o sentido de “fazem 

bananaço” não equivale à soma dos elementos FAZER + BANANAÇO e nem se confunde com 

a culinária, por exemplo; nesse sentido, mostra-se idiomático. Vemos também que os traços 

gradação e variação estão contemplados, uma vez que podemos identificar uma escala 

gradativa, entre as diversas maneiras de manifestar repúdio ou de ser ofensivo, utilizando a 

palavra “banana”, ou inclusive com outros gestos como mostrar o dedo do meio erguido. 

A classificação das UFs (CORPAS PASTOR, 1996, 2010; RUIZ GURILLO, 2001; 

BARRIOS RODRÍGUEZ, 2015), num primeiro nível de estruturação, apresentam três esferas:  
 

 Colocações: são expressões livres (com algum grau de restrição combinatória, mas com 

flexibilidade sintática); estão fixadas na norma, pelo uso; dentre uma grande quantidade de 

combinações possíveis, confirmam a tendência à produção de certas combinações de palavras. 

Exemplo: “Enfia o garfo, Leonardo, experimenta!” (O homem do lado, COHN; DUPRAT, 

2009). No fragmento, podemos observar que a base da colocação, garfo, não apenas determina 

a escolha do colocativo, enfiar, dentre um conjunto de possibilidades, mas também seleciona o 

aspecto figurativo de introduzir com força ou ímpeto, uma vez que se trata de uma ordem. A 

distinção entre base e colocativo é de extrema importância para a tradução, uma vez que é a 

base que determina a tradução de seus colocativos.  

 

 Locuções: são expressões fixas, fixadas no sistema; funcionam como elementos oracionais, 

como uma única unidade lexical, com equivalência gramatical. Colocações e locuções precisam 

da combinação com outros elementos no discurso, para formar enunciados completos em si 

mesmos ou realizar atos de fala. Exemplo: “Vou te arrancar o fígado, assim, que nem um frango” 

(Relatos Selvagens, SZIFRON, 2014). A parte em destaque é uma locução conjuntiva 

comparativa, equivalente a como.  

 

 Enunciados fraseológicos: constituem enunciados e atos de fala em si mesmos. Os enunciados 

fraseológicos (parêmias e fórmulas) estão fixados na fala e formam parte do acervo sociocultural 

da comunidade do falante. Exemplo: “Entende o que falo? Não dá pra fazer, nem aqui nem na 

China” (O homem do lado, COHN; DUPRAT, 2009). Podemos observar que o enunciado 

fraseológico em destaque equivale em nenhum lugar ou algo raro, e que independe da 

combinação com outros elementos textuais, uma vez que já constitui um enunciado completo, 

que faz parte do repertório dos falantes de uma comunidade determinada. 

 

O rótulo Fraseologia contrastiva ou comparada se constitui em uma linha ou campo de 

                                                 
50  Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/09/bancarios-fazem-

bananaco-depois-de-15-dias-de-greve-em-uberlandia.html>. Acesso em: 12 nov. 2016. 

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/09/bancarios-fazem-bananaco-depois-de-15-dias-de-greve-em-uberlandia.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/09/bancarios-fazem-bananaco-depois-de-15-dias-de-greve-em-uberlandia.html
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pesquisa, interessada no estudo de correspondências interlinguísticas ou equivalências 

fraseológicas, a partir da consideração de parâmetros morfossintáticos, semânticos e 

pragmáticos entre duas ou mais línguas, ou no interior de uma mesma língua, numa perspectiva 

intralinguística. A comparação de grupos fraseológicos temáticos é uma linha frutífera de 

investigação, tanto para o ensino quanto para a avaliação e crítica de tradução, 

fundamentalmente a partir de trabalhos descritivos e de índole empírica (CORPAS, 2001, 

2010).  

Uma das noções centrais, na busca por correspondências interlinguísticas ou equivalentes 

fraseológicos, é a consideração de que uma biunivocidade imediata de UFs entre línguas é 

impossível. Mesmo ocupando um lugar importante, a fraseologia contrastiva não se limita ao 

estabelecimento de relações de (in)equivalência entre línguas, haja vista que equivalências no 

nível dos sistemas são abstrações funcionais e equivalências no nível dos textos são realizações 

concretas: “uma coisa são as correspondências que podem ser estabelecidas na consulta aos 

repertórios fraseológicos de duas línguas; outra coisa muito diferente é encontrar ou criar 

equivalências de textos ou segmentos de texto em que tais unidades sejam utilizadas” 

(ZULUAGA, 2010, p. 11)51.  

Zuluaga destaca positivamente a distinção feita e a terminologia adotada por Corpas Pastor, 

e observa que outros pesquisadores – dentre os quais se inclui – têm empregado o termo 

correspondências, para o nível dos sistemas, e equivalências, para o nível dos textos. Tudo isso 

se justifica, porque a tradução é um fenômeno eminentemente textual (HURTADO ALBIR, 

2008); portanto, qualquer estudo fraseológico contrastivo ou busca por equivalentes na hora de 

traduzir deverá necessariamente contemplar as realizações concretas nos textos. Outra 

consideração fundamental em termos contrastivos é a existência de uma escala gradual. Na 

comparação de UFs dentro de uma mesma língua, numa perspectiva diacrônica ou entre duas 

ou mais línguas, haverá uma progressão que vai de uma equivalência nula a uma equivalência 

total, com distintas modalidades de equivalência parcial. 

Quanto ao desafio do tradutor, mais do que uma busca consciente e contrastiva no 

repositório lexical das línguas envolvidas no processo tradutório, as UFs impõem um trabalho 

interpretativo textual completo, na inter-relação entre as mensagens explícitas, implícitas e 

subentendidas no texto de origem (TO). As UFs são, nesse sentido, autênticas unidades de 

tradução (UTs), dentro de seus cotextos mais restritos e no âmbito mais amplo dos textos que 

integram (CORPAS PASTOR, 2010, p. 306). Constituem, portanto, uma dificuldade em si 

mesma, em qualquer fase do processo tradutório.  

Corpas Pastor (2010, p. 306-308) apresenta um modelo do processo tradutório de uma 

UF/UT, com a ressalva de que se trata de uma abstração, uma vez que as fases podem seguir 

outra ordem ou mesmo pular alguma das etapas. O reconhecimento e a interpretação adequada 

das UFs no TO são essenciais e constituem a primeira fase do processo, uma vez que, sem essa 

percepção, a mediação intercultural e interlinguística do tradutor se torna inviável. UFs do TO 

não reconhecidas ou com interpretação inadequada inviabilizam a tradução ou comprometem 

o resultado do produto. Contudo, reconhecendo ou não e interpretando ou não adequadamente 

as UFs, a necessidade de adoção de estratégias por parte do tradutor é fundamental. 

Uma vez superada a etapa de reconhecimento e interpretação, o passo seguinte consiste 

no reconhecimento dos graus de (in)equivalência fraseológica entre as UFs em língua de 

origem (LO) e em língua meta (LM). Os graus de equivalência incidem tanto na escolha de 

estratégias quanto de procedimentos de tradução. No nível microtextual, Corpas Pastor (2010, 

p. 270) indica quatro fases para a tradução da fraseologia: (a) identificação da UF; (b) 

interpretação da UF em contexto; (c) busca de correspondências no plano lexical; e (d) 

                                                 
51 […] una cosa son las correspondencias que se pueden establecer al consultar los repertorios fraseológicos de 

dos lenguas, y otra cosa muy diferente, es encontrar o crear equivalencias de textos o segmentos de texto en los 

que dichas unidades se encuentren empleadas. 
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estabelecimento de correspondências no plano textual. Por outro lado, Corpas Pastor (2010, p. 

299) aponta quatro estratégias básicas na tradução de UFs: (a) tradução mediante uma unidade 

equivalente; (b) tradução mediante paráfrase do conteúdo da UF; (c) omissão no texto meta de 

uma UF do original; e (d) compensação em outras partes do TM (por exemplo, introdução de 

uma UF ausente no TO). 

Ao tratar acerca da (in)traducibilidade da fraseologia, Corpas Pastor (2010, p. 233) 

destaca os avanços na descrição das línguas mediante a utilização de corpora 

computadorizados, uma vez que possibilitam a descoberta do papel central do componente 

léxico das línguas. A autora (CORPAS PASTOR, 2010, p. 300) destaca, contudo, a necessidade 

de realização de pesquisas em grande escala, no âmbito da fraseologia contrastiva, para 

corroborar ou desestimar os resultados já alcançados, por meio de análises manuais de binômios 

textuais concretos. Para Corpas Pastor, isso somente será possível quando houver a disposição 

corpora paralelos de textos traduzidos, com suporte informático e software adequado de 

alinhamento automático.  

A Linguística de Corpus (LC), uma das áreas de pesquisa da linguagem verbal mais 

ativas nos últimos anos (BERBER SARDINHA, 2004, 2009; PARODI, 2010), busca preencher 

esse espaço, uma vez que se ocupa do planejamento e compilação de corpora em formato 

eletrônico, para extração, análise e descrição de dados, por meio de ferramentas computacionais 

que auxiliam o pesquisador, no estudo de evidências empíricas. Nesse sentido, um corpus pode 

ser definido como um conjunto de dados linguísticos, sistematizados segundo determinados 

critérios, suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de tal modo que sejam 

representativos do uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, coletados e armazenados de tal 

modo que possam ser processados mediante computador, com a finalidade de obter resultados 

diversos e úteis para a descrição e a análise (SÁNCHEZ, 1995).  

Resumidamente, algumas das características da pesquisa com base em corpus são: a 

disponibilização de grandes amostras de textos autênticos para indagação empírica; a 

acessibilidade a uma análise sistemática de grandes quantidades de textos, de maneira rápida e 

com alta confiabilidade (tecnologização da pesquisa); e a contrastação de hipóteses, através de 

evidência empírica em grande escala (PARODI, 2010). Os recursos computacionais, para 

estudo sistematizado dos fatos linguísticos, aliados à introspecção dos pesquisadores da 

linguagem, têm promovido o desenvolvimento e aquisição de novas técnicas de observação. Na 

literatura da área, há vastas alusões e comparações à inovação que representou, para o mundo 

das ciências naturais, o desenvolvimento do microscópio e do telescópio.  

Para além da possibilidade de auxiliar o pesquisador na percepção de fatos linguísticos, 

os programas e ferramentas computacionais, desenvolvidos especificamente para análises 

lexicais, possibilitam também a modificação do modo de se enxergar a linguagem, num 

processo de mudança que vai da idealização para a sistematização da observação de 

evidências. Na perspectiva chomskyana, os dados necessários para o linguista já se 

encontravam em sua mente e eram acessíveis por meio da introspecção; não havia, portanto, a 

necessidade de coleta de produções reais e extensas dos falantes, pois serviriam apenas para o 

estudo do desempenho, quando o interesse era a investigação da competência. Por outro lado, 

os corpora, com auxílio de programas computacionais, possibilitam a superação de muitas das 

limitações, não somente em amplitude e aumento de representatividade, mas na possibilidade 

de oferecer acesso seletivo e abundante para o pesquisador, estudante e/ou tradutor.  

Desse modo, o quadro conceitual da LC deve ser compreendido a partir de uma 

abordagem empirista e de uma visão de língua como sistema probabilístico, em que se dá 

primazia aos dados e à observação dos usos reais. Isto é, a LC considera a probabilidade de 

ocorrência, em contraste a uma perspectiva racionalista, que confere primazia aos princípios e 

à introspecção, assegurados pela possibilidade de uso e não pela probabilidade de ocorrência 

em si. De tudo isso, pode-se depreender a relevância da investigação das frequências de 
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ocorrências de traços linguísticos (lexicais, sintáticos, semânticos...) com base em corpus, uma 

vez que é pela frequência atestada que se pode estimar a probabilidade teórica (BERBER 

SARDINHA, 2004, p. 30-35). 

A seguir, descrevemos o corpus, os recursos e os procedimentos adotados para a 

realização deste trabalho. 

 

Corpus, recursos e procedimentos 

 

Integram o corpus de estudo deste trabalho as legendas de cinco filmes argentinos, em 

espanhol rio-platense, e suas respectivas traduções ao português brasileiro. O corpus é paralelo, 

por incluir originais e traduções, unidirecional, na direção espanhol/português, e foi alinhado 

com o software ParaConc (BARLOW, 2004), para extração de concordâncias paralelas. O 

trabalho de legendagem, como já apontado na introdução, foi realizado com auxílio do software 

Subtitle Workshop, versão 2.51 (DekSoft, 2004), durante os anos de 2011 e 2015, em aulas de 

graduação do Curso de Letras/Espanhol, e integrado a um projeto de extensão. A Figura 1 

apresenta uma cena de filme, com a tradução das legendas já finalizada: 

 

Figura 1 - Cena de El hombre de al lado (COHN; DUPRAT, 2009). 

 
Fonte: O autor. 

 

A próxima figura ilustra uma vista parcial do programa Subtitle Workshop, durante o 

processo de legendagem de um dos filmes argentinos do nosso corpus.  
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Figura 2 - Processo de legendagem. 

 
Fonte: Subtitle Workshop. 

 

Em destaque, nas figuras anteriores, os fraseologismos “dejarse de joder”, “estar al 

pedo” e “ser garca”, que serão analisados ao longo deste trabalho. As dúvidas surgidas durante 

a tradução desses e de outros fraseologismos motivaram, em parte, a realização deste trabalho. 

A Figura 3, a seguir, apresenta a extensão do corpus de estudo: 

 

Figura 3 - Extensão do Corpus de legendas de filmes argentinos. 

 
Fonte: O autor. 
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Para além dos dados estatísticos do corpus, utilizamos a ferramenta WordList (WST) 

para extração de listas de palavras, em ordem de frequência e alfabética. Esta última 

organização da lista de palavras possibilita a lematização das diferentes flexões e/ou derivados 

de uma palavra, no sentido de agrupar sob um lema suas diferentes formas. Após a leitura da 

lista de palavras, geramos diversas linhas de concordâncias, para análise e verificação da 

produtividade de determinadas palavras na formação de fraseologismos. Esse procedimento 

possibilita um exame preliminar do corpus, antes mesmo do estudo paralelo das concordâncias, 

que feito após o processo de alinhamento no programa ParaConc. Ainda no WST e com a 

ferramenta WordList, extraímos um Index file, lista que organiza por frequência as diversas 

combinações de binômios, trinômios ou outros, presentes no corpus, no intuito de estudar os 

agrupamentos lexicais (clusters) mais recorrentes. A Figura 4 ilustra esse procedimento: 

 

Figura 4 - Estudo dos agrupamentos lexicais. 

 
Fonte: o autor. 

 

Outro procedimento metodológico foi o alinhamento do corpus. Para isso, utilizamos o 

programa ParaConc (BARLOW, 2004), configurado para trabalhar com dois textos em relação 

paralela de original e tradução. Uma vez carregado separadamente cada par de legendas 

originais e traduzidas, passamos ao alinhamento. Após a configuração de alguns ajustes, como 

ser a definição da unidade de alinhamento (sentença ou parágrafo), o programa processa 

automaticamente o alinhamento; contudo, o resultado precisa ser ajustado manualmente a 

posteriori. Desse modo, podemos afirmar que o processo de alinhamento é semiautomático. A 

unidade adotada para este trabalho foi o período (sentence), definida pela ocorrência de ponto, 

interrogação ou exclamação. Contudo, fizemos ajustes ainda menores, no sentido de que as 

concordâncias paralelas reportassem resultados mais pontuais. Quanto menor a unidade 

adotada para o alinhamento dos corpora paralelos, os resultados das buscas nas linhas de 

concordâncias são mais precisos. Com os arquivos das legendas originais e traduzidas dos cinco 

filmes já alinhados, carregamos todo o corpus no programa e passamos às buscas paralelas para 

extração dos fraseologismos e suas correspondentes traduções.  

A Figura 5 apresenta uma vista parcial desse procedimento: 
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Figura 5 - Busca paralela por NI no corpus alinhado. 

 
Fonte: O autor. 

 

Na figura anterior, a busca pelo advérbio de negação NI em língua espanhola reportou 

40 resultados, com as linhas correspondentes dos fragmentos traduzidos na parte inferior da 

tela. Na linha 23, em destaque, temos a locução “no decís ni mu”, que teve como 

correspondente, na tradução, o fraseologismo “não dá nem um pio”. As locuções “ni mu” e 

“nem um pio” equivalem a “não dizer nada”. Cabe observar, também, que as onomatopeias em 

ambas as línguas fazem referência à voz de animais diferentes: em espanhol, ao mugido das 

vacas ou touros; em português, ao som das aves.  

Por outro lado, tomadas como base de colocações, tais locuções selecionam colocativos 

em estruturas negativas, mas com verbos diferentes: “no decir...” e “não dar...”, 

respectivamente. É importante observar, também, que a busca não foi realizada por um 

fraseologismo específico, mas por um elemento composicional (NI) da locução aludida e que, 

neste caso em particular, teve por correspondente o mesmo elemento na tradução (NEM). A 

próxima seção apresenta a descrição e análise contrastiva de alguns dos fraseologismos 

identificados no corpus. 

 

Fraseologismos em análise 

 

Após a realização de todos os procedimentos metodológicos descritos na seção anterior, 

identificamos diversos fraseologismos no corpus. Uma vez que não seria possível analisar no 

presente trabalho uma grande quantidade de UFs, vamos considerar, fundamentalmente, alguns 

fraseologismos caracterizados pela presença de léxico tabu ou de um linguajar de baixo calão, 

que indicam um registro vulgar ou grosseiro. Tal decisão está motivada pela dificuldade que 

impõem a percepção e interpretação adequada das UFs, para a posterior tradução, além da 

abundância e recorrência dessas expressões no corpus de filmes argentinos. 

Retomamos o fraseologismo “no seas garca”, presente no corpus. Após a identificação, 

procuramos pela expressão no Corpus del Español (DAVIES, 2016) em sua versão dialetal, 

constatando tanto sua convencionalidade como o fato de se tratar de um uso característico na 

Argentina, atestado pela frequência: 384 ocorrências de um total de 454, se comparado às dos 

demais países. A próxima figura mostra os resultados dessa busca:  
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Figura 6 - Busca por GARCA no Corpus del Español (DAVIES, 2016) e no corpus de estudo. 

 
Fonte: Corpus del Español (DAVIES, 2016) e WST. 

 

O fraseologismo SER (UM) GARCA se configura como uma colocação, que apresenta, 

além da característica de fixação, a de idiomaticidade também. A compreensão do termo 

GARCA e de sua colocação com o verbo SER, enquanto alto nível de lexicalização, demanda 

do espectador/leitor e, em especial, do tradutor uma difícil interpretação, devido à especialidade 

semântica do termo. Por um lado, GARCA pode ser interpretado como derivado da inversão 

silábica de CAGAR > GARCAR, um dos traços mais comuns do Lunfardo52; e, por outro lado, 

como substantivo, o termo pode ser entendido como uma forma curta de oligarca, forma 

resultante de um processo de supressão de fonemas no início da palavra (aférese). Em ambas 

as interpretações, os valores semânticos são complementários, uma vez que apresentam os 

traços tanto de alguém que prejudica com seus dizeres ou ações (algo que se refere por meio da 

expressão garcar, em registro coloquial), como de alguém que pertenceria à oligarquia e que, 

portanto, tomaria distância de outras pessoas tidas como comuns ou do povão, com as quais 

não se misturaria. No Dicionário Clarín, o resultado da busca foi o seguinte:  

 

                                                 
52 Segundo Mercado (1996), do ponto de vista linguístico, o lunfardo é um léxico que atua em estreita simbiose 

com a língua espanhola em determinado momento, e se constitui num dos traços linguísticos mais característicos 

do dialeto rio-platense. O fenômeno da inversão silábica é conhecido como vesre (contrário), da inversão de revés. 
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Figura 7 - Busca por GARCA. 

 
Fonte: Diccionario Clarín.com. 

 

Considerando os aspectos pragmáticos da situação de uso, na cena do filme El hombre 

de al lado (COHN; DUPRAT, 2009), temos um diálogo em que a empregada doméstica (Elba) 

repassa para seu patrão (Leonardo) o recado do vizinho (Víctor), que fala pelo interfone (ver 

Figuras 1 e 2). Cabe a seguinte contextualização: Resumidamente, o filme narra um conflito 

entre vizinhos, pela abertura de uma janela. Leonardo é um arquiteto de prestígio, de aparência 

snobe, que mora na casa Curutchet, em La Plata (Argentina), famosa por ser a única obra de Le 

Corbusier na América Latina; Víctor, aparentemente, é vendedor de carros usados, mexe com 

ferro-velho e sucata, e é um homem rude, vulgar.  

Na cena em questão, Víctor está convidando Leonardo para ir conversar num bar a 

respeito do problema com a janela, mas Leonardo recusa o convite, alegando estar muito 

ocupado. Ao utilizar a expressão “que no sea garca”, entram em jogo as conotações 

polissêmicas de ser covarde, medroso e frouxo, atribuídos a Leonardo, em função das atitudes 

deste, que prejudica e também se esconde, tomando distância e evitando o contato com o 

vizinho. Para a tradução do fraseologismo, optamos por “que não seja cagão”. Entendemos que, 

com essa escolha, estão mantidos os traços semânticos associados à inversão silábica de 

“cagar”, ainda que se percam na forma da expressão as referências à oligarquia.  

Passamos agora à análise de um conjunto de fraseologismos, identificados no corpus, a 

partir da busca por JOD*. O intuito de recuperar todas as flexões e derivados de JODER, 

recorrentes nos filmes argentinos, é justamente pelas dificuldades encontradas na hora da 

tradução, haja vista sua variabilidade no uso e seus valores polissêmicos. Por meio da busca no 

ParaConc com o corpus paralelo alinhado, obtivemos 25 ocorrências, que podem ser agrupadas 

em alguns tipos e que passamos a descrever, como auxílio para a compreensão e adequada 

interpretação. A próxima figura apresenta algumas das ocorrências:   
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Figura 8 - Busca por JOD* no corpus alinhado. 

 
Fonte: ParaConc (BARLOW, 2004). 

 

Considerando os 11 resultados presentes na figura anterior, os três primeiros resultados 

retornam uma mesma forma, JODA, ainda que em fraseologismos diferentes. Na primeira e 

terceira ocorrências, trata-se do verbo JODER em sua forma pronominal primeiro e transitiva 

depois; já no segundo caso, temos o substantivo JODA. Na linha (1), “que se joda”, de joderse, 

o sentido é de que alguém deve suportar as consequências desagradáveis por alguma coisa. Na 

tradução, optamos por “que se dane”, de uso também informal, para desejar mal a alguém. A 

linha (2) traz a colocação “se acabó la joda”, em que a base joda, com sentido de piada ou 

brincadeira, seleciona o colocativo acabarse, que marca o aspecto terminativo do 

fraseologismo. Na tradução, pensamos em “Acabou a bagunça”, porque mantém o uso informal 

e retoma a ideia de falta de ordem, de confusão ou desorganização. Já na linha (3), em 

“Leonardo, disculpame que te joda”, a parte em destaque corresponde ao verbo joder, em 

Presente de Subjuntivo, primeira pessoa do singular, com o sentido de incomodar alguém, por 

meio de uma escolha lexical que denota uso coloquial, segundo o dicionário Clarín.com. Para 

a tradução, entendemos que “Leonardo, desculpa te atrapalhar” mantém ideia, ainda que se 

perca o sentido rude, presente na expressão em espanhol, por meio do uso de joder.  

Na linha (7), “jodete, hermano” é também uma flexão verbal de joderse; neste caso, 

conjugado no Imperativo Afirmativo, na segunda pessoa do singular, pela forma vos. Para a 

tradução, optamos por “foda-se”, também considerada um tabuísmo, palavra grosseira ou chula, 

segundo Houaiss (2009), no sentido de manifestar descaso ou desejo de que alguém se dê mal. 

As linhas (4) e (11) trazem duas flexões verbais de joder: respectivamente, o Imperativo 

Negativo, na segunda pessoa do singular, primeiro; e o Presente de Indicativo, na primeira 

pessoa do singular, depois. Para a tradução desses dois casos, escolhemos o uso informal de 

encher em “não me enche” e “não te encho mais”, com o sentido de entediar ou aborrecer, 

conforme o dicionário Houaiss (2009). 

Além desses, considerando fundamentalmente os aspectos formais na análise, temos 

duas perífrases de infinitivo com o verbo joder na forma pronominal primeiro (5), em “¡Dejate 

de joder, Leonardo, bajá!”, e na forma transitiva (6), em “Dejame de joder, che”. Em ambas as 
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ocorrências, as formas de tratamento correspondem à segunda pessoa do singular pela forma 

vos, no Imperativo Afirmativo. Nas traduções, optamos pela forma de tratamento tu, no intuito 

de buscar uma informalidade similar, que seria quebrada em caso de haver adotado a 

conjugação pela terceira pessoa do singular, correspondente à forma você, inclusive pela 

possível ambiguidade com a forma de tratamento formal (senhor, senhora). 

O uso do Imperativo Afirmativo, no primeiro caso, “Deixa de encher, Leonardo, vem 

cá!”, foi mantido; já no segundo caso, utilizamos uma escolha criativa, pelo Imperativo 

Negativo, “Não me vem com essa, velho”. Neste último caso, a motivação para a escolha vem 

dada pela entonação, em que “Dejame de joder, che” não equivale a um pedido para deixar de 

incomodar, mas a uma manifestação de surpresa ou de aborrecimento por uma situação 

inusitada.  

As últimas três ocorrências com JOD* correspondem às linhas (8) “¡No soy una 

jodida!”, (9) “¡Vos lo hacés de jodida, nada más!” e (10) “No, no... es un jodido, un tipo 

bravíssimo...”. Nos três casos, temos a forma do particípio de joder, mas apenas em (9) com 

função adjetiva, na colocação com a preposição em de jodida, que expressa a razão pelo fato 

de se fazer algo. A escolha foi pela seguinte tradução, “Você faz de sacana, mais nada”, em 

que a seleção lexical manteve tanto a estrutura quanto o registro informal e pejorativo, 

concedido pelo uso de uma palavra considerada tabu. Tanto jodido/a quanto sacana, na acepção 

do fragmento analisado, convergem no traço semântico de mau-caratismo, hipocrisia e 

deslealdade. Nos outros dois resultados, os fraseologismos estão formados com o substantivo 

jodido/a, na estrutura SER + UN/A + JODIDO/A, ainda que mantendo os traços de 

perversidade, de alguém que prejudica. Na tradução, optamos pela não utilização dos artigos 

indefinidos. Com isso, o uso dos adjetivos sacana em (8) e complicado em (10) garantiram o 

valor semântico e, neste último caso, evitamos com essa escolha a ambiguidade que poderia 

surgir em ser um sacana, na acepção de ser um brincalhão/gozador.  

Com relação ao grupo de fraseologismos reunidos na Figura 8, cabe a observação de 

que vários correspondem à terceira esfera dos enunciados fraseológicos, especificamente às 

fórmulas rotineiras. Estas se diferenciam das parêmias por sua dependência situacional, isto é, 

dependem do que estiver em jogo, no momento da interação linguística. O sentido das fórmulas 

é, portanto, pragmático: substancialmente social e resultante da força ilocucionária empregada. 

Dentre os resultados analisados acima, podemos apontar as fórmulas assertivas emocionais, 

observadas em (2) “¡Se acabó, se acabó la joda, se terminó la payasada!”, (4) “¡No me jodas!”, 

(5) “Dejate de joder, Leonardo, bajá!”, (6) “¡Dejame de joder, che!”, (7) “¡Así que, ahora, 

jodete, hermano!” e (11) “no te jodo más”. Em todas essas fórmulas, as ocorrências expressam 

o sentido de uma situação ou atitude incômoda, presente na situação comunicacional, que se 

busca interromper, por meio do uso de uma fórmula assertiva. 

Incluímos nesta análise, por último, alguns fraseologismos identificados a partir da 

busca por PEDO, no corpus em língua espanhola, alinhado às respectivas traduções para o 

português. Segundo o Diccionario de Uso del Español María Moliner (2008), em registro 

grosseiro ou vulgar pedo significa flatulência, a porção de gases expelidos pelo ânus. Também 

são apontados os significados de bebedeira ou estado de ebriedade e de sonolência ou euforia, 

produzidos pelo consumo de algum tipo de droga. O Diccionario Clarín.com, para além dessas 

definições que também corrobora, apresenta alguns dos fraseologismos mais recorrentes com 

PEDO, acompanhados das definições e exemplos. A próxima figura sintetiza os resultados da 

busca. 
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Figura 9 - Busca por PEDO no corpus alinhado. 

 
Fonte: ParaConc (BARLOW, 2004). 

 

Os cinco resultados apresentados na Figura 9 correspondem especificamente a locuções 

formadas com a palavra pedo. Por um lado, podemos ver nas linhas (1), (2) e (5) a construção 

al pedo que equivale a fazer algo sem necessidade ou serventia, função. Desse modo, em (1), 

temos que “gastar guita al pedo” significa “gastar grana à toa”; já em (5), a mesma expressão 

é intensificada pelo superlativo reverendísimo, que reforça o fato de fazer algo de modo 

desnecessário. Em (2), apesar de se tratar da mesma locução al pedo, vemos que se coloca com 

o verbo estar, no sentido de caracterizar que alguém está al pedo.  

Por se tratar de uma entidade animada, um ser humano no caso, o fraseologismo denota 

que se trata de alguém que está sem ocupação. Tanto em gastar guita al pedo como al 

reverendísimo pedo, assim como em estar al pedo, podemos perceber que o significado não 

resulta da soma das partes. Portanto, tais locuções são idiomáticas, demandam uma 

compreensão e conhecimento cultural para além dos elementos que as formam. Em português, 

para a tradução, pensamos em à toa, por refletir o sentido de algo sem utilidade ou desnecessário 

(HOUAISS, 2009). Contudo, tal escolha não preserva a utilização de um item lexical que denote 

vulgaridade ou grosseria, como é o caso de pedo.  

Da mesma maneira, os outros dois fraseologismos presentes na figura anterior, 

formados pela construção EN + PEDO, também são idiomáticos, porque o significado não é 

deduzível pela soma das partes, e estáveis, corroborada a convencionalidade pela frequência 

atestada no Corpus del Español (DAVIES, 2016). A versão dialetal desse corpus também 

possibilitou verificar que se trata de argentinismos, haja vista que a maior ocorrência dessas 

construções pertence a esse país. Para a busca por al pedo, de 24 ocorrências 15 corresponderam 

à Argentina; e, para en pedo, de 870 ocorrências, 580 foram observadas nesse país.  

Retomando o corpus de legendas, em (3) “No, no, ni en pedo” a locução corresponde a 

uma negação categórica, em que algo não será feito de modo algum. Para essa passagem, 

utilizamos “Não, nem doido”, na tradução, na busca por manter o registro informal do 

fraseologismo. Já em (4), “Estás en pedo, nada que ver”, embora a construção seja a mesma, a 

locução en pedo, funcionando como a base para a colocação com o verbo estar enquanto 

colocativo, denota estado de ebriedade ou de confusão mental. 

No Corpus del Español, a busca por essa construção retornou fundamentalmente 

colocações com os verbos ponerse en pedo (ficar bêbado), manejar en pedo (conduzir bêbado), 

vivir en pedo (viver tonto, embebedado) e estar en pedo (estar bêbado). Para a tradução, 

escolhemos “Você está mamado? Nada a ver”, entendendo que se resguardava, assim, o registro 

coloquial da locução.  

A seguir, apresentamos resumidamente algumas considerações, decorrentes da 

realização do presente trabalho. 
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Algumas considerações  

 

Ao final deste trabalho, que integra o ensino, a pesquisa e a extensão, tal como descrito 

na introdução e ao longo do texto, posso destacar que tal combinação favoreceu a construção 

de um espaço de formação e amadurecimento dos estudantes, para além da sala de aula. Por um 

lado, tal destaque se justifica pelo desenvolvimento de metodologias aplicadas a pesquisas de 

base empírica, vinculadas ao aprendizado e incorporação de novas tecnologias e ferramentas, 

tanto para a legendagem e tradução de filmes como para o estudo e conhecimento linguístico 

mais aprofundado. 

Por outro lado, também é relevante registrar o interesse despertado em sala de aula, pela 

observação e análise de fatos linguísticos em suas ocorrências contextuais de uso autêntico da 

língua, além da confluência de assuntos sócio-histórico-culturais, presentes nos corpora 

escolhidos para a realização dos trabalhos. A adoção de filmes argentinos para a legendagem e 

o vínculo com o ciclo do mesmo nome, pelo fato de envolverem assuntos atuais e situações do 

cotidiano, facilmente relacionáveis à realidade brasileira, têm contribuído significativamente 

para a continuidade desta linha de trabalho. 

Os efeitos benéficos para a formação dos estudantes, a partir da interação entre ensino, 

pesquisa e extensão, podem ser observados também no desenvolvimento de um espírito 

analítico-descritivo de base empírica nos estudantes, além do interesse pela observação 

detalhada dos fatos linguísticos a partir dos usos identificados em textos autênticos. O 

reconhecimento, a compreensão e a interpretação adequada dos fraseologismos resultam ser 

um dos principais desafios na tarefa de traduzir, uma vez que se constituem em passos 

essenciais do fazer tradutório.  

Nessa perspectiva e considerando o ambiente de realização dos trabalhos – o estudo 

contrastivo dos fraseologismos, em corpus de legendas de filmes argentinos no Brasil –, é 

importante destacar que a subcompetência fraseológica é um dos objetivos fundamentais na 

formação de estudantes e tradutores. Por último, é importante sempre reforçar que, no âmbito 

dos estudos da tradução, da aprendizagem de línguas estrangeiras e dos estudos em fraseologia 

contrastiva, a Linguística de Corpus traz benefícios incalculáveis para estudantes, professores 

e pesquisadores, além de propiciar um ambiente inovador na aprendizagem. 
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Introdução 

 

 O estudo da fraseologia própria à linguagem do gênero resumo que propomos aqui é 

parte de um trabalho de reconhecimento e descrição da léxico-gramática de textos científicos 

em português e línguas estrangeiras53  e deve servir de base para a produção de produtos 

didático-pedagógicos (por exemplo, glossários ou base de dados e objetos de aprendizagem)54. 

Ele vem responder, dessa forma, à exigência, cada vez mais constante e mais precoce em meios 

acadêmicos, de leitura e produção de textos científicos, situação em que incluímos igualmente 

as atividades tradutórias.  

Consideradas como competências que condicionam, em grande parte, a entrada à 

universidade, a leitura e a produção textual – atividades elementares de todo fazer científico e 

acadêmico e, principalmente, de toda produção escrita científica – merecem atenção especial 

nesse contexto, na medida em que é no ambiente universitário sobretudo que os sujeitos têm o 

primeiro contato com esse tipo de comunicação ou, em outras palavras, com os gêneros 

discursivos pelos quais as ciências ou as diferentes práxis acadêmicas se manifestam. Ler a 

ciência e, depois, escrever cientificamente tornam-se assim competências determinantes para o 

“ofício de estudante”, termo usado por Coulon (2008), para quem: 

 
[…] aprender o ofício de estudante significa que é necessário aprender a se 

tornar um deles para não ser eliminado ou autoeliminar-se porque se 

continuou como um estrangeiro nesse mundo novo. A entrada na vida 

universitária é como uma passagem: é necessário passar do estatuto de aluno 

ao de estudante. (COULON, 2008, p. 31, grifo nosso).  

 

Essa passagem ao estatuto de estudante implica necessariamente um letramento 

acadêmico (ver, entre outros, MOTTA-ROTH, 1996, 2006; LEA; STREET, 1998; CRUZ, 

2007; CAVALLA, 2008; OLIVEIRA, 2011) e condiciona a relação dos estudantes com o saber 

e com seu futuro profissional (ou aquilo que farão com os saberes e com a experiência adquirida 

na universidade). A essas competências somam-se as competências em língua(s) estrangeira(s), 

igualmente cada vez mais condicionantes dessa trajetória. 

No estudo de fraseologia que apresentamos aqui, apoiamo-nos em corpora comparáveis 

de resumos de periódicos científicos de Linguística – área de interesse para nossos alunos de 

Letras – redigidos em português brasileiro, alemão e francês.  A partir de uma análise prévia da 

macroestrutura dos textos, em que foi identificado o tipo de conteúdo do resumo científico, por 

meio de expedientes da Linguística de Corpus (BIBER et al., 1998; BERBER SARDINHA, 

                                                 
53 Dentro desse projeto e no âmbito do grupo de pesquisa TERMISUL, já foram realizados trabalhos, sempre em 

uma perspectiva comparativa com o português brasileiro, sobre a produção científica em espanhol, inglês e russo, 

além do alemão e do francês. 
54 A Secretaria de Educação a Distância da UFRGS, que financia em nossa instituição a construção de objetos de 

aprendizagem, os definem como “recursos digitais voltados ao uso educacional”, produzidos na forma de módulos 

e apresentados em vários formatos, como vídeos, hipertextos, animações, simulações, etc. (Cf. Edital UFRGS 

EAD 19, 2014). Para uma definição mais detalhada, ver Leffa (2006). 
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2004) levantamos padrões fraseológicos recorrentes nos corpora com uso de ferramentas de 

processamento automático da linguagem (AntConc)55. A comparação dessas fraseologias entre 

as línguas, cuja manifestação nos textos recorre a modos de expressão distintos, próprios a 

modelos discursivos variáveis culturalmente, aproxima-se nesse caso, para nós, de uma “análise 

didática de discurso” (BEACCO, 1985, p. 115)56, em que é possível identificar, entre outros 

elementos, marcas de funções comunicativas (definidas por um conteúdo proposicional e por 

uma intenção comunicativa) que caracterizam o funcionamento de um determinado gênero 

discursivo. Nesse sentido e em última análise, compreendemos que a descrição dos gêneros, 

enquanto uma categorização linguística reconhecida a partir, principalmente, dos estudos de 

Bakthin – para quem “os gêneros do discurso organizam o nosso discurso quase da mesma 

forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas)” (BAKHTIN, 2011, p. 283) – 

constitui uma base para o ensino de línguas que considera o aprendiz como ator social, aquele 

capaz de agir na e pela língua, sendo igualmente, portanto, uma base para o letramento 

acadêmico, de modo mais geral, e para a prática tradutória, mais especificamente. Chamamos 

a atenção, neste último caso, para a necessidade de se preservar nas línguas/culturas para as 

quais se traduz suas características de expressão –  uma vez que “frequentemente a qualidade 

dos resumos traduzidos não é adequada, considerando-se a comunicação, quanto aos aspectos 

linguístico-culturais.” (BUSCH-LAUER, 2012, p. 7)57 –, observadas, entre outros aspectos, nas 

fraseologias empregadas.  

     

Pressupostos teóricos  

 

 Como outros estudos que vêm sendo realizados mais recentemente, tais como os do 

laboratório LIDILEM58, coordenados por Agnès Tutin e Francis Grossmann (Universidade de 

Grenoble 3-Stendhal), do Projeto ARTES59, coordenado por Mojca Pecman (Universidade 

Paris Diderot – Paris VII) e os trabalhos de Hyland (2005, 2008), nossa abordagem do texto 

científico não está voltada para o estudo do léxico especializado de uma área (as terminologias), 

mas para seus modos de organização textual e modos de dizer, que vão desde escolhas lexicais 

e gramaticais até convenções retóricas e fraseológicas de um determinado gênero científico. 

Tal abordagem já fora prevista por Hofmann (1985, p. 53), que além dos recursos linguísticos 

pertencentes à língua comum, presentes em qualquer texto, e dos recursos linguísticos 

específicos de uma área de especialidade (termos e unidades especializadas), interessava-se 

pelo “vocabulário científico geral”.  

 A partir da ideia de que a produção escrita científica remete a práticas intelectuais com 

objetivos e procedimentos que se aproximam, bem como de que essa produção é conformada 

por “comunidades discursivas” (termo cunhado por Swales (1990)) em gêneros codificados, 

Tutin (2007, p. 5) refere-se a um “léxico de gênero”. Trata-se de um léxico transdisciplinar, ou 

seja, comum em grande medida a diversas disciplinas, que se situaria entre a terminologia e a 

                                                 
55 Utilizamos a versão 3.4.4w disponível em: <http://www.laurenceanthony.net/software.html>. 
56 “A finalidade de uma análise didática de discurso não é caracterizar textos em sua integralidade, mas estabelecer, 

juntamente com outras disciplinas, processos formativos destinados a estimular uma competência discursiva em 

língua estrangeira.” (BEACCO, 1985, p. 115). Trata-se de um projeto que busca identificar “marcadores”, para 

fins didáticos, que revelam as regularidades de conjuntos de textos que podem ser aproximados na medida em que 

“constituem atualizações de uma mesma matriz discursiva resultante, por sua vez, de uma série de condições 

sociais e enunciativas identificáveis ou aceitas como tais culturalmente” (BEACCO, 1985, p. 116).   
57 Todas as citações deste artigo escritas originalmente em outra língua foram traduzidas pelas autoras.  
58  Laboratório de Linguística e Didática do Francês como Língua Estrangeira e Materna (Universidade de 

Grenoble 3-Stendhal). 
59  Auxílio à Redação de Textos Científicos, projeto que produziu o dicionário multilíngue on-line ARTES, 

acessível no seguinte endereço eletrônico: <https://artes.eila.univ-paris-diderot.fr/>.  

http://www.laurenceanthony.net/software.html
https://artes.eila.univ-paris-diderot.fr/
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língua geral. Diferentemente da linguagem especializada, o chamado léxico de gênero não 

remete aos objetos científicos (termos e conceitos), mas ao “discurso sobre os objetos e os 

procedimentos científicos” (TUTIN, 2007, p. 6). De maneira mais geral, essa noção engloba, 

para a autora, o “léxico metacientífico”, sequências lexicais de função referencial, isto é, que 

denotam o próprio fazer científico, e o “léxico do metadiscurso científico”, sequências lexicais 

de função discursiva ou interpessoal, que dizem respeito à interação entre autor e destinatário e 

às relações internas do texto (estruturas argumentativas, de modalização, etc.) (TUTIN, 2013, 

p. 30). 

Essa classificação se sobrepõe, de certa forma, àquela proposta por Hyland (2008). Ao 

comparar “pacotes lexicais” (ou lexical bundle) 60  de artigos de investigação, teses e 

dissertações redigidos em inglês em diversas disciplinas, o autor classifica o léxico do “discurso 

acadêmico” em três grandes categorias: orientada para a pesquisa (organização das atividades 

e experiências científicas), orientada para o texto (organização do texto e encadeamento de 

argumentos) e orientada para o participante (escritor ou leitor do texto). Diferentemente de 

Tutin, que privilegia o que é comum às grandes áreas do conhecimento, isto é, transdisciplinar, 

Hyland enfoca o que é “disciplinar”, ou seja, próprio a uma área específica, trabalhando com 

corpora de disciplinas distintas para fins de comparação.  

 Já Pecman (2007), interessada em um estudo contrastivo da “língua científica geral” em 

francês e inglês, visando à construção de um instrumento de consulta para auxílio à redação 

acadêmica, propõe uma análise onomasiológica do que denomina de “fraseoléxico” ou 

“unidade fraseológica”. A autora observou, ao comparar artigos de áreas diversas, que as 

invariantes dessa língua científica são observadas especialmente no nível sintagmático, ou seja, 

“na forma de elementos polilexicais, tais como as colocações [...], as coligações [...] ou as 

locuções [...]” (PECMAN, 2007, p. 84). Essas unidades fraseológicas que remetem a um 

agrupamento ou combinatória de palavras formando uma unidade de sentido – não 

necessariamente depreendida de cada item lexical – são analisadas semanticamente e agrupadas 

segundo uma “indexação nocional” (PECMAN, 2007, p. 88), isto é, um processo que consiste 

em vincular várias fraseologias a uma mesma noção em razão de seu conteúdo semântico. Por 

exemplo, à ideia de visée [ação de visar] podem ser agrupadas formas, em francês e inglês, 

como dans le but de/in order to, objetif ultime/ultimate goal, en vue de/so as to, etc., não se 

distinguindo para tanto a classe gramatical. Tal procedimento tem por objetivo a navegação, 

em uma base de dados, pelas formulações a partir das noções e vice-versa, a partir de itens 

lexicais. Assim como os outros trabalhos mencionados, Pecman propõe uma classificação mais 

ampla dessas noções, distribuídas em quatro esferas: científica (o que é de natureza puramente 

científica), universal (o que é comum a uma comunidade linguística de modo mais amplo, 

porém de uso frequente no discurso científico), modal (expressão do autor do texto) e discursiva 

(referente a formas argumentativas).    

Embora bastante inspirada em cada um desses estudos, a abordagem da linguagem 

acadêmico-científica que propomos aqui se difere em alguns pontos de cada um deles em razão 

de nossos propósitos (a elaboração não apenas de glossários ou bases de dados, mas de objetos 

de aprendizagem que possam estar interligados àqueles) e da própria perspectiva que adotamos, 

que parte da noção de gênero, subjugando nossa análise das unidades lexicais e/ou fraseológicas 

a elementos que o definem mais amplamente. Nesse sentido, afinamo-nos com a definição 

proposta por Malrieu (2004), para quem: 

 
O gênero se define, ao mesmo tempo, por pertencer a uma área, por seu 

                                                 
60 Termo que remete a “uma sequência recorrente de palavras de um tamanho determinado, retirada do texto ou 

corpus por um programa de computador. Pacotes não possuem, necessariamente, estrutura interna bem definida; 

muitos podem ser fragmentos de partes de colocações ou de expressões idiomáticas.” (BERBER SARDINHA, 

2003, p. 6). 
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contexto externo de comunicação (suporte, edição, aos quais está vinculado 

um público), por sua inserção em grandes conjuntos de objetos semióticos [...] 

e por sua estrutura interna. (MALRIEU, 2004, p. 73). 

 

O estudo da fraseologia de gênero que propomos passa, então, necessariamente para 

nós, pela consideração prévia da área de conhecimento. Entendemos que, mesmo 

compartilhando certas características relativas ao horizonte científico em voga em uma dada 

época, cada comunidade científica, não apenas em razão da natureza de seus objetos e de sua 

práxis, mas também da maneira como se particulariza – como marca seu lugar – em meio às 

demais, expressa-se de modo singular, atribuindo valores particulares à linguagem científica e 

usando os recursos linguísticos e discursivos de maneira diversa (ver KILIAN; LOGUERCIO, 

2015). Levamos em conta igualmente o contexto externo de comunicação, ao separarmos, por 

exemplo, resumos de periódicos e resumos propostos para comunicações e/ou de teses e 

dissertações; assim como na seleção de periódicos, em que privilegiamos aqueles que se 

aproximam por suas características externas (formato de publicação, período, pelo 

reconhecimento que gozam entre a comunidade científica, etc.). E, finalmente, parece de suma 

relevância para nosso trabalho a consideração da estrutura interna dos textos de um mesmo 

gênero. O levantamento e a análise das fraseologias de resumos de periódicos que fazemos 

parte de um estudo prévio da macroestrutura textual (ou estrutura interna): aspecto 

intermediário entre o suporte (a revista, o número, o tema) e os enunciados que configuram o 

texto, e meio de acesso ao conteúdo textual, portanto, para o leitor, e particularmente pertinente 

para os propósitos de ensino e de tradução. Lemos e produzimos resumos com base, antes de 

tudo, na expectativa que temos em relação ao tipo de informação e à sua organização.  

 Desse modo, fraseologia é compreendida aqui como combinações (formas 

sintagmáticas) ou associações (coocorrências) de palavras, portanto como estruturas 61  de 

estabilidade relativa e forma variável, que apresentam uma função comunicativa na 

macroestrutura do texto ao introduzirem um conteúdo proposicional e remeterem a uma 

intenção de comunicação, tais como: definir o objeto de estudo, indicar os objetivos, 

fundamentar o estudo, descrever a metodologia, expor os resultados, entre outros. Nesse 

sentido, destacamos neste estudo as fraseologias dos resumos de função eminentemente 

referencial – ou seja, metacientíficas ou orientadas para a pesquisa – entendendo, porém, que 

muitas vezes a mesma fraseologia pode ser analisada também do ponto de vista do 

metadiscursivo (sobretudo quando diz respeito à modalização e ao posicionamento de autor), o 

que não aprofundaremos neste momento. 

Salientamos, por fim, que é relevante, para nossa análise, o conceito de “norma” 

introduzido por Coseriu (1957), que corresponde não a uma “norma prescritiva”, mas a uma 

“norma descritiva”, retratando o que é normal em um dado contexto e apontando o uso provável 

de uma estrutura dentre as estruturas disponíveis no sistema da língua. Outros autores, como 

Nord (2003), referem-se a esse conceito como “convenção”. A autora ressalta três aspectos 

importantes para a avaliação das convenções: forma, frequência e distribuição. É com base 

nesses aspectos que comparamos os dados extraídos dos corpora nas três línguas e buscamos 

estabelecer, a partir das funções comunicativas identificadas no gênero resumo científico, 

possíveis equivalências funcionais, ou seja, estruturas que expressam a mesma relação 

semântica e o mesmo efeito pragmático nos textos das diferentes línguas. 

 

Procedimentos metodológicos e análise 

 

                                                 
61 Por isso falamos igualmente em nosso projeto, de modo mais amplo, de padrões léxico-gramaticais, ou seja, 

usos preferenciais da língua não apenas marcados pela escolha lexical, mas também por construções 

morfossintáticas. 
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O resumo de artigo científico (ou abstract) apresenta, de forma sucinta, os aspectos 

essenciais de uma pesquisa, aqueles explicitados no texto que o segue, no corpo do artigo; 

possibilita o acesso rápido às informações, permitindo, assim, com que o leitor decida sobre ler 

ou não o texto integral. São apontados como critérios de qualidade para esse gênero a 

completude, exatidão, objetividade, concisão e clareza (BUSCH-LAUER, 2012, p. 12). 

Os resumos são supostamente gêneros universais. É necessário reconhecer que há 

características que estruturam esse gênero e estão presentes nas várias manifestações 

linguístico-culturais. No entanto, alguns autores já ressaltaram diferenças entre resumos 

escritos em línguas diferentes (por exemplo, LÓPEZ-ARROYO; MÉNDEZ-CENDÓN, 2007) 

e também em uma mesma língua, mas em disciplinas ou áreas de estudos distintos (por 

exemplo, MEDEIROS, D. R. A.; MEDEIROS, C. M. 2012; BIASI-RODRIGUES, 2009; 

HYLAND, 2008). Nas diretrizes de submissão de artigos, nem sempre há especificações para 

a estruturação do resumo, apenas exigências quanto ao tipo de conteúdo e à sua extensão. Como 

os gêneros – e, por consequência, os resumos – são fenômenos históricos, vinculados às práticas 

sociais das comunidades nas quais são produzidos, é natural que estes apresentem 

peculiaridades linguísticas e estruturais de acordo com o contexto. O objeto de estudo deste 

trabalho são os resumos de uma mesma área, Linguística – área de interesse mais imediato para 

nossos estudantes do curso de Letras que começam a produzir resumos já na graduação, bem 

como a traduzir e, sobretudo, verter resumos para terceiros – mas em três línguas distintas: 

português brasileiro, alemão e francês. 

 

Corpora e macroestrutura 

 

Para a análise das fraseologias, compilamos três subcorpora com resumos de artigos 

científicos escritos originalmente nas línguas em análise. Os corpora são considerados 

comparáveis, pois são constituídos de exemplares de um mesmo gênero e mesma temática, 

escritos em diferentes línguas. Os resumos foram extraídos de periódicos reconhecidos pelos 

especialistas da área e os dados relativos a cada um dos subcorpora são apresentados na Tabela 

1.  
 

Tabela 1 - Corpora de estudo. 

 Português Alemão Francês 
Resumos 100 100 100 
tokens  14.592 10.989 15.746 

types 3.469 3.537 3.379 

 
Fonte: As autoras. 

 

Como etapa inicial da análise, tomamos aleatoriamente doze resumos de cada 

subcorpora para observar a macroestrutura. Identificamos, assim, oito funções comunicativas 

no total de 36 resumos analisados. Trata-se de segmentos textuais que buscam62: 

- caracterizar o objeto de estudo; 

- apresentar os objetivos;  

- contextualizar o trabalho; 

- apresentar as hipóteses ou questões de partida;  

- apresentar a fundamentação teórica;  

- justificar o trabalho;  

- descrever a metodologia;  

                                                 
62 As funções comunicativas que identificamos coincidem, de maneira geral, com os movimentos retóricos já 

identificados por Swales (1990) e Bathia (1993) em outros contextos.  
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- apresentar os resultados e/ou as conclusões do trabalho. 

 

Ressaltamos que, neste momento da pesquisa, não levamos em conta a ordem de 

apresentação das funções, apenas a sua presença ou não no resumo. Na Figura 1, pode-se 

verificar a distribuição das partes nos resumos escritos nas três línguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Análise da macroestrutura. 

 
Fonte: As autoras. 

 

Os segmentos presentes em mais da metade dos resumos nas três línguas são 

“caracterização do objeto de estudo”, “apresentação dos objetivos”, “descrição da metodologia” 

e “apresentação dos resultados e/ou conclusões do trabalho”. Esses são justamente as partes nas 

quais há mais presença de fraseologias, segundo a análise feita. Constatamos que os resumos 

em português apresentam mais segmentos (de 4 a 5) do que os resumos em alemão e em francês 

(ambos comportando de 3 a 4). Além disso, diferentemente dos textos em alemão e em francês, 

parecem introduzir as informações de modo mais explícito ao recorrer a formas metacientificas, 

exigindo um esforço cognitivo menor por parte do leitor na obtenção das informações.  

 

Palavras mais frequentes 

 

Em seguida, com a ferramenta Word List (AntConc), apresentamos a lista das palavras 

mais frequentes nos subcorpora. Selecionamos, entre as 200 primeiras palavras, aquelas que 

julgamos pertencerem ao léxico metacientífico de cada uma das línguas. As palavras 

selecionadas estão elencadas na Tabela 2 e permitem uma primeira comparação a partir dos 

dados extraídos do processamento automático dos corpora. 
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Tabela 2 - Palavras metacientíficas mais frequentes. 

Resumos em Português Resumos em Alemão Resumos em Francês 

Ordem Freq. Palavra Ordem Freq. Palavra Ordem Freq. Palavra 

27 

30 

32 

33 

38 

43 

47 

49 

65 

80 

82 

92 

104 

107 

128 

132 

137 

147 

148 

153 

155 

161 

185 

186 

192 

193 

52 

48 

45 

45 

37 

36 

33 

31 

23 

19 

18 

17 

15 

15 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

artigo 

trabalho 

análise 

pesquisa 

estudo 

objetivo 

resultados 

dados 

estudos  

base  

contexto 

presente 

perspectiva 

teoria  

questão 

analisados 

discussão  

entrevistas  

investigação  

teórico  

abordagem 

foco  

objetivos 

objeto 

questões 

reflexão 

24 

46 

52 

57 

63 

66 

68 

70 

80 

85 

86 

103 

111 

118 

123 

126 

127 

131 

135 

137 

138 

141 

145 

147 

156 

164 

168 

174 

178 

179 

196 

197 

53 

26 

23 

21 

18 

17 

16 

15 

13 

13 

12 

11 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

Beitrag  

vorliegende 

Ergebnisse 

Artikel 

untersucht 

Studie 

Ziel 

Frage 

Grundlage 

Untersuchung 

Analyse 

vorliegenden 

Konzept 

Beispiel 

diskutiert 

Hintergrund 

Kontext 

Verfahren 

Basis 

Beispiele 

Beitrags  

Darstellung 

Faktoren 

Forschung 

Perspektive 

Thema 

Aufsatz 

durchgeführt 

Erkenntnisse 

Fragen  

analysiert 

Arbeit 

31 

43 

51 

74 

75 

84 

94 

100 

111 

112 

121 

130 

133 

135 

138 

140 

126 

145 

143 

158 

171 

172 

179 

188 

191 

194 

195 

197 

198 

203 

54 

42 

33 

21 

20 

18 

16 

15 

14 

14 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

article 

analyse 

recherche  

étude 

données 

travail 

approche 

permet 

problème 

question  

présent 

cadre 

contexte 

notion  

propose 

réflexion 

montrer 

évaluation 

objectif 

présente 

méthodes 

notions 

résultats 

constitue 

dimension 

permettent  

perspective 

procédures 

questions 

études  

 
Fonte: As autoras. 

 

Os dados da tabela mostram que quase metade do total de palavras identificadas como 

possivelmente metacientíficas são frequentes nos três corpora, havendo, pois, grande 

correspondência entre as línguas quanto a uma certa “tonalidade” inicial relativa ao gênero. As 

palavras artigo (Artikel, article), trabalho (Arbeit, travail), análise (Analyse, analyse), pesquisa 
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(Untersuchung e Forschung, recherche), estudo (Studie, étude), objetivo (Ziel, objectif), 

resultados (Ergebnisse, résultats), dados (Daten 63 , données), perspectiva (Perspektive, 

perspective), questões (Fragen, questions) e reflexão (Überlegungen64, réfléxion) remetem 

imediatamente a um relato de pesquisa científica.    

A lista mostra também a diferença das línguas em relação ao uso de determinadas 

palavras que parecem ser equivalentes. É o caso, por exemplo, de trabalho, por um lado, e 

Arbeit e travail, por outro. Em português, as palavras referem-se geralmente ao trabalho de 

pesquisa empreendido e do qual resultou o texto; já nas outras línguas, o uso com essa referência 

não é o mais frequente. Em francês, encontramos travail d’interprétation [trabalho de 

interpretação], travail des traducteurs [trabalho dos tradutores], processus de travail [processo 

de trabalho], etc. Das 19 ocorrências da palavra, apenas três configuravam-se como 

metacientíficas: l’objectif principal de ce travail est de ... [o objetivo deste trabalho é de], le 

travail aborde ... [o trabalho aborda], le présent travail vise à ... [o presente trabalho visa a]. 

Em alemão, encontramos também apenas três estruturas metacientíficas: in der vorliegenden 

Arbeit werden ... [no presente trabalho são], ... ist der thematische Kern der Arbeit [é o foco 

temático do trabalho], die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit [o presente trabalho ocupa-se 

de]. As outras ocorrências são, por exemplo, Arbeitsmarkt [mercado de trabalho], Arbeitsplazt 

[local de trabalho], Seminararbeit [trabalho para uma disciplina] ou Wortschatzarbeit [trabalho 

com vocabulário]. 

Como os corpora de estudo não são anotados, uma mesma palavra no singular e no 

plural aparece duas vezes na lista. Para algumas, essa característica se mostrou relevante, pois 

a forma no singular e a forma no plural remetem a lexias distintas. Exemplo para essa diferença 

é a palavra estudo, que no singular refere-se geralmente ao trabalho, à pesquisa, e a forma no 

plural remete a uma área do conhecimento, como em Estudos da Tradução, Estudos da 

Linguagem ou ainda Estudos Culturais, o que foi verificado igualmente em francês. Em alemão, 

constatamos apenas o uso no singular, referindo-se ao trabalho ou pesquisa. 

Mostrou-se especialmente produtiva também a busca pelo radical dos itens, como, por 

exemplo, em português objetiv*, investig*, analis*, conclu*, etc. Ou, diferentemente, a busca 

por determinados sufixos, como, em português, -ado, -ido (para particípios) ou, em francês, -

ant (para particípio presente). No caso do alemão, a busca por ge*t, para encontrar particípios 

que formam a voz passiva, trouxe resultados relevantes. Especificamente para a língua alemã, 

na qual o processo de composição é muito produtivo, foi necessário adotar procedimentos 

metodológicos adicionais em relação às palavras de busca. Como não é possível gerar uma lista 

de palavras com os constituintes dos compostos, utilizamos frequentemente o símbolo *. Essa 

estratégia também foi utilizada na busca com a ferramenta clusters. 

Além disso, palavras que não seriam consideradas metacientíficas, como presente, 

vorliegend* e présent, nas línguas portuguesa, alemã e francesa, respectivamente, mas que 

apresentaram uma enorme frequência, também foram selecionadas. Como palavras 

metadiscursivas, relacionadas à situação de interação, estas integram muitas vezes as 

fraseologias em foco e são bastante produtivas como índices de busca, como veremos em 

exemplos posteriores.  

 

Agrupamentos e combinações lexicais 

 

Com base nas palavras frequentes selecionadas, também fizemos a busca com o auxílio 

                                                 
63 A palavra Daten não está entre as 200 mais frequentes. No entanto, se considerarmos sua ocorrência em 

compostos, estrutura típica da língua alemã, a frequência corresponde a onze ocorrências. Encontramos Daten 

como elemento constitutivo dos compostos Datenanalyse (análise dos dados), Datenquelle (fonte dos dados), 

Datenlage (dados disponíveis), Sprachdaten (dados linguísticos) e Korpusdaten (dados do corpus). 
64 Überlegung apresenta apenas seis ocorrências no corpus e apenas na forma plural. 
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da ferramenta gerador de clusters do AntConc, que seleciona agrupamentos lexicais ao redor 

de uma palavra-chave. Definimos como parâmetros o ponto de corte de três a oito palavras e 

frequência mínima de duas ocorrências, sem marcação de posição à esquerda ou à direita. E, 

por fim, buscamos por combinações de itens lexicais sem indicação de uma palavra específica, 

utilizando a ferramenta gerador de n-gramas do AntConc, com seleção de expressões de três a 

oito palavras igualmente e com frequência mínima de duas ocorrências nos corpora. 

As estruturas encontradas para expressar as funções comunicativas recorrentes nos 

resumos apresentaram relativa variação em relação às escolhas dos colocados para uma palavra 

base. Por exemplo, ao referir-se aos objetivos do trabalho, verificamos as seguintes ocorrências 

para o português: X tem o/como/por objetivo [...] e O objetivo de X é [...]. Nessas estruturas, X 

é a expressão que se refere ao texto ou ao trabalho empreendido, podendo ser expresso, em 

português, por artigo, trabalho ou estudo. 

Como veremos, as fraseologias encontradas apresentam padrões morfossintáticos 

variáveis, podendo formar dois grupos principais. Há as fraseologias com estrutura oracional, 

como em Os resultados mostram que [...], na qual se reconhecem um argumento e o verbo da 

oração. O outro grupo é representado por fraseologias com função de argumento circunstancial, 

como em Com base nos resultados, [...]. 

 

Fraseologias frequentes nos três corpora 

 

Apresentamos a seguir exemplos de fraseologias frequentes nas três línguas, agrupadas 

segundo as funções comunicativas desempenhadas nos textos e com marcações (em negrito) 

que apontam para o tipo de procedimento utilizado (busca por um item lexical, busca com 

ferramentas cluster ou n-gramas que mostram agrupamentos, busca pelo radical, etc.). Das oito 

funções comunicativas reconhecidas durante a análise da macroestrutura, quatro apresentam 

fraseologias de modo mais recorrente. Essas são apresentadas nos quadros abaixo. 

 

Quadro 1 - Função comunicativa: caracterizar o objeto de estudo. 

PT 
O/Este/O presente TRABALHO apresenta /discute /propõe/investiga 

NESTE TRABALHO, analisamos /analisam-se 

DE 
Der / dieser/ der vorliegende BEITRAG/ARTIKEL stellt ...(dar/vor) / beschäftigt 

sich mit / befasst sich mit /behandelt / beschreibt / versucht / widmet sich / zeigt 

Im vorliegenden /diesem BEITRAG wird ... [voz passiva] 

FR 
Le présent / Cet ARTICLE/Cette/Notre CONTRIBUTION traite de / porte sur 

Dans cet ARTICLE /cette CONTRIBUTION, nous étudierons / nous interrogerons sur 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

  

A apresentação do objeto de estudo pode aparecer marcada, nas três línguas, pela 

referência ao próprio artigo, como denotam os itens em negrito, que aparecem tanto como 

sujeitos sintáticos das fraseologias de estrutura oracional, como em estruturas de tipo 

circunstancial. As fraseologias são marcadas por verbos que apenas introduzem o tema – tais 

como apresenta, stellt dar ou stellt vor [apresenta], behandelt [trata de], em alemão, e os 

sinônimos em francês traite de ou porte sur [trata de] – ou por aqueles que definem uma ação 

de pesquisa propriamente dita – discutir, propor, investigar, analisar, em português, beschreibt 

[descreve], em alemão, e étudier [estudar], s’interroger sur [interrogar-se] em francês. Estes 

últimos verbos, não por acaso, além do sujeito instrumental65 (como “trabalho” ou “artigo” em 

                                                 
65 Sobre essa classificação dos tipos de sujeito, ver Ignacio (2007). 
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português, por exemplo), podem ter um sujeito do tipo agentivo, expresso por uma forma 

pronominal (a primeira pessoa do plural em português e francês, por exemplo) ou estarem na 

voz passiva. Tais características vão marcar o maior ou menor afastamento do sujeito-autor nos 

textos. 

 

Quadro 2 - Função comunicativa: apresentar os objetivos. 

PT 
O presente/Este trabalho/artigo TEM O OBJETIVO DE /TEM COMO OBJETIVO  

O OBJETIVO deste/do TRABALHO/ARTIGO é  

O/Este artigo/trabalho OBJETIVa 

DE 

Das ZIEL der vorliegenden UNTERSUCHUNG ist 

Das HAUPTZIEL des vorliegenden BEITRAGS ist 

ZIELE des vorliegenden BEITRAGS sind ... 

ZIEL ist es, 

FR 
L’OBJECTIF de cet/de l’/du présent ARTICLE est de 

L’ARTICLE vise à/cherche à/propose  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Quanto à explicitação dos objetivos, vemos que a coocorrência em português dos itens 

lexicais trabalho ou artigo com objetivo é bastante típica desses resumos, assim como, em 

alemão, dos itens Beitrag [contribuição] e, em francês, objectif [objetivo] e article [artigo]. Por 

outro lado, em português e francês essa mesma função comunicativa pode vir marcada por uma 

forma verbal (objetivar, em português, e viser à [visar], chercher à [buscar] ou proposer 

[propor], em francês). Em alemão, verificamos que também há o uso recorrente do verbo modal 

soll para referir-se ao objetivo do trabalho, como em In diesem Beitrag soll [...] diskutiert 

werden [Neste trabalho será discutido ...]. 

 

Quadro 3 - Função comunicativa: descrever a metodologia. 

PT 
Os DADOS foram analisados/coletados/obtidos A PARTIR/POR MEIO DE X 

Os RESULTADOS foram OBTIDOS/ANALISADOS em/com 

DE 

auf der BASIS  

BASIEREND AUF 

Die ANALYSEN BASIEREN AUF 

AUF DER GRUNDLAGE von X wird analysiert, wie X 

FR 

X est fait/analysé/effectué A PARTIR DE 

[voz passiva + à partir de] 

X est analysé EN EXPLOITANT/EN EXAMINANT comment 

[voz passiva + gerúndio] 

Nous aborderons X EN PARTANT de 

EN OBSERVANT, on examine / on cherche à 

[voz ativa + gerúndio ou vice-versa] 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A descrição da metodologia é marcada fortemente, nas três línguas, pelo uso da voz 

passiva e o apagamento do sujeito da ação. Essa voz passiva é acompanhada por estruturas que 

introduzem o “meio” pelo qual a ação (de analisar, coletar, obter, etc.) foi realizada, expresso, 

em português e em alemão, por uma locução e, em francês, por uma locução ou por uma 

segunda ação que aparece na forma de gerúndio (en exploitant [explorando], en partant de 

[partindo de], etc.). Vale notar que, em francês, quando do uso da voz ativa, nesse caso, o sujeito 

é marcado por um pronome pessoal, frequentemente nous [nós] ou on (forma que parece atribuir 
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uma certa informalidade ao texto, correspondente, nos casos aqui analisados, a nós), sendo, 

portanto, do tipo agentivo.   

 

Quadro 4 - Função comunicativa: apresentar os resultados e as conclusões do trabalho. 

PT 
OS RESULTADOS mostram/apontam/indicam  

A ANÁLISE DOS DADOS mostra/revela/confirmou que 

CONCLUi-se que/X nos leva(m) a CONCLUir que/Foi possível CONCLUir que 

DE 
Die ERGEBNISSE zeigen / verdeutlichen / bestätigen 

ABSCHLIESSEND 

FR 
Pour CONCLUre / En CONCLUsion  

Nous aboutissons à la CONCLUSION QUE / Notre CONCLUSION est QUE  

X PERMET(TENT) de constater / montrer que  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 Nessas fraseologias sobre os resultados e conclusões, além das construções sintáticas 

predominantemente na voz ativa nos três subcorpora, destacamos a escolha dos verbos em cada 

língua. No português, quando associados a “resultados” ou “dados”, há preferência por apontar, 

mostrar, indicar e revelar. O alemão usa mais frequentemente zeigen [mostrar], verdeutlichen 

[evidenciar] e bestätigen [confirmar], enquanto que, no francês, encontramos constater 

[constatar], montrer [mostrar] antecedidos pelo verbo de valor modal permettre [permitir]. 

Também destacamos o uso de fraseologias, nas três línguas, que explicitam a referência à 

conclusão, seja em estruturas oracionais, mais comuns em português, seja em estruturas 

circunstanciais, presentes também em alemão, com abschliessend [para concluir, finalmente], 

e em francês, com pour conclure [para concluir] ou en conclusion [como conclusão]. 

 O levantamento de unidades fraseológicas ilustrado nos quadros e a comparação 

interlinguística desses dados constituem uma complementação ao estudo do gênero resumo, 

que olha para a forma que adquire esse gênero em cada uma das comunidades linguístico-

culturais. A partir desses elementos, atividades didáticas de compreensão leitora na perspectiva 

principalmente do ensino de línguas estrangeiras66, redação ou tradução podem ser propostas, 

de modo a familiarizar o estudante com os modos de dizer típicos de resumos científicos de sua 

área de especialidade, em sua(s) língua(s) de trabalho, fazendo com que tomem mais facilmente 

consciência de suas similaridades e, sobretudo, de suas diferenças.  

Considerações finais 

 

O objetivo deste trabalho foi apresentar um levantamento inicial das fraseologias 

utilizadas em resumos de artigos científicos na área de Linguística publicados em português, 

alemão e francês. O estudo dos equivalentes baseado nas funções comunicativas se mostrou 

produtivo de modo geral, pois as línguas recorrem a formas léxico-gramaticais (maneiras de 

                                                 
66  Sabemos que a leitura enquanto processo de compreensão escrita, ou seja, construção de sentido de um 

enunciado resultante de uma interpretação "ativamente responsiva" (BAKTHIN, 2011, p. 272), vai muito além do 

domínio de formas lexicais e gramaticais, como, aliás, também as atividades de redação e tradução. Se nos 

situamos, porém, na perspectiva do letramento acadêmico e sobretudo do ensino de línguas estrangeiras, a 

familiarização com as formas linguísticas, tal como são usadas em contextos determinados e nos gêneros 

discursivos através dos quais interagimos, é etapa primordial. Nesse sentido, lembramos algumas palavras de 

Lahire, segundo o qual o “aluno deve dar vida ao que, no sentido literal da palavra, está em estado de letra morta. 

Deve, por uma atividade própria, produzir sentido com um interlocutor mudo, que não confirma nem refuta, que 

não julga nem avalia as hipóteses que o leitor faz explícita ou implicitamente para dar sentido ao que lê. Esse 

interlocutor se apresenta como um conjunto de formas morfológicas, sintáticas, lexicais articuladas entre si.” 

(LAHIRE, 2008, p. 89).  
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dizer) distintas para introduzirem o mesmo conteúdo. A comparação desses dados permite ter 

maior consciência da “norma”, ou seja, das convenções de uso relativas ao gênero discursivo 

analisado.  

Constatamos que em português é mais frequente o uso de fraseologias marcadas pela 

voz ativa e pelo uso de sujeito de tipo instrumental (o artigo, o trabalho, a pesquisa, os 

resultados, etc.). Em alemão, há uma tendência ao uso da voz passiva e, como em português, 

do sujeito de tipo instrumental. Em francês, as fraseologias são mais variáveis, alternando 

formas na voz ativa e passiva e sobretudo o sujeito, marcado ora pelo tipo instrumental (cet 

article, l’objectif, l’analyse, etc.), ora pelo tipo agentivo (visto no uso do pronome nous 

principalmente, ou do pronome on, ou ainda de adjetivos possessivos, notre conclusion).   

Concluímos que é necessário olhar mais atentamente para estruturas que não sejam 

formadas por algum item lexical específico, mas que se configuram como estrutura gramatical 

prototípica, como o uso da voz passiva, o uso do verbo modal sollen em alemão e a escolha do 

tipo de sujeito, se instrumental ou agentivo.  

As fraseologias aqui apresentadas representam apenas algumas das possibilidades de 

expressão das funções comunicativas referentes aos diferentes segmentos dos resumos de 

artigos científicos. Como nosso trabalho é guiado por seleção de estruturas realmente usadas e 

atestadas, é possível que outras fraseologias sejam recorrentes, mas que não tenham sido 

encontradas nos corpora de estudo deste trabalho. Em pesquisas futuras, pretendemos ampliar 

os corpora para que outras fraseologias e modos de dizer sejam atestados. 
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O REGISTRO DE FRASEOLOGISMOS  

EM UM DICIONÁRIO BILÍNGUE PEDAGÓGICO: ANÁLISE E PROPOSTAS 

 

Tatiana Helena de Carvalho RIOS-FERREIRA 

 (Universidade de Londrina) 

 

Introdução 

 

Conforme Olímpio de Oliveira Silva (2006), alguns estudos recentes baseados em 

corpora linguísticos evidenciam que a fluência com que os falantes se expressam está 

diretamente relacionada à grande quantidade de linguagem pré-fabricada à sua disposição. Em 

outras palavras, a autora defende que para dominar uma língua estrangeira (LE) os aprendizes 

precisam ter um bom conhecimento de seu sistema fraseológico.  

Solano Rodríguez (2007) corrobora tal postulado ao constatar que os falantes que 

aprendem uma língua estrangeira em contexto institucional (por exemplo, na escola) costumam 

se expressar de maneira artificial e sem expressividade, por não incluir fraseologismos em sua 

fala e por usar expressões e colocações de maneira inadequada. Este trabalho justifica-se, 

portanto, em primeiro lugar, pela necessidade de se considerar o sistema fraseológico no 

processo de ensino e aprendizagem de LEs. 

Outro fator a ser ponderado diz respeito à maneira como as informações são 

apresentadas nos dicionários bilíngues pedagógicos e à forma como esse tipo de material é 

consultado pelos aprendizes de LEs. Como afirma Morais (1998): 

 
Para usar o dicionário temos que ser ‘sabidos’! Na verdade, precisamos ter 

uma série de conhecimentos para poder ter acesso às informações ali 

organizadas. Só à medida que vamos nos tornando mais letrados podemos 

usufruir adequadamente do que um dicionário tem a nos oferecer.  

 

Some-se a isso o fato de que as obras lexicográficas podem fornecer mais e melhores 

informações aos consulentes na medida em que os lexicógrafos se preocuparem com a 

convergência entre a descrição da(s) língua(s) a ser(em) apresentada(s) e as necessidades dos 

usuários, tanto na seleção dos itens, quanto em sua apresentação. 

Assim sendo, este trabalho tem por objetivo indicar alguns princípios teórico-

metodológicos da Fraseologia, da Fraseografia e da Fraseodidática a serem aplicados no 

aprimoramento da descrição dos fraseologismos no dicionário bilíngue pedagógico Señas: 

diccionario para la enseñanza de la lengua española para brasileños (2000), doravante DBP. 

Além disso, visa a analisar o dicionário referido quanto ao tratamento das UFs com base nesses 

princípios e propor a convergência entre a prática fraseográfica e o ensino de LE, em nosso 

caso, apenas o espanhol. 

 

Referencial teórico  

 

Os fundamentos para esta pesquisa encontram-se na Linguística Aplicada (LA), na 

Fraseologia e em seus ramos aplicados: a Fraseodidática e a Fraseografia. Segundo Telija (1963 

apud TRISTÁ PÉREZ, 1988, p. 8) “a Fraseologia é uma disciplina linguística cujo objetivo é 

estudar as leis que condicionam a falta de liberdade das palavras e de seus significados ao 

combinar-se, além de descrever as combinações fixas e seus tipos, tanto em perspectiva 

sincrônica, quanto diacrônica”. Para este artigo, portanto, considera-se que a Fraseologia é uma 

parte da Lexicologia que estuda as combinações fixas de palavras da língua comum e as leis 

que condicionam sua falta e liberdade ao combinar-se. A Fraseografia, por sua vez, pode ser 

definida como parte da Lexicografia que trata dos problemas teórico-práticos da elaboração de 
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dicionários fraseológicos e de questões relativas à sua inclusão e descrição em dicionários 

gerais (TRISTÁ PÉREZ, 1998). Quanto à Fraseodidática, pode ser definida como parte da 

didática que se ocupa dos fraseologismos no ensino de LEs (GONZÁLEZ REY, 2010). 

Da LA, é imprescindível o conceito de Competência Comunicativa (CC); a 

Fraseodidática contribui com o conceito de competência fraseológica (CF). Em Fraseologia, 

define-se unidade fraseológica (UF) ou fraseologismo; a Fraseografia proporciona as diretrizes 

para a descrição dos fraseologismos, principalmente quanto a: definição, equivalente, exemplo 

e lema.  

A CC, fim último do ensino de LEs, é definida no Diccionario de Términos Clave de 

ELE do Centro Virtual Cervantes (MARTIN PERIS et al., 2008, tradução nossa) como  

 
[…] a capacidade de uma pessoa para se comportar de maneira eficaz e 

adequada em determinada comunidade de fala; isso implica respeitar um 

conjunto de regras que inclui tanto as regras de gramática e outros níveis de 

descrição linguística (léxico, fonética, semântica), quanto as regras de uso da 

língua, relacionadas com o contexto sócio histórico e cultural em que se dá a 

comunicação.67 

 

A CF foi definida por Rios (2010) como um pequeno conhecimento teórico sobre a 

existência e importância dos fraseologismos, além dos principais tipos de UFs que compõem o 

universo fraseológico. Entende-se, portanto, que se trata de um componente para o 

desenvolvimento global da CC. A seguir, quatro modelos de CC ilustram a maneira como 

alguns estudiosos concebem sua composição, com as diversas subcompetências. Entre elas, 

inclui-se a CF, que também recebe os nomes de competência formulaica (figuras 1 e 3) e 

competência estratégico-formulaica (CE-F na figura 4). 

Dada a complexidade da figura 4, proposta por Almeida Filho et. al. (2009, p.13), segue 

a explicação proporcionada pelos autores:  

 
A subcompetência estratégica (Cf. CANALE e SWAIN, 1980) refere-se aos 

componentes de compensação e de realce da comunicação, que são: 

formulaico, estético e lúdico. Ela é formada pela Competência Estratégico-

Formulaica e a Competência Estético-Lúdica que se referem à capacidade de 

relacionar a aquisição da língua com a produção de um discurso sedutor e 

atraente capaz de manter o fluxo comunicativo da mesma forma que o 

compensa quando faltam recursos linguísticos. 

 

Por meio dessas representações é possível observar que diversos especialistas da LA 

têm considerado o componente fraseológico como parte importante no desenvolvimento da 

competência comunicativa. No entanto, uma observação mais detalhada leva à seguinte lacuna: 

pouco se tem falado ainda sobre o que é a CF e como contribuir para que os aprendizes de uma 

LE possam desenvolvê-la. 

 

                                                 
67  […] es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada 

comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 

niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas 

con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación. Todas as traduções são da autora. 



104 

 

 

Figura 1 - Competência Comunicativa segundo Almeida Filho (2008). 

Fonte: Almeida Filho (2008). 
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Figura 2 - Competência Comunicativa segundo Solano Rodríguez (2007). 

-- 
Fonte: Solano Rodríguez (2007). 

 

Figura 3 - Competência Comunicativa segundo Celce-Murcia (2007). 

Fonte: Celce-Murcia (2007). 
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Figura 4 - Competência Comunicativa segundo Almeida Filho et al. (2009). 

Fonte: Almeida Filho et al. (2009). 

 

A definição de CF proposta por Rios (2010) aponta para o conhecimento teórico sobre 

a existência e a importância das UFs, além de seus principais tipos. Para chegar a essa 

concepção, a autora lançou mão da teoria fraseológica e das propostas de competência 

formulaica (CELCE MURCIA, 2007), CF (CASTILLO-CARBALLO, 2003) e competência 

metafórica (NAVARRO, 2004). Também considerou Huston (2002 apud CELCE-MURCIA, 

2007, p. 48), para quem “atualmente se reconhece que falantes fluentes de uma língua fazem 

uso do conhecimento formulaico da língua meta com a mesma frequência com que usam o 

conhecimento do sistema linguístico”68.   

Há uma convergência cada vez maior para a recomendação de que as UFs sejam 

abordadas desde os níveis iniciais, de maneira gradativa e sistemática (XATARA, 2001; 

GARCIA BENITO, 2004; NAVARRO, 2004). Criou-se, portanto, por meio de diversos 

estudos, o cenário oportuno para avançar rumo à superação do que se recomenda ser o mais 

adequado. É chegado o momento de indicar alternativas sobre a forma como é possível 

proporcionar circunstâncias favoráveis à inclusão sistemática e gradativa do universo 

fraseológico no ensino de LEs. Destarte, em consonância com Solano Rodríguez (2007), este 

trabalho propõe o tratamento das características e do funcionamento dos fraseologismos no 

ensino de LEs.  

Em Fraseodidática, portanto, define-se, como meta para o ensino de LEs, dentro do 

desenvolvimento global da CC, o desenvolvimento específico da CF como uma consciência da 

existência, do funcionamento e da importância das UFs em seus diversos tipos e com suas 

respectivas características. Defende-se que tal competência pode ser desenvolvida com maior 

eficácia e agilidade por meio do tratamento específico e sistemático do universo fraseológico 

no ensino e aprendizagem de uma LE. 

                                                 
68 […] it is now acknowledged that fluent speakers of a language draw on formulaic knowledge of the target 

language as often as they use systematic linguistic knowledge. 
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De acordo com Solano Rodríguez (2007, p.203),  

 
Os objetivos do docente preocupado com uma boa integração dos 

fraseologismos da LE por parte de seus alunos devem ser os seguintes, na 

mesma ordem em que se apresentam: 1. Adquirir uma consciência 

fraseológica, em geral. 2. Compreender a necessidade de incorporar as 

unidades fraseológicas da língua estrangeira, em seus usos mais 

representativos, a sua linguagem oral e escrita. 3. Conhecer as unidades 

fraseológicas mais usuais e seu contexto de uso. 4. Vincular sistematicamente 

a pronuncia e a grafia das unidades fraseológicas para que sejam pouco a 

pouco aprendidas. 5. Detectar as unidades fraseológicas em textos orais e 

escritos, e compreender seus distintos matizes semânticos. 6. Automatizar 

paulatinamente o uso correto das unidades fraseológicas ao expressar-se 

oralmente e por escrito na língua estrangeira objeto de ensino e 

aprendizagem.69 
 

Como é possível observar nessa proposta, trata-se de algo bastante complexo e até 

mesmo ambicioso, que exige esforços em várias frentes rumo à superação do tratamento 

secundário dado ao componente fraseológico no ensino de LEs. 

Sobre essa falta de protagonismo, Pastore (2010), por exemplo, aponta dificuldades 

quanto aos materiais didáticos, pois, em primeiro lugar, apesar de serem muito frequentes no 

uso cotidiano da língua, geralmente os fraseologismos não fazem parte do discurso direcionado 

a aprendizes de LEs. Esse fato justifica a fala artificial produzida pelos aprendizes de LEs. 

Outro fator importante é que a simples exposição das UFs aos aprendizes não é 

suficiente para que de fato eles cheguem a adquirir essa parcela do léxico. Nesse sentido, a 

proposta de Solano Rodríguez (2007) aponta diversas etapas, com vistas à aquisição de 

consciência fraseológica, à apresentação das UFs e sua posterior reutilização e apropriação por 

parte dos aprendizes. A autora explica passo a passo essa metodologia para o tratamento 

sistemático das UFs no ensino de LEs e além disso sugere que, à medida que os aprendizes 

avançam, a integração dos fraseologismos é cada vez mais analítica, principalmente nos casos 

em que seu significado for pragmático ou dependente de uma situação comunicativa. 

Adiante apresentam-se, portanto, as questões fraseográficas propriamente ditas: com 

base na proposta metodológica de Solano Rodríguez (2007), observa-se em que medida o DBP 

traz (ou não) as informações sobre fraseologismos necessárias aos aprendizes de espanhol como 

língua estrangeira, caso um professor desse idioma decida implementar tal proposta em suas 

aulas, utilizando, para tal, a obra referida. Antes, porém, apresenta-se uma breve descrição das 

características metodológicas desta pesquisa, de suas etapas e dos materiais empregados. 

 

Material e Métodos 

 

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, 

cujas etapas compreenderam: levantamento bibliográfico; definição dos conceitos a serem 

utilizados; definição do material a ser empregado e da metodologia selecionada; levantamento 

e análise dos fraseologismos presentes no DBP; seleção de casos a serem aprimorados; 

                                                 
69 Los objetivos del docente preocupado por una buena integración de los fraseologismos de la lengua extranjera 

por parte de sus alumnos serán los siguientes, en el mismo orden en que se presentan: 1. Adquirir una conciencia 

fraseológica, en general. 2. Comprender la necesidad de incorporar las unidades fraseológicas de la lengua 

extranjera, en sus usos más representativos, a su lenguaje oral y escrito. 3. Conocer las unidades fraseológicas más 

usuales y su ámbito de uso. 4. Vincular sistemáticamente la pronunciación y la grafía de las unidades fraseológicas 

que se vayan aprendiendo. 5. Detectar las unidades fraseológicas en textos orales y escritos, y comprender sus 

distintos matices semánticos. 6. Automatizar paulatinamente el uso correcto de las unidades fraseológicas al 

expresarse oralmente y por escrito en la lengua extranjera objeto de enseñanza y aprendizaje. 
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elaboração das propostas de aprimoramento e conclusão. 

Isto posto, deu-se início ao trabalho por meio das primeiras etapas até se chegar ao 

levantamento das UFs por meio da leitura de 66 páginas do dicionário, que correspondem a 5% 

do total de páginas da obra. Chegou-se assim a uma amostra de 79 UFs, que foram analisadas 

individualmente. É importante destacar que se procedeu à leitura de todas as informações das 

páginas utilizadas no levantamento dos fraseologismos, pois nem sempre eles são devidamente 

indicados dentro dos verbetes. Vejamos a seguir uma pequena amostra dos dados coletados:  

 

no dar abasto, no poder hacer una cosa; no poder terminar lo que se está haciendo: El 

profesor no da abasto para corregir tantos ejercicios. *não dar conta 

con los brazos abiertos, con afecto: me recibieron en la oficina con los brazos abiertos. 

*de braços abertos 

abogado del diablo, persona que defiende ideas opuestas a las de los demás; persona 

que se muestra a favor de una causa que es o parece mala o débil: alguien tiene que 

hacer de abogado del diablo. *advogado do diabo 

estar al abrigo de, estar seguro o protegido de una cosa o peligro: durmieron al abrigo 

de unos árboles; aquel pueblecito parecía estar al abrigo de la guerra. *estar ao abrigo 

de 

 

Tratamento sistemático dos fraseologismos no ensino 

 

A proposta metodológica de Solano Rodríguez (2007) para o tratamento sistemático das 

UFs no ensino de LEs consta de quatro etapas que devem ser realizadas na ordem em que se 

apresentam, conforme explicitado anteriormente. 

Na primeira delas o professor deve proporcionar aos aprendizes uma oportunidade para 

que reflitam sobre a condição de unidade dos fraseologismos, ou seja, sobre o fato de que as 

UFs são combinações fixas de palavras, agrupadas segundo suas próprias características, com 

significado global e alheias às normas de sintaxe do sistema linguístico. Nesta fase preliminar 

é importante trabalhar com o conhecimento da língua materna dos aprendizes, fazendo 

comparações e refletindo sobre as unidades, tanto da língua materna, quanto da LE. A autora 

sugere que o professor não confunda os alunos com terminologia e metalinguagem, 

principalmente se os estudantes forem do ensino fundamental. Segundo Solano Rodríguez 

(2010, p. 4) “Será necessário, em suma, levá-los a uma reflexão sobre as unidades fraseológicas 

em geral, fruto da qual isolarão as de sua própria língua, antes de abordar as da língua 

estrangeira.”70  

A segunda etapa, denominada motivação, propõe que os docentes conduzam os 

aprendizes a compreenderem a necessidade e a vantagem de utilizar as UFs em sua produção 

oral e escrita. Esta etapa deve iniciar a sequência de ensino e aprendizagem, a fim de que os 

alunos saibam o que encontrarão e estejam pré-dispostos a trabalhar nesse processo. 

A terceira fase compreende uma abordagem multidisciplinar e variada, com 

contextualização das UFs. As diferentes facetas dos fraseologismos incluem seus aspectos 

formais, funcionais, semânticos, fonéticos e pragmáticos. Devido a suas particularidades 

formais e de uso, os fraseologismos devem ser sempre apresentados em contextos, com 

múltiplos exemplos que auxiliem o professor em sua aquisição, mediante sua inserção natural 

no próprio discurso docente. 

A última fase concerne à seleção das unidades a serem trabalhadas, que não deve ser 

aleatória, mas sim baseada na frequência de uso e nas dificuldades semântico-pragmáticas. Elas 

devem ser introduzidas progressivamente e agrupadas de acordo com suas relações formais e 

                                                 
70 Será menester, en suma, llevarlos a una reflexión sobre las unidades fraseológicas en general, fruto de la cual 

aislarán las de su propia lengua, antes de abordar las de la lengua extranjera. 
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semânticas. Solano Rodríguez (2007) sugere que se excluam expressões arcaicas ou em desuso 

ou que elas sejam trabalhadas apenas no nível C2 do Quadro Europeu Comum de Referência 

para as Línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001). Ao referir-se a esta etapa, a autora aponta 

uma lacuna já identificada em Fraseografia Teórica (OLÍMPIO DE OLIVEIRA SILVA, 2007), 

que concerne justamente à falta de estudos empíricos a respeito da frequência de uso das UFs. 

Uma proposta para fazer frente a esta lacuna foi apontada por Xatara e Oliveira (2008) e 

empregada por Pastore (2009), Riva (2009) e Rios (2010). Nesta fase ainda, a autora propõe 

que as UFs sejam também selecionadas por critérios como a dificuldade semântico-pragmática, 

os significantes ou as relações de significado (como sinonímia, antonímia e hiperonímia-

hiponímia). Esta etapa, portanto, diz respeito à aquisição ou apropriação dos fraseologismos 

pelos aprendizes. Ela se dá tanto pela repetição (recorrência das UFs nas atividades didáticas 

propostas), quanto pela riqueza de detalhes sobre tais unidades, apresentadas de maneira 

organizada, sistemática e gradativa, de acordo com os critérios anteriormente mencionados. 

Tendo discorrido sobre o tratamento sistemático das UFs no ensino, para a conclusão 

deste trabalho falta responder ao questionamento sobre como um DBP pode contribuir para o 

ensino sistemático dessas unidades. 

 

Tratamento dos fraseologismos no dicionário bilíngue pedagógico 

 

A fase preliminar ao ensino sistemático das UFs proposto por Solano Rodríguez (2007) 

indica que os docentes devem criar oportunidades para que os aprendizes desenvolvam sua 

consciência fraseológica, por meio da reflexão sobre esse tipo de unidade em sua própria língua 

e posteriormente na LE. Nesse sentido, no DBP, sempre que possível, é recomendável substituir 

a definição em português por um equivalente, também fraseológico, da UF em espanhol. Assim, 

o professor pode utilizar exemplos do próprio dicionário, tanto em português, quanto em 

espanhol, para trabalhar esta e outras etapas com seus estudantes. Por exemplo: 

 

ser de la acera de enfrente, familiar, sentirse 

atraído por personas del mismo sexo en las 

relaciones sexuales y amorosas: Jaime es tan 

amanerado, que parece que es de la acera de 

enfrente. *ser homossexual 

SUGESTÃO: ser de la acera de enfrente, familiar, 

sentirse atraído por personas del mismo sexo en las 

relaciones sexuales y amorosas: Jaime es tan 

amanerado, que parece que es de la acera de enfrente. 

*jogar em outro time: Jaime é tão afetado que 

parece que joga em outro time. 

 

 

alma de cántaro, familiar, persona muy tonta, 

que se cree todo; persona que no tiene 

*sensibilidad: Siempre te engañan: eres un alma 

de cántaro. *simplório 

SUGESTÃO: alma de cántaro, familiar, persona 

muy tonta, que se cree todo; persona que no tiene 

*sensibilidad: Siempre te engañan: eres un alma de 

cántaro. *cabeça de vento:  Sempre enganam você: é 

uma cabeça de vento. 

 
 

Na segunda etapa, de motivação, os estudantes devem ser conduzidos a notar que é 

necessário e vantajoso utilizar os fraseologismos em seu discurso. Esta é a etapa inicial do 

tratamento das UFs no ensino, cujos objetivos primordiais são preparar e pré-dispor os 

aprendizes. Para este momento é importante apresentar contextos e contrastá-los com paráfrases 

em que não se utilizam UFs. Com vistas a esta fase, a sugestão para o DBP é incluir a tradução 

em português para todos os exemplos em espanhol, de modo a contextualizar o uso dos 

equivalentes em ambos os idiomas, como em:  
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con los brazos abiertos, con afecto: Me 

recibieron en la oficina con los brazos abiertos. 

*de braços abertos 

SUGESTÃO: con los brazos abiertos, con afecto: 

Me recibieron en la oficina con los brazos abiertos. 

*de braços abertos: Receberam-me no escritório de 

braços abertos.  

 

 

No que tange ao terceiro passo, abordagem multidisciplinar dos fraseologismos, com 

suas características formais, funcionais, semânticas, fonéticas e pragmáticas, inclusive 

particularidades, há que se reconhecer que as obras lexicográficas têm limitações de espaço que 

dificultam a inclusão de características em nível de detalhamento muito aprofundado. De 

qualquer maneira, a forma canônica dos fraseologismos e as preposições que com eles são 

empregadas são fundamentais. Assim, sugere-se optar sempre pela forma canônica da UF, sem 

advérbios e outros elementos alheios, que seriam opcionais no uso. Nesse sentido, outra 

sugestão seria indicar a preposição a ser empregada com o fraseologismo. Por exemplo: 

 

no dar abasto, no poder hacer una cosa; no poder 

terminar lo que se está haciendo: El profesor no 

da abasto para corregir tantos ejercicios. *não 

dar conta 

SUGESTÃO: dar abasto (para), poder hacer una 

cosa; poder terminar lo que se está haciendo: El 

profesor no da abasto para corregir tantos ejercicios. 

* dar conta (de): O professor não dá conta de 

corrigir tantos exercícios. 

 

 

Quanto à última fase, que prevê a seleção dos fraseologismos com base em frequência 

de uso e dificuldades, orienta-se a substituição, sempre que possível, por um equivalente usual71 

em português, como é o caso de:  

 

de adorno, que sirve solamente para adornar; que 

no sirve para nada: Es una lámpara de adorno; 

¿vas a ponerte a estudiar o tienes los libros de 

adorno? *de adorno 

SUGESTÃO: de adorno, que sirve solamente para 

adornar; que no sirve para nada: Es una lámpara de 

adorno; ¿Vas a ponerte a estudiar o tienes los libros 

de adorno? *de enfeite: É um abajur de enfeite. Você 

vai começar a estudar ou tem os livros de enfeite? 

 

 

Acredita-se, com estas sugestões, haver chegado a uma maior convergência entre a 

descrição dos fraseologismos no DBP e o tratamento sistemático de tais unidades no ensino de 

LEs. 

 

Considerações finais e encaminhamentos 

 

Dado que a Fraseodidática é algo bastante recente, que a Fraseografia tem se 

desenvolvido principalmente nas últimas décadas e que a Lexicografia Bilíngue Pedagógica tal 

como a conhecemos atualmente é uma disciplina relativamente nova, o DPB considerado nesta 

pesquisa se destaca de outros materiais por registrar UFs, por propor definições, por trazer 

equivalentes fraseológicos em alguns casos e por trazer exemplos. 

                                                 
71  Para este trabalho a frequência foi atestada no Corpus do Português. Disponível em: 

<http://www.corpusdoportugues.org/>. 

http://www.corpusdoportugues.org/
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No entanto, como vimos anteriormente, uma descrição mais aprofundada e cuidadosa 

dos fraseologismos pode favorecer o uso do DBP no tratamento sistemático do universo 

fraseológico no ensino de LE. Destarte, além das questões apontadas anteriormente, a seguir é 

apresentada uma síntese de outros aspectos a serem melhorados no DBP: registrar maior 

número de UFs; distinguir os tipos de UFs, como, por exemplo, provérbios, idiomatismos e 

locuções, entre outros; apresentar informações sobre dificuldades pragmáticas e restrições de 

uso; indicar as UFs de uso mais frequente, etc. 

Como encaminhamentos, este trabalho aponta as seguintes possibilidades: continuar a 

análise e aprimoramento das UFs no DBP analisado; aprofundar o estudo sobre a presença de 

dicionários em sala de aula e sobre os fraseologismos no ensino; propor um guia didático para 

o uso do DBP que conjugue a proposta de Solano Rodríguez (2007), a proposta deste artigo e 

o uso do DBP no tratamento sistemático dos fraseologismos no ensino de ELE. 
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LEXICOGRAFIA E DIREITO: DBFJ CONTRIBUINDO COM OS ESTUDOS DA 

FRASEOLOGIA JURÍDICA72 
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Primeiras considerações 
 

Desde o momento no qual se dá início a um registro de informações e demarca-se limites 

em relação a um saber, promove-se o despertar científico. No entanto, esse mesmo saber, 

eventualmente, apresenta-se tão hermético a ponto de impedir-nos de compreendê-lo devido a 

uma ausência do conhecimento linguístico necessário para tal tarefa (ignorância de um 

determinado vocábulo em certo contexto). Por outro lado, ao se organizar os estudos por meio 

de áreas do saber, poderia ser de grande valia para o entendimento de textos especializados e, 

consequentemente, o conteúdo neles tratado. 

 No atual contexto dos estudos metalexicográficos, várias pesquisas vêm sendo 

desenvolvidas quanto à organização de dicionários já existentes de forma tal que possam 

contribuir para a elaboração de novas obras lexicográficas. No que se refere a, por exemplo, 

dicionários que tratam de Fraseologia, há ainda muito a se discutir e a ser estudado. Neste artigo, 

o léxico é percorrido em virtude de se almejar a revisitação do Dicionário Bilíngue de 

Fraseologismos Jurídicos – DBFJ (português-italiano), pormenorizado mais adiante. 

Sob um olhar mais prático, rumo à relação léxico e dicionário, mediante a circulação de 

itens lexicais de rubrica jurídica e o registro desses vocábulos nos dicionários, discorremos 

sobre as edições de 2009 e de 2010 de duas obras lexicográficas reconhecidamente tidas como 

importantes para os consulentes brasileiros, respectivamente, os dicionários Houaiss e Aurélio 

(fontes de nossa nomenclatura repertoriada). Neste trabalho, propusemo-nos não apenas a 

revisar a macro e a microestrutura do DBFJ, mas também a ampliar a nomenclatura em 

português do respectivo dicionário bilíngue. A revisão levou-nos a, por exemplo, excluir 

entradas constituídas por apenas uma unidade léxica, pois acreditamos que uma unidade 

fraseológica para ser caracterizada como tal deva apresentar duas ou mais unidades léxicas. 

Portanto, novas entradas foram propostas, além da microestrutura do dicionário em pauta ter 

sido revisada. 

Aqui, interessa-nos tratar especificamente das fraseologias do universo semântico da 

lexicografia jurídica das línguas portuguesa do Brasil e italiana, pois tal campo padece de obras 

de referência tanto para consulentes da comunidade em geral, quanto para grupos de interesses 

específicos, como profissionais da área de direito e de tradução. O estudo é voltado para 

expressões típicas do Direito – muito caracterizado pelo tecnicismo e a obscuridade da 

linguagem –, que envolvem intensamente nossa vida social, reforçando ainda mais a simbiose 

entre informação, política e mundo judicial; naturalmente, há uma proliferação de novas 

expressões cada vez mais presentes devido ao consumismo que não poupa sequer as instituições 

de língua. De fato, o léxico assinala as marcas culturais de um povo por meio dos signos 

linguísticos, assim, os dicionários se tornam obras de referência ao realizarem, por meio de 

palavras, os registros sócio-histórico-culturais de uma época. 

Logo, a inserção de novos idiomatismos continuarão a ser considerados como unidades 

fraseológicas de modo que os estudos fraseológicos continuem nos oferecendo subsídios para 

                                                 
72 Cabe destacar que esta pesquisa foi realizada com bolsas de Iniciação Científica do CNPq/PIBIC – de 2013 a 

2014 e de 2015 a 2016 – concedidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa via Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Científica da Universidade Estadual Paulista – UNESP e este artigo é um desdobramento dos estudos lexicológicos 

já realizados, desenvolvidos na mesma instituição. 
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entendê-los como unidades lexicais pluriverbais, de uso comum, por isso, observamos a priori 

os critérios que norteiam a caracterização e a identificação das unidades tratadas, como a 

conotação, a cristalização e a indecomponibilidade, e ainda sua tipologia para esclarecimento 

de sua constituição estrutural. Almejamos destacar as peculiaridades de um dos dicionários 

especiais da língua geral, o dicionário fraseológico, assim, contribuindo efetivamente para o 

desenvolvimento lexicográfico nacional, sobretudo na produção textual (escrita e oral), em 

língua italiana, pois, no Brasil, a lexicografia especializada bilíngue para esse par de línguas 

ainda é embrionária. 

 

Fundamentação teórica  

 

Ao se propor pesquisar o léxico de uma dada língua, sempre o olhar irá priorizar um 

certo recorte linguístico sob um determinado enfoque teórico. Dessa forma, a depender do 

embasamento teórico adotado pelo pesquisador, haverá tratamento diferente quanto ao léxico, 

pois, por um viés lexicográfico, as palavras serão entendidas como unidades lexicais, já por um 

viés terminológico, serão consideradas como termos, ou por um viés morfológico, serão 

identificadas por classes de palavra e assim por diante. Inúmeras são as relações estabelecidas 

entre as palavras, a depender dos significados. 

Desse modo, por meio do léxico, consegue-se estabelecer relações semântico-culturais, 

como por exemplo, na constituição de um dicionário, verifica-se como determinado povo, em 

um determinado tempo-espaço, entende sua sociedade, pois esta é refletida pelas relações 

lexicais adotadas e seus estudos, bem como suas distinções poderão contribuir para o melhor 

entendimento do leitor. Logo, distinguir as partes constituintes de uma obra lexicográfica 

favorecerão uma análise mais precisa e eficaz. 

A partir disso, estamos realizando um estudo comparativo sobre as fraseologias do 

universo jurídico junto às línguas italiana e portuguesa (variante brasileira) a fim de que o 

produto proposto se dirija a quaisquer consulentes (aprendizes, professores, advogados, juízes, 

tradutores das línguas envolvidas, bem como leigos que se interessem por este campo do saber), 

no intuito de facilitar o entendimento e reconhecimento das expressões existentes nessa área. 

Estabelecemos um arcabouço comparativo de fraseologias entre as línguas envolvidas, 

legitimando a análise comparativa entre universos jurídicos das duas línguas em questão, dado 

o fascínio e a curiosidade por esse campo ainda pouco explorado. Este dicionário de 

fraseologias pode proporcionar aos usuários brasileiros de língua italiana, munidos de 

vocabulário básico, uma ferramenta eficiente de pesquisa rápida, graças à elaboração dos 

verbetes que levam em consideração os aspectos contrastivos existentes entre o italiano e o 

português, preocupação recorrente durante a pesquisa. Nota-se que, em algumas obras, os 

exemplos dados não apresentam uma contextualização eficiente dos itens lexicais, fato que 

poderia ajudar enormemente na compreensão do significado, como exemplo, podemos citar o 

dicionário italiano Enciclopedia del Diritto (2001), que foi de grande valia na busca pela 

equivalência. 

Conforme Corpas Pastor, “as unidades fraseológicas são combinações estáveis de 

unidades léxicas constituídas por duas ou mais palavras gráficas em seu limite inferior, cujo 

limite superior situa-se no nível da oração composta” (CORPAS PASTOR, 1996, p. 20). Já as 

unidades fraseológicas especializadas são entendidas como aquelas provenientes do texto 

especializado, de certo domínio, tendo o mínimo de uma unidade, perpassando por estruturas 

sintagmáticas e oracionais, com certa fixidez. Segundo Pontrandolfo (2013), as unidades 

fraseológicas especializadas possuem as seguintes características: (i) são combinações que 

contêm termos; (ii) tendem à denotação; (iii) possuem significado especializado; (iv) 

encontram-se mais comumente em textos escritos; e (v) identificam-se por meio de uma 

temática, de uma comunidade acadêmica ou de um grupo profissional. 
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A partir disso, há uma dificuldade que se coloca de modo recorrente ao se estudar o 

léxico de uma língua, pois, sob o ponto de vista morfossintático, classificar as lexias das 

entradas como simples ou complexas não se trata apenas do estabelecimento da formação 

dessas unidades lexicais, mas sim em como elas se aplicam e alcançam o estatuto de entrada; 

por exemplo, nesta pesquisa foi encontrada a palavra “universal” (lexia simples) que carrega 

consigo a rubrica jurídica, entretanto, a ocorrência desse adjetivo, em termos jurídicos, ocorre 

na combinação com a palavra “herdeiro”, da qual a opção de entrada envolvendo essas palavras 

foi por “herdeiro universal” (lexia complexa), portanto, não iremos considerar lexias simples 

como sendo unidades fraseológicas. Ainda segundo Corpas Pastor (1996), fazemos uso de sua 

proposta taxonômica que, dentro dos critérios básicos que constituem uma unidade fraseológica 

(fixação, constituição de enunciado completo etc.), defende que a fraseologia se constitui por, 

pelo menos, duas unidades lexicais. 

De acordo com Lara (2004, p. 135), apenas a partir das décadas de 1960 e de 1970, com 

os trabalhos de Josette Rey-Debove, Alain Rey e Bernard Quemada (acerca de tipologia, 

descrição, análise e crítica lexicográficas) “é que o dicionário começou a merecer atenção que 

fosse além do método e o submetesse a um questionamento linguístico” de maneira tal que 

devesse ser visto em sua realidade, como produto linguístico, como um fenômeno verbal 

complexo, e não somente como resultado da aplicação dos métodos lexicográficos. Foram 

trabalhos que conduziram a uma Metalexicografia (saberes lexicográficos visando a explicar 

condicionamentos técnicos, históricos, sociais, lógicos, linguísticos, bem como sistematizar 

suas relações – esclarecendo vínculos – e avaliar resultados e aplicações), assim, aliando-se 

essa Metalexicografia e a tradicional prática de se produzir dicionários, tem-se a completude 

do fazer lexicográfico, pois unem-se teoria e prática. 

Claramente, observamos que o léxico é influenciado pelo dinamismo da língua, isto é, 

o velho e o novo se encontram, um uso geral e um uso específico se confrontam, entre outras 

das relações possíveis proporcionadas na busca ao dicionário. Logo, a instabilidade advém 

dessa renovação lexical. Por outro lado, a memória do léxico testemunha sua estabilidade graças 

ao compartilhamento semântico dos itens lexicais de cada comunidade linguística, pois as 

unidades léxicas são armazenadas na memória “como parte da língua que cada um recebe de 

sua comunidade linguística” (LARA, 2006, p. 143). 

Palavras lembradas são palavras dicionarizadas, ou seja, a frequência de uso serve para 

atestar seu registro no dicionário, logo, somando-se a frequência de uso à memória coletiva, 

tem-se como resultado unidades lexicais dicionarizadas. Apresentando um caráter de obra 

inacabada, pois há um constante movimento de neologismos formais e semânticos (como 

exemplo, mensalão73, que é uma lexia já dicionarizada), o dicionário almeja preencher as 

lacunas da nomenclatura sistematicamente sob diversos aspectos. 

Já ressaltava Borba (2003, p. 309) que “um dicionário de língua, como produto cultural 

e instrumento pedagógico, resulta de um olhar sobre a estrutura e o funcionamento do sistema 

linguístico num determinado momento da vida de uma sociedade”. Logo, tanto as entradas 

selecionadas quanto as definições servem como exemplo da relação entre dicionário e cultura, 

pois, as definições descrevem o modo como a sociedade entende os objetos e seres do mundo 

em certo período sincrônico, por sua vez, as rubricas, presentes na microestrutura, indicam o 

nível da linguagem, a área de especialidade à qual o lexema pertence. Sob esse aspecto, nossa 

pesquisa se deu buscando as rubricas de termo jurídico, além do que optamos por oferecer o 

contexto em que elas figuram por meio de abonação (uma exemplificação extraída da web), 

sendo que as definições foram constituídas por nós mesmos, buscando contextualizar o uso 

vocabular e facilitar a compreensão do significado, segundo Corrêa (2012, p. 364). 

                                                 
73 Ainda não está dicionarizado no Houaiss (2009), mas sim no Aurélio (2010), cuja definição é “[De mensal + -

ão1.] Substantivo masculino. 1. Esquema de propina, ou propina paga mensalmente a políticos que votem a favor 

dos governistas, ou que os favoreçam”. 



117 

 

 

Em Zavaglia (2009) ressalta-se que não podemos perder de foco que a constituição de 

uma obra que se intitule “dicionário”, necessariamente, deva partir de uma proposição 

fundamental de conhecimentos que relacione as unidades lexicais, como por exemplo: a) o 

número de línguas envolvidas (no caso do nosso DBFJ, tratamos do italiano e do português); 

b) além disso, há o critério sincrônico (um recorte da língua considerando um determinado 

momento de sua existência) ou diacrônico (quando há interesse em se descrever a “evolução” 

histórica de uma língua) em sua constituição (no caso do nosso DBFJ, interessou-nos a 

sincronia); c) quanto ao levantamento do léxico, podemos ter dicionários exaustivos, 

representativos ou reduzidos, logo, decidimos registrar apenas uma amostra da língua, por isso 

nosso dicionário (DBFJ) será um dicionário especial (reduzido); d) os critérios linguísticos, que 

também devem ser considerados norteadores, podem ser normativos (estabelecimento de regras 

para a língua) ou descritivos, nossa opção foi por descrever os usos, pois não almejamos 

normatizar a língua, por isso o DBFJ é descritivo; e) ordenação das entradas, ou seja, forma 

semasiológica (“palavras” são as entradas) ou onomasiológica (geralmente, dicionários 

temáticos). 

Pertinente às discussões levantadas entre dicionários monolíngues e bilíngues, na 

Metalexicografia encontra-se um expressivo número de estudos dedicados aos monolíngues em 

relação aos bilíngues. Segundo Santamaría Pérez (2000), tal fato se dá devido à lexicografia 

bilíngue apresentar mais problemas metodológicos por tratar de dois sistemas linguísticos 

distintos; ademais, a elaboração de muitos dicionários bilíngues sustenta-se nos monolíngues 

já existentes, cuja qualidade também é questionável. No fundo, é o dicionário que, ao registrar 

as palavras, informa, mas também determina “qual” é o repertório léxico das línguas, por isso, 

esse produto lexicográfico torna-se uma espécie de autoridade, exercendo o papel de obra de 

referência em relação ao que é dito e ao que é consagrado como significados socialmente 

compartilhados. Resulta daí que o dicionário funciona como uma espécie de cartório de registro 

das palavras. É ele que, ao registrar a palavra, concede-lhe a “certidão de nascimento” e, desse 

modo, institucionaliza o conjunto léxico das línguas (KRIEGER, 2012, p. 44). 

Enfim, não podemos deixar de mencionar o papel daquele que produz a obra, de 

sobremaneira que, independente de qual seja o dicionário, a “presença” do lexicógrafo, 

enquanto sujeito social, inevitavelmente trará ideias e concepções concernentes à sociedade de 

que faz parte (ORLANDI, 2000). 

 

Dicionário Bilíngue de Fraseologias Jurídicas – DBFJ (português-italiano) 

 

O DBFJ, diferentemente de vários modelos de dicionários, propõe facilitar a busca da 

correspondência tradutória – objetivo principal do consulente –, oferecendo o contexto de uso 

em ambas as línguas envolvidas. Quanto à microestrutura, propomos todas as informações 

previstas no planejamento prévio da obra, conferindo homogeneidade e coerência a ela e, a 

partir disso, seguimos critérios de uniformização, tais como: 

a) indicar a expressão jurídica em português, em negrito, a fim de que o consulente se atente à 

significação nele abarcada, apresentando um tamanho de fonte 12; 

b) indicar o equivalente em italiano, em “negrito-verde”, a fim de que o consulente se atente à 

significação abarcada na língua-alvo, apresentando um tamanho de fonte 12; 

c) elaborar a definição em português, apresentando um tamanho de fonte 12; 

d) contextualizar os equivalentes na língua de partida e na língua de chegada por meio de 

abonações da web, indicando sua origem ao final do contexto, apresentando um tamanho de 

fonte reduzido para 9, deixando que as palavras-entrada se destaquem a cada novo verbete; 

e) inserir vírgulas para separar unidades lexicais sinônimas, observando a frequência em que 

ocorreram. Conforme características previamente mencionadas, nossos verbetes foram 

constituídos pelo vocabulário da língua portuguesa (variante brasileira) e pela variante dialetal 
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florentina (italiano standard) da qual segue a microestrutura elaborada para as unidades lexicais 

propostas: 

 

 

 

 

 

 

abuso de confiança 

abuso di fiducia 

Vantagem ilícita que alguém tem sobre a confiança de outro nele depositada por compromisso 

assumido. 

 

 

 
Pt: “Em um depósito público, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o cargo, um servidor público subtraiu um toca-fitas do interior 

de um veículo apreendido, do qual não tinha posse ou detenção. Nessa situação, o servidor público praticou o crime de furto 

qualificado, com abuso de confiança.” [http://www.forumconcurseiros.com/forum/showthread.php?216029-D%DAVIDA-

FURTO-QUALIFICADO-COM-ABUSO-DE-CONFIAN%C7A] 

 

 

 
I: “Inoltre è possibile applicare anche le circostanze aggravanti della colpa cosciente e dell’abuso di fiducia.” 

[http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1359922132ProfilipenalidelmobbingFSalvatore.pdf] 

 

Desejamos, então, discutir nossa obra lexicográfica bilíngue cuja organização se deu 

por critérios predefinidos, tais como, sua constituição de forma semasiológica e não 

onomasiológica, por entendermos que atenderia melhor o público-alvo pelo manuseio ser mais 

rápido e, consequentemente, mais eficaz, já mencionados na apresentação deste artigo. 

Ademais, as informações inseridas nos verbetes são de caráter pragmático (definição e 

contexto), uma vez que são fornecidos exemplos autênticos retirados da Web corpus. 

 

Terminologia e Lexicografia Especializada 

 

A morfologia trata da estrutura interna das palavras – ressalta-se que há dificuldades 

para defini-la –, estabelecendo-se critérios para definir as unidades básicas de modo que 

critérios semânticos e fonológicos não são suficientes para definir palavra. Muitos gramáticos 

fazem uso de critérios sintáticos, definindo-a como uma unidade máxima da morfologia que 

pode ocorrer de modo livre, composta por unidades mínimas (fonemas e traços), ou seja, os 

morfemas – elementos que carregam significado dentro da palavra (SANDALO, 2012). 

No tratamento do léxico, nos verbetes, encontram-se tanto palavras quanto termos, a 

diferença entre esses itens lexicais se projeta quanto à funcionalidade, pois enquanto os termos 

se encontram em contextos especializados, as palavras serão utilizadas em contextos não-

especializados, de língua geral, havendo ou não mudanças em seus sentidos, ou seja, podendo 

passar de um sentido denotativo para um sentido conotativo. 

Se por um lado é possível identificar concessão de benefícios, pensão alimentícia, 

reconhecimento de tempo de serviço como termos de linguagem previdenciária com grande 

relevância para a sociedade brasileira contemporânea (MÜLLER; BEVILACQUA, 2010), por 

outro lado, nota-se que tempo é uma lexia pertencente tanto ao léxico de língua geral (sucessão 

de anos, momento vivido, determinada época, condições meteorológicas) quanto ao léxico 

especializado: (i) no domínio da linguística (expressão gramatical da noção de presente, 

pretérito ou futuro); (ii) no domínio esportivo (período que divide partidas); (iii) no domínio da 

entrada em 

português 
Definição em 

português 

equivalente em 

italiano 

exemplo contextualizado em português 
[site/referência/origem] 

exemplo contextualizado em italiano 
[site/referência/origem] 

http://www.forumconcurseiros.com/forum/showthread.php?216029-D%25252525DAVIDA-FURTO-QUALIFICADO-COM-ABUSO-DE-CONFIAN%25252525C7A
http://www.forumconcurseiros.com/forum/showthread.php?216029-D%25252525DAVIDA-FURTO-QUALIFICADO-COM-ABUSO-DE-CONFIAN%25252525C7A
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1359922132ProfilipenalidelmobbingFSalvatore.pdf
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física (coordenada necessária para localização); (iv) no domínio da música (duração do 

compasso). 

Há um planejamento complexo já antes de se começar a construir um dicionário, por 

exemplo, quanto a quais critérios presidem para se considerar o registro de um termo uma vez 

que Lexicografia e Terminografia têm dois olhares diferentes para produzir suas obras 

dicionarísticas; assim, o dicionário – depositário sócio-histórico-cultural – apresenta nuanças 

de informação no verbete cuja lematização, que é um reconhecimento da variação morfológica, 

além de suas combinatórias sintáticas, mostrará as diferenças semânticas constituintes do 

verbete. Na Terminografia, a definição é mais limitada, abrange-se um termo técnico de um 

campo do saber especializado, que não faz parte da língua cotidiana; já na Lexicografia 

Especializada, a definição se apresenta mais abrangente, trata de todo o léxico sob a perspectiva 

da língua geral cotidiana (BEVILACQUA; FINATTO, 2006). 

Logo, o dinamismo lexical faz com que os limítrofes entre língua geral e língua 

especializada tendam a se dissolver, tornando ainda mais árdua a tarefa de lexicógrafos e 

terminógrafos. No entanto, o objeto de estudo está muito bem definido para ambas as ciências 

do léxico; assim, enquanto a Terminologia se ocupa do léxico especializado (composto por 

termos técnico-científicos), a Lexicografia se ocupa do léxico geral da língua à luz de sua 

dicionarização. Desse modo, o DBFJ se constitui baseado na Lexicografia Especializada. 

  

À luz de perspectivas futuras 

 

Da mesma forma como a Lexicologia e a Terminologia, a Lexicografia se apresenta 

como uma das ciências do léxico, testemunhando uma orientação tradicionalmente normativa 

que, por séculos, acompanhou a feitura dos dicionários, tendo como embasamento conceitual 

de superioridade de certos usos sociais da linguagem, por exemplo, uma certa imposição do 

discurso literário como se pode observar em dicionários do século XVII, considerados como 

“catálogos simbólicos, representativos da qualidade do vocabulário literário, restrito pela ideia 

de língua dominante, do que reais obras de consulta geral” (LARA, 1997, p. 46). 

Em pleno século XXI, vive-se a explosão da informática, assim, essa ciência que visa 

ao tratamento da informação por meio do uso de equipamentos e procedimentos da área de 

processamento de dados abriu um novo horizonte para os estudos lexicográficos, sobretudo, 

quanto ao trabalho dos lexicógrafos, pois trouxe agilidade e novas possibilidades de tratamento 

e armazenagem do léxico. 

 
Está em curso uma verdadeira revolução no pensamento linguístico [...]. A 

mola propulsora dessa revolução é a tecnologia, mais especificamente o 

computador. Já foi dito que o computador pessoal, com memória poderosa e 

capacidade de armazenamento, começa a desempenhar, nas ciências humanas, 

o papel transformador que o telescópio teve na física e nas ciências exatas. 

Passamos da idealização para a sistematização da observação da evidência. 

(BERBER SARDINHA, 2004, p. XVIII). 

 

Um dos exemplos relevantes que se destaca nessa nova era plenamente informatizada é 

a Linguística de Corpus, que veio para contribuir junto ao direcionamento da sistematização da 

pesquisa, pois, por meio de grande volume de dados linguísticos, estuda a língua em uso pelo 

auxílio de várias ferramentas computacionais (BERBER SARDINHA, 2004). 

 

Investigação metodológica e percurso desenvolvido 
 

Neste trabalho, de cunho qualitativo e descritivo, consideramos as unidades lexicais 

relacionadas ao campo semântico da área jurídica, a partir do levantamento realizado nos 
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dicionários eletrônicos Aurélio (2010) e Houaiss (2009), para a compilação/ampliação da 

nomenclatura. Dessa forma, interessou-nos nesses dicionários supracitados as entradas que 

contivessem uma rubrica relacionada ao campo jurídico e compostas por, no mínimo, duas 

unidades léxicas. Em relação à microestrutura do DBFJ, introduzimos a contextualização das 

unidades fraseológicas jurídicas, utilizando a Web corpus, além de termos repensado e, 

consequentemente, reelaborado os verbetes confeccionados anteriormente. Uma nova obra foi 

consultada, a saber: o Dicionário Jurídico italiano/português, de Ana Maria Marcondes do 

Amaral (2006), em que são apresentadas entradas na língua italiana definidas em português, 

mas com a ausência de equivalentes nessa língua, fato esse que se tornou nosso escopo a fim 

de que pudéssemos inserir as fraseologias ali detectadas na nomenclatura de nosso dicionário. 

Utilizamos um método descritivo-analítico com vistas a satisfazer às necessidades 

científicas. A fim de analisar os dicionários selecionados e para concretizarmos a pesquisa, 

seguimos com os procedimentos metodológicos, a avaliação dos dicionários, a identificação 

das fraseologias de rubrica jurídica, dispostas nos dicionários envolvidos, a delimitação dos 

critérios para seleção da nomenclatura (somente as fraseologias que apresentaram rubrica 

jurídica em ambas as línguas pesquisadas), a elaboração de um modelo de dicionário e sua 

constituição. O critério adotado para constituir a macroestrutura foi que seriam inseridas as 

unidades lexicais que apresentassem rubrica jurídica nas línguas envolvidas, para tanto, 

realizamos a análise, conforme segue: 

 

i) seleção dos verbetes com rubrica de termo jurídico; 

ii) organização em ordem alfabética dos verbetes selecionados; 

iii) consulta de sua definição no Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2009) e 

no Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010); 

iv) busca por contextos de uso por meio da web, da qual selecionamos as entradas. 

 

Em relação às investigações realizadas para o estabelecimento dos equivalentes em 

italiano, utilizamo-nos de dicionários monolíngues e bilíngues, impressos ou online, bem como 

nos valemos de consultas a veículos de busca, como os sites www.google.it e www.yahoo.it 

para legitimar nossa expressão correspondente às línguas envolvidas, já que a web permite a 

verificação dos possíveis equivalentes nos contextos reais em que figuram, ademais da 

frequência dos mesmos, visto que na lexicografia moderna uma palavra faz parte do patrimônio 

lexical de uma língua se tiver sido usada um dado número de vezes por diferentes falantes e se 

ocorrer em diferentes gêneros textuais, verificáveis por meio da internet, por exemplo. Apesar 

de constar de definição, os verbetes geralmente não constam de exemplos, abonações ou 

qualquer outro tipo de contextualização, fato esse que restringe os conhecimentos de quem os 

utiliza (ARAGONA, 1994). 

Para fins metodológicos, destacamos, em negrito, a entrada (de rubrica jurídica) em 

português que passou a fazer parte da nomenclatura. Da compilação feita da macroestrutura, 

excluímos as acepções sem relação com a área temática das entradas, ou seja, procedemos à 

exclusão dos lexemas que não apresentassem rubricas de termo jurídico ou na língua de partida 

(português) ou na língua de chegada (italiano), além disso, mesmo lexemas conhecidos do 

jargão jurídico, mas que ainda não foram dicionarizados, tanto no Aurélio quanto no Houaiss, 

também foram excluídos, juntamente com as unidades lexicais em latim, pois decidimos 

restringir a busca no contexto do português contemporâneo. 

Cientes em delimitar etapas no processo de feitura do DBFJ, tomamos por base as 

leituras teóricas anteriormente mencionadas a fim de conseguirmos identificar as unidades 

lexicais na língua de chegada, uma vez que já tínhamos em mãos a nomenclatura de partida por 

meio da compilação dos dicionários de língua portuguesa selecionados. Então, partimos para 

escrever nossas definições, uma tarefa de bastante engenhosidade em sua constituição, focando 

http://www.google.it/
http://www.yahoo.it/
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a coerência na descrição semântica das unidades linguísticas. Na sequência, procuramos por 

contextos reais de ocorrência das unidades lexicais para inserir em nossa microestrutura, com 

base no discurso dos falantes e, a partir daí, determinando como seria constituída a 

nomenclatura. Já com a análise dos dados levantados e das leituras feitas, demos início à 

elaboração da definição das entradas do dicionário, isto é, à confecção dos verbetes. 

Os sites de busca foram extremamente importantes, sendo o fator fundamental para 

validar nossas escolhas, mostrando a contextualização dos itens lexicais. Assim, foi possível 

validar os equivalentes italianos e sua pertinência para inclusão no dicionário em pauta com 

relação a uma equivalência literal, ou não-literal, ou equivalência parafrástica. A seguir, 

apresentamos nosso verbete-modelo que se mantém constituído, originalmente da mesma 

forma, desde o início da pesquisa: 

 

 

A precisão e a concisão são sempre desejadas quando da elaboração dos verbetes. No 

entanto, observa-se na prática lexicográfica a dificuldade em se definir certos sintagmas. 

Definir um vocábulo vem a ser, segundo a descrição em Biderman (1984, p. 32) “uma paráfrase 

dessa palavra, equivalente a ela semanticamente”, em linguagem simples partindo de um 

vocabulário básico. A busca pela equivalência diz respeito à conexão estabelecida de uma ideia 

em uma língua de partida, língua portuguesa do Brasil, com uma mesma ideia em uma língua 

de chegada, língua italiana, assim, estabelecendo-se interdisciplinaridade entre equivalente, 

tradução e lexicografia bilíngue. 

 

Resultados no processo de constituição do DBFJ 

 

Tivemos, em muitos momentos, dificuldades quanto à não equivalência entre os 

sistemas linguísticos português/Brasil e italiano/Itália (estruturas que, por vezes, se diferem 

com relação aos equivalentes), partindo tanto do português para o italiano quanto vice-versa, 

pois as diferenças legais nos têm mostrado como as sociedades vão se divergindo em relação a 

como manter diretrizes a seu cidadão. Foram levantadas mais 305 fraseologias do dicionário 

Aurélio e mais 278 fraseologias do dicionário Houaiss, das quais pudemos verificar que há uma 

intersecção de mesmas fraseologias (presentes em Houaiss e em Aurélio) constituindo um 

montante de 109 novas fraseologias cuja busca por equivalentes italianos obteve êxito, pois, 

consultando veículos de busca, foram confirmadas por seu contexto de uso. Desse modo, 

passaram a fazer parte da nomenclatura do DBFJ, tendo sido formuladas suas microestruturas. 

Para constituir essa obra, continuamos a pesquisa seguindo os demais critérios para a apreciação 

de cada fraseologia: 

 

a. Exclusão de vocábulos referentes a fraseologias que não apresentavam intersecção com 

o campo semântico “área jurídica”, levando-se em consideração parâmetros adotados 

para constituição da obra, amparando-nos em subsídios advindos da semântica lexical; 

b. Fornecimento de contextos para os exemplos nos verbetes, uma vez que a ausência de 

tais itens incorre em um grande problema quando de sua utilização pelos consulentes; 

c. Busca pela acepção mais precisa para auxiliar na elaboração da obra, em ambas as 

línguas, aprofundando-se o conhecimento de tais léxicos; 

FRASEOLOGIA em português  

FRASEOLOGIA em italiano  
 Definição em português. 

Pt: “exemplo contextualizado em português” [site/referência/origem] 

I: “exemplo contextualizado em italiano” [site/referência/origem] 
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d. Foram desconsideradas todas as rubricas jurídicas que se apresentavam constituídas por 

apenas uma unidade lexical. 

 

Baseamo-nos no fato de que toda informação deva ser discreta (correspondente à norma 

padrão) e discriminante (informação deve levar o consulente a esclarecer sua dúvida). 

Concernente a tais reflexões, foram concebidos os verbetes em meio a fronteiras categóricas 

bastante fluidas de modo que a classificação morfossintática dessas unidades combinadas com 

o critério da dicionarização conduz, portanto, a uma classificação rigorosa e livre das 

incoerências dos métodos tradicionais de classificação (BIZZOCCHI, 1999). 

Diante do explanado anteriormente, observamos nos dicionários eletrônicos 

pesquisados que, de modo geral, tanto o dicionário Aurélio (2010) quanto Houaiss (2009) 

revelam divergências lexicográficas referentes à dicionarização de suas unidades lexicais, por 

exemplo, em Aurélio, encontramos a classificação de casamento branco como sendo unidade 

léxica complexa típica das línguas de especialidade. Nesse tocante, é possível observar que em 

Houaiss (2009) e em Aurélio (2010) as remissões são apresentadas de diferentes maneiras com 

base em hiperlink: 

 

a. No dicionário eletrônico Houaiss (2009), suas formas de remissões são explicitadas em 

“Detalhamento dos verbetes e outras informações”, estabelecendo que, quando um 

lexema houver a definição contida em outro verbete, por ser um sinônimo ou quase 

sinônimo desse item lexical, a remissão é feita com abreviação “m.q”, que significa 

“mesmo que”, e o lexema remissivo é destacado em caixa-alta, negrito e itálico. Nesse 

dicionário, as remissões são classificadas em quatro tipos: excludente (aparece entre 

parênteses com uma rubrica ou com uma minidefinição para excetuar uma acepção), 

discreta (geralmente, em acepções da linguagem informal, tabuística ou regional 

registradas no dicionário), imperativa (usada quando o dicionário elege uma entrada em 

detrimento de outra para registrar a definição) e genérica (indica em que local da 

alfabetação estão as definições procuradas pelo consulente, para que a forma de 

apresentação dos verbetes seja concisa). À parte essas quatro maneiras de se referenciar, 

há outras como lexemas e números entre parênteses, abreviatura “red.” e “menos us. 

que”; 

 

b. Paralelamente, no Novo Dicionário Aurélio versão eletrônica (2010), há o menu “ajuda” 

apresentando a seção “Verbete – entenda sua estrutura” da qual surge a subseção 

“Remissiva”, em que podem ser encontradas informações sobre a constituição das 

referências cruzadas. Assim, as remissivas podem ser identificadas por uma abreviatura 

“V.”, da qual seguem lexias simples ou compostas, em itálico. Ademais, há uma outra 

forma de registro que é “~V.” seguido pelo lexema em itálico; quando da necessidade 

de direcionar uma busca, usam-se os números das acepções relacionadas com a remissão 

entre parênteses, como exemplo: 

 
capacidade 

8.Jur. Aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. [V. assistência (9) e 

representação (14).] 

Capacidade de direito. Dir. Civ. Aptidão que todo ser humano tem de adquirir direitos e 

contrair obrigações, independentemente de idade ou condições mentais. 

Capacidade de exercício. Dir. Civ. Capacidade de fato. 

Capacidade de fato. Dir. Civ. Aptidão que a lei confere a algumas pessoas para 

exercerem, por si mesmas, independentemente de representação ou assistência, os seus 

direitos; capacidade de exercício. 
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Biderman (2001, p. 186-190) aponta diferenças entre essas duas obras lexicográficas, 

de Aurélio e de Houaiss, tais como a inclusão discutível de muitas unidades como elementos de 

composição em desacordo com a Teoria Lexical, além do que eles não se fundamentam em um 

corpus informatizado como fonte de referência na extração e seleção das entradas. Ainda 

segundo a autora, ambos utilizam uma nomenclatura com muitos termos técnico-científicos, 

regionalismos, palavras em desuso, obsoletas, vocábulos literários raros, ademais, consideram 

homônimas apenas as palavras de étimos diferentes, exemplo: direito (adj.), direito (sub), e 

direito (adv.), constituindo a mesma entrada (critério etimológico se sobrepõe ao semântico-

lexical e sintático, isto é, diretamente interfere na nomenclatura). 

Constatamos que as rubricas de termos jurídicos se apresentam em volume bem menor 

daquilo que esperávamos ao início da pesquisa; no entanto, o tratamento dado às unidades 

lexicais de rubrica termo jurídico, nesses que são considerados dicionários-padrão do 

português, deixa a desejar devido à baixa ocorrência encontrada. Desse modo, um dicionário 

especial que tratasse dessas unidades lexicais poderia fornecer um atalho para tradutores, 

lexicógrafos, estudantes, magistrados etc., na busca por lexias jurídicas em ambas as línguas. 

À vista disso, podemos relatar os seguintes problemas ou dificuldades no percurso científico: 

 

a. Quanto ao dicionário Aurélio: 

➢ Há a possibilidade de rápida pesquisa por meio do recurso “procurar no texto do 

verbete”; basta descobrir qual é a melhor palavra-chave para a busca; no nosso caso, 

“Jur.” era a rubrica almejada; desse ponto, conseguimos encontrar e pesquisar 668 

verbetes (no período de 2013 a 2014) e mais 305 verbetes, no segundo momento deste 

trabalho (no período de 2015 a 2016); 

➢ Refere-se a “V.” para indicar sua sinonímia, além de direcionar para uma palavra mais 

usual, demonstrando uma preferência pelo uso de determinada entrada em detrimento a 

outra; Ex.: assinação – V. “citação (4)” e “notificação (2)”; 

➢ Encontramos definições circulares (ex.: manutenir → “1.Bras. Jur. Conceder mandado 

de manutenção a.”). 

 

b. Quanto ao dicionário Houaiss: 

➢ Em sua pesquisa reversa, não é possível a busca pela rubrica “termo jurídico”; porém, é 

possível a busca por palavras e, partindo disso, por meio da pesquisa reversa, 

procuramos pelas palavras “jurídico” (89 verbetes) e “jurídica” (105 verbetes), sendo 

que, no segundo momento desse trabalho (no período de 2015 a 2016), revisitamos e 

pesquisamos mais 278 verbetes; 

➢ Consequentemente, para dirimir possíveis intersecções, voltamos desde a primeira 

entrada (“1a”) até a última entrada (“zzz...”), verificando, uma a uma, em quais 

poderíamos encontrar a rubrica desejada sem que houvesse buscas equivocadas; 

➢ Refere-se a “m.q.” para indicar sua sinonímia, além de direcionar para uma palavra mais 

usual, demonstrando uma preferência pelo uso de determinada entrada em detrimento a 

outra; Ex.: “abuso de confiança pública” – “peculato”. 

 

A começar dessas premissas, paralelamente ao trabalho de busca de equivalentes em 

língua italiana no DBFJ, buscamos a contextualização das unidades lexicais jurídicas em língua 

italiana, por meio da Web corpus, com o intuito de enriquecer a pesquisa e produzir, de forma 

singular, um dicionário de uso jurídico. 

Verificamos, para os itens com a rubrica “termo jurídico” (interesse em nossa pesquisa), 

que os dicionários Aurélio (2010) e Houaiss (2009) não expõem o significado dos termos de 
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forma similar a uma definição enciclopédica (aquela que apresenta aspectos culturais e 

contextuais da lexia a ser definida, no caso, úteis para o melhor entendimento do termo), mas 

sim percebemos que há arbitrariedade na constituição de seus verbetes, visto que cada uma 

dessas obras lexicográficas faz da maneira que lhe parece proceder mais conveniente. 

Na pesquisa, por exemplo, descobrimos que a palavra “vadiagem” (“vagabondaggio” 

em italiano) tem uma das suas acepções como rubrica jurídica, ou seja, para a legislação 

brasileira configura como sendo uma contravenção penal; já na língua italiana, esse sintagma 

não apresenta nenhuma acepção cunhada na área do Direito. Assim, a reflexão sobre a 

constituição de um dicionário, necessariamente, tem de ser discursiva, isto é, deve passar pelas 

relações intertextuais e interdiscursivas para sua produção, a fim de torná-lo funcional, 

relacionando sujeito e língua (ORLANDI, 2000). 

Mesmo não se constituindo como parte do DBFJ, mas a título de discussão acerca de 

algumas unidades lexicais, verificamos que diversas entradas apresentaram descobertas 

interessantes quanto à diferença no universo das línguas envolvidas, sobretudo dentro da 

própria língua portuguesa, pois, em relação às mesmas palavras nos dois dicionários, algumas 

vezes apresentaram classificações diferentes, a saber: 

 

➢ “ativo” e “passivo”: “passivo” apresenta rubrica jurídica, porém, suas locuções 

(“passivo circulante”, “passivo exigível ou real” e “passivo não exigível”) não 

apresentam rubrica jurídica, mas sim a rubrica “economia”, já “ativo” não tem rubrica 

jurídica; 

➢ “auditoria” apresenta a rubrica contabilidade, já em italiano o correspondente “audit” 

apresenta rubrica na área do Direito; 

➢ “casa de correção” (estabelecimento público em que se recolhem e corrigem menores 

delinquentes), nem “reformatório” ambas não apresentam rubrica jurídica, no entanto, 

“casa di correzione” e “riformatorio” apresentam em língua italiana; 

➢ “naturalização” que não apresenta rubrica de termo jurídico em português, mas em 

italiano sim, apesar de ter como definição “ato pelo qual um indivíduo se torna 

legalmente cidadão de um país em que não nasceu, perdendo sua nacionalidade de 

origem”. 

 

Tendo em vista a particularidade das línguas envolvidas, mediante verificação nos 

dicionários pesquisados, as seguintes entradas apresentam rubrica jurídica em italiano, porém, 

não apresentam em língua portuguesa (BR), são elas: autoridade, secretaria (cancelleria), 

certificação (certificazione), certificado, cônjuge, corrupção, ciberespaço, prisão, destituição, 

alfândega, falso, falsificar, falsificação, flagrante, fraude, juramento, nascimento, natureza, 

atentado, extradição, reincidência, extradição, bastonário, princípio. 

Para 13 fraseologias em português foram encontradas 27 fraseologias equivalentes em 

italiano, assim, comprovamos que para um mesmo item fraseológico em português havia mais 

de um item fraseológico italiano, como por exemplo, ato institucional e pena de talião, cujos 

equivalentes em italiano, respectivamente, são atto istituzionale, atto politico, atto di governo 

e legge del taglione e pena del taglione. Outro fraseologismo desse grupo é crime hediondo, 

cujos equivalentes são delitto atroce, delitto efferato, além de ser considerado como ato ilícito 

cometido de forma bárbara e inafiançável, para os italianos, também é cometido para vingar a 

honradez do próprio nome ou da própria família ofendida. Da mesma forma, porém em direção 

contrária, 46 fraseologias italianas mostraram-se equivalentes a 110 fraseologias em português, 

ou seja, verificamos a ocorrência de mais de uma fraseologia em português para cada item 

fraseológico italiano, por exemplo, enriquecimento ilícito, enriquecimento indébito, 

enriquecimento injusto, enriquecimento sem causa, cujo único equivalente em língua italiana é 
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arrichimento senza causa; outros fraseologismos dessa mesma natureza são pessoa jurídica, 

pessoa coletiva, pessoa complexa, pessoa fictícia, pessoa moral, cujo equivalente é persona 

giuridica.  

Comparando-se esses diferentes sistemas linguísticos, notamos que há um dinamismo 

lexical maior quanto à língua portuguesa (variante brasileira) devido a um volume maior (quase 

três vezes mais) de fraseologias encontradas, ainda não temos como explicar o porquê de 

tamanha diferença, mas poderíamos considerar que as buscas nas obras lexicográficas nos 

apontaram para tais resultados, possivelmente, pela baixa produção do material de nossa 

pesquisa (campo lexical da área jurídica) impresso em língua italiana, bem como ao acesso a 

tais obras que, por vezes, podem ser produzidas e encontradas apenas na Itália. 

Ainda sobre esse grupo, encontramos juizado de menores e juízo de menores tendo como 

equivalente tribunale per i minorenni. Nos dicionários brasileiros, essas fraseologias são 

consideradas obsoletas, tratando-se de um órgão judiciário responsável pela assistência, 

proteção, defesa, processo e julgamento de indivíduos que possuem menos de 18 anos, cujo 

nome atual é Vara da Infância e da Juventude (dicionarizada no Aurélio, porém, ainda não 

dicionarizada no Houaiss). Quanto à realidade italiana, diz respeito a um órgão com as mesmas 

responsabilidades, mas que é composto por um magistrado e por dois cidadãos (um homem e 

uma mulher) estudiosos de biologia, psiquiatria, antropologia criminal, pedagogia, psicologia, 

desde que tenham 30 anos ou mais, permanecendo no cargo por três anos (podendo haver 

reeleição). Essa atribuição aos cidadãos italianos se aproxima da realidade brasileira ocorrida 

nos Conselhos Tutelares – órgão competente e autônomo, mas não jurisdicional, encarregado 

pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos 

por Lei (KONZEN, 2000). Apesar de possuir as mesmas funções desempenhadas pelos 

italianos, os conselheiros tutelares diferem em idade (acima de 21 anos), são eleitos pela 

comunidade (no caso italiano, são nomeados pelo presidente da república), devem residir no 

município do conselho e não precisam ter conhecimentos específicos nas áreas supracitadas, 

mas reconhecida idoneidade moral. 

Para finalizar os comentários quanto a esse conjunto, sociedade de economia mista é 

sinônimo de empresa estatal cuja fraseologia jurídica em italiano é società di economia mista, 

valendo ressaltar que as buscas por contextos demonstraram que é frequente o uso de estatal 

para se referir tanto à empresa de economia mista quanto à empresa pública; entretanto, ainda 

não são dicionarizados como sinônimos, apontando para uma direção que poderão vir a serem 

dicionarizados como sinônimos pelo aumento de seu uso em sociedade. 

Por outro lado, há uma parcela das fraseologias jurídicas estudadas que apresentam 

vários sinônimos em português assim como em italiano, a se verificar no Quadro 1.  

 

Quadro 1- Sinônimos fraseológicos intralinguísticos. 

Fraseologia Jurídica em português Fraseologia Jurídica em italiano 
conselho de guerra, conselho de justiça militar, 

conselho de sentença 
consiglio di guerra, consiglio di giustiza 

endosso em preto, endosso completo, endosso 

nominativo, endosso pleno 
girata in pieno, girata piena 

endosso pignoratício, endosso em caução, 

endosso em garantia, endosso em penhor, 

endosso-caução 
girata in garanzia, girata in pegno 

abuso de poder, abuso de autoridade abuso di potere, abuso di autorità 

direito assistencial, direito previdenciário diritto assistenziale, diritto previdenza sociale 

herdeiro legitimário, herdeiro necessário, 

herdeiro forçado, herdeiro reservatário 
erede legittimario, erede necessario, erede 

riservatario 
juiz de direito, juiz togato giudice di diritto, giudice togato 
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linha colateral, linha indireta, linha oblíqua, linha 

transversal 
linea collaterale, linea laterale, linea indiretta, 

linea obliqua, linea trasversale 
linha direta, linha reta linea diretta, linea retta 

pessoa interposta, presta-nome (“testa de ferro”) prestanome, testa di legno 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

Conforme o Quadro 1, percebemos que várias unidades fraseológicas apresentam 

formas sinonímicas da mesma maneira que seus equivalentes em italiano, como exemplo, temos 

linha colateral, linha indireta, linha oblíqua, linha transversal cujos equivalentes são linea 

collaterale, linea laterale, linea indiretta, linea obliqua, linea trasversale. No Brasil, essas 

lexias especializadas referem-se até o sexto grau, enquanto que, na Itália, elas se referem até o 

quarto grau, assim, nota-se as diferentes percepções de cada sociedade quanto ao alcance das 

relações consanguíneas. 

Aliás, também foi identificado um volume de unidades lexicais que ora não se 

apresentaram como unidades fraseológicas em português, ora em italiano, a se verificar no 

Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Não ocorrência de fraseologias nas duas direções. 

Unidades lexicais em português Unidades lexicais em italiano 
advogado de defesa Difensore 
Alegações difese orali 
Antecipação anticipazione bancaria 
Aparato apparato giudiziario 
Árbitro giudice arbitro 
Auditor uditore giudiziario 
Baixa sentenza di proscioglimento 
carta rogatória Rogatoria 
carta precatória Rogatoria 
Consignação deposito giudiziale 
Debatedor soggetto del processo 
Decisório giuramento decisorio 
Dedução deduzione delle prove 
Disposição (atti di) disposizione 
Domicílio domicilio fiscale 
Firma ditta, ragione sociale 
Franquia franchising, affiliazione commerciale 
imposto de importação dazio, dazio doganale 
Imputação accusa, atto di accusa 
juiz de fato giudice laico, giudice popolare 
juízo arbitral giudizio arbitrale, arbitrato 
parceria agrícola Mezzadria 
queixa-crime Querela 
registro civil Anagrafe 
revogação da lei Revocazione 
salvo-conduto salvacondotto, lasciapassare 
Transferência bonifico bancario 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme o Quadro 2, percebe-se que as unidades lexicais relacionadas à área jurídica 

ora se apresentam como unidades fraseológicas, ora não. Lembrando que adotamos e 
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consideramos como unidades fraseológicas aquelas que são constituídas por, no mínimo, duas 

unidades lexicais (CORPAS PASTOR, 1996); logo, as fraseologias do Quadro 2 estão 

presentes em nosso DBFJ (ainda não publicado), pois, pelo menos em uma das direções 

(português/italiano ou italiano/português) há a ocorrência de uma unidade fraseológica. 

Ainda sobre o Quadro 2, outro aspecto a ser discutido diz respeito a carta rogatória e 

carta precatória, ambas apresentam sentidos diferentes em língua portuguesa, mas em italiano, 

rogatoria é uma unidade lexical usada para as duas cartas. Além disso, no Aurélio há apenas 

um sentido contemplado, enquanto que no Houaiss há três sentidos contemplados. 

Foram elaboradas as quantidades de 52 verbetes para a letra A, 8, para a B, 69 para a C, 

48 para a D, 10 para a E, 18 para a F, 4 para a G, 12 para a H, 16 para a I, 14 para a J, 12 para 

a L, 6 para a M, 1 para a N, 9 para a O, 14 para a P, 1 para a Q, 18 para a R, 15 para a S, 11 para 

a T, 6 para a V, totalizando a extensão revista de nossa nomenclatura em 344 entradas. Para 

demonstrar o baixo volume encontrado acerca daquilo que havíamos imaginado ao início deste 

trabalho, podemos observar que nenhuma rubrica de termo jurídico fora encontrada 

concernente às letras K, W, X, Y e Z, fato que, a princípio, não nos causa admiração, pois as 

entradas de tais letras não são expressivas em termos de volume. 

Nessa arte de formular dicionários, o DBFJ constituiu-se tendo em vista critérios para 

definir o conteúdo das unidades lexicais e como fixar o conjunto de equivalentes. Na ânsia por 

uma rigorosa verificação, o trabalho foi árduo, mas a sistematização progrediu. Contudo, 

notamos também que em letras como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T e V, já 

há um número maior de “locuções” e, partindo desse arcabouço, composto por substantivos 

ordenados, cuja organização foi feita de modo que os verbetes fossem dispostos 

semasiologicamente, com seus respectivos contextos e definições, cerca de 439 fraseologismos 

não apresentaram intersecção para o recorte estabelecido para nossa pesquisa, porém, serão 

citados logo abaixo. 

Por um lado, foram encontradas 238 unidades fraseológicas identificadas por rubrica 

jurídica apenas no Aurélio, a saber: ação afirmativa, ação condenatória, ação penal, ação 

possessória, atmosfera territorial, ato de libidinagem, ato gratuito, ato resolúvel, bens alodiais, 

bens antifernais, bens aquestos, bens colacionáveis, bens de mão-morta, bens de raiz, bens 

divisos, bens fungíveis, bens incomunicáveis, bens indivisos, bens litigiosos, bens livres, bens 

móveis, bens parafernais, bens profetícios, bens semoventes, bens vagos, bens vinculados, 

câmbio marítimo, capacidade de direito, capacidade de exercício, capacidade de fato, carta de 

citação, carta de consciência, carta de guia, caução legal; caução necessária, causa lícita, causa 

ilícita, cédula pignoratícia, circunstância excludente, circunstância isentiva, cláusula de escala 

móvel, cláusula de estilo, cláusula penal, consignação de rendimento, consignação em 

pagamento, constituição de renda, contra-arrazoar, às de costume, crime de lesa-razão, crime 

falho, crime permanente, crime privativo, tutor dativo, decair da causa, mandado demolitório, 

denúncia cheia, denunciar um acordo, um contrato, desprendimento de posse, dinheiro a risco; 

câmbio marítimo, direito das gentes; direito internacional público, direito de cidade, direito de 

fundo; direito substantivo, direito de petição, direito de preferência, direito de regresso; direito 

de retorno, direito regressivo de recurso, direito de reprodução; copirraite, direito de retorno; 

direito de regresso, direito escrito, direito falencial; direito falimentar, direito financeiro, direito 

fiscal; Direito tributário, direito individual, direito industrial, direito internacional privado, 

direito internacional público, direito intertemporal, direito líquido e certo, direito marítimo, 

direito pessoal, direito político, direito privado, direito real, direito real de habitação, divisão 

geodésica, dote inoficioso, dotes profetícios; bens profetícios, embargos à execução, embargos 

de declaração, embargos de terceiro, embargos infringentes, endosso mandatício; endosso 

procuratório; endosso-mandato, endosso por procuração, endosso póstumo, especialização de 

hipoteca, estado de necessidade, estado de perigo, estado de sítio, falsidade ideológica; 

falsidade intelectual, filho póstumo, filho putativo, filho reconhecido; filho legitimado, força 
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executiva, franquia postal, frutos civis, fundo de garantia, fundo de garantia por tempo de 

serviço, garantias individuais, gestão de negócios, alta indagação, instrução criminal, instrução 

processual, intervenção humanitária, juizados especiais, julgamento prejudicial, justiça do 

trabalho, justiça eleitoral, justiça federal, justiça gratuita, justiça militar, lei Afonso Arinos, lei 

Áurea, lei da boa razão, lei da rolha; lei de censura à imprensa, lei de exceção, lei de Lynch, lei 

do ventre livre, lei seca, lei suntuária, lesão corporal, liberdade de cátedra, liberdade sob 

palavra, lucro cessante, massa comum, massa falida, metade disponível, purgar a mora, 

nomeação à autoria, nomeação de bens à penhora, novação objetiva, novação subjetiva, 

obrigação fungível, obrigação infungível, de ofício, omissão de socorro, ordenamento jurídico, 

pena acessória, pena capital; pena de morte; pena mortal; pena última, penhora no rosto dos 

autos, periclitação da vida ou saúde de outrem, personalidade moral, poder constituinte, poder 

executivo, poder judiciário, poder legislativo, porteiro dos auditórios, justo preço, prejudicial 

de mérito, prescrição aquisitiva, propriedade limitada, propriedade plena, propriedade 

resolúvel, protesto formado a bordo; protesto marítimo, processo civil, quase delito, quase 

posse, questão prejudicial, credor quirografário, receita derivada, receita originária, recurso 

especial, recurso extraordinário, regime de comunhão parcial de bens, regime de comunhão 

universal de bens, regime presidencial; presidencialismo, resgate convencional, resgate de 

estadia, responsabilidade civil, à revelia, segredo de justiça, separação do dote, sobre-estadia, 

sobrepartilha, sobreprova, sobressentença, sociedade civil, sociedade em conta de participação, 

sociedade em nome coletivo, sociedade empresária, sociedade por cotas; sociedade limitada, 

sociedade simples, subsidiária integral, sumário de culpa; formação de culpa, súmula 

vinculante, suspensão condicional da pena, suspensão da instância, terras devolutas, terreno de 

marinha, terreno marginal, testamento aeronáutico, testamento conjuntivo; testamento de mão 

comum, testamento nuncupativo, tráfico de entorpecentes, tráfico internacional de pessoas, 

tráfico interno de pessoas, universalidade de direito, universalidade de fato, valor mobiliário, 

vara da infância e da juventude, verificação de contas, verificação de créditos, verificação de 

poderes. 

Por outro lado, somente no Houaiss, foram encontradas 201 unidades fraseológicas 

identificadas por rubrica jurídica, a saber: absolvição da instância, absolvição de censuras, 

absolvição sacramental, absolvição sumária, ação mista, adiantamento da legítima, aditamento 

do pedido, aditamento da queixa, aditamento do libelo, advogado do diabo, agressão atual, 

balística forense, calúnia qualificada, capital aberto, capital de giro, capital fechado, capital-

ações, capital-obrigações, carta de abono, carta de crédito, carta de fiança, carta de partilha, 

carta patente, cassação de direitos políticos, caução de títulos, certidão positiva, cessação da 

instância, citação circunduta, concubinato adulterino, conselho da república, contra-assinatura, 

contraordem de pagamento, contrato de câmbio, contrato de mútuo, quase contrato, 

consignação de rendimento(s); anticrese, consignação em folha, consignação em pagamento, 

convenção de condomínio, credor ordinário; credor quirográfico, credor pignoratício, crime 

justificável, crime omissivo, crime organizado, crime qualificado, décima de herança, 

defensoria pública, depositário infiel, depositário judicial, depositário público, depósito legal, 

despacho interlocutório, direito de imagem, direito intelectual, direito previdenciário, direitos 

civis, direito subjetivo, direito substantivo, direito tributário, dissimulação jurisprudencial, 

distrito da culpa, doação inoficiosa, doação simples, entidade mútua; sociedade mútua, escritura 

pública, exclusão de criminalidade, executivo fiscal, expropriação processual, família 

substituta, ficção legal, filiação trintenária, funcionário de justiça, ganho de causa, garantias 

individuais, gerente preposto, gestão social, gestor de negócios, habilitação incidente, 

habilitação de licitantes, herdeiro porcionário, herdeiro presuntivo, homicídio privilegiado, 

imposto predial e territorial urbano, imposto sobre produtos industrializados; IPI, imposto sobre 

serviços de qualquer natureza; ISS, imposto territorial rural, imputação de pagamento, inquérito 

judicial, inquérito policial, inquérito policial-militar, primeira instância, segunda instância, 
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última instância, instrumento particular, instrumento público, interposição de recurso, juiz 

corregedor, juízo coletivo ou colegiado, juízo comum; juízo ordinário, juízo contencioso, juízo 

criminal, juízo de exceção, juízo divisório, juízo especial, juízo extraordinário, juízo gracioso; 

juízo voluntário, juízo privativo, juízo rescisório, estar em juízo, laudo arbitral, legatário 

universal, legislação suplementar, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, lei orgânica, 

liberdade de imprensa, licença-prêmio, lide temerária, limitação de responsabilidade, limitação 

de vontade, linha de respeito, litigante de má-fé, litígio internacional, litisconsórcio ativo, 

litisconsórcio  facultativo, litisconsórcio necessário, litisconsórcio passivo ou voluntário, livro 

de registro civil, maioria absoluta, maioria relativa ou simples, primeiro magistrado, mandado 

de citação, moléstia profissional, multa civil, negócio jurídico, nexo causal, nota diplomática, 

nota promissória, notoriedade pública, núncio apostólico, ordem política, ordem pública, ordem 

social, à ordem, Organização do Tratado do Atlântico Norte, pacto de não agressão, pacto de 

resgate; retrovenda, pacto indébito ou indevido, parceria rural, paternidade espúria, paternidade 

ilegítima, paternidade natural, patrimônio líquido, penhora no rosto dos autos, perdas e danos, 

personalidade civil, pátrio poder, prisão-albergue, nota promissória, propriedade industrial, 

pública-forma, qualificação eleitoral, quantia certa, quantia ilíquida, quantia líquida, receita 

especial, reclamação de estado, reclamação trabalhista, reforma agrária, regime de exceção, 

regime matrimonial, requisito acidental, requisito elementar; requisito fundamental, requisito 

extrínseco ou formal, requisito fundamental ou intrínseco, requisito natural, salário de 

benefício, salário de contribuição, salário-base, salário-cheque, salário-educação, salário-

família, semiótica jurídica, sociedade em comandita, sociedade mútua ou mutuante, 

substituição fideicomissória; fideicomisso, transcrição cautelar, transcrição dativa, transcrição 

jurídica. 

Ainda vale mencionar que 22 fraseologismos apresentaram rubrica jurídica nos 

dicionários em português, entretanto, não foram encontradas suas equivalências jurídicas em 

italiano, a saber: ano e dia, carta de adjudicação, carta testemunhável, caução real, direito aéreo, 

direito de arena, direito personalíssimo, direitos conexos, juízo singular; juízo coletivo, juízo 

de delibação, juízo universal, passar em julgado, lei do inquilinato, medida provisória, MP, nota 

de culpa, parceria marítima, personalidade jurídica, procuração por instrumento particular, 

procuração por instrumento público, em público e raso, servidor público. 

Embora esse trabalho pareça estar finalizado, os estudos ainda se mostram abertos a 

novos olhares lexicográficos, pois o contexto das questões jurídicas em que essas línguas-irmãs 

se movimentam é cada vez mais dinâmico e influenciado pela época de cada uma dessas 

sociedades envolvidas. 

 

Considerações finais 

 

Neste artigo, discutimos os resultados finais de uma investigação realizada nos 

dicionários citados anteriormente, mas também o modelo de microestrutura padrão, dos quais 

foram levantadas 305 novas unidades fraseológicas do dicionário Aurélio e 278 novas do 

dicionário Houaiss, cuja intersecção de dados constituiu-se, assim, num montante de 109 novas 

unidades, presentes em ambos, que foram incluídas no DBFJ, passando a ser composto por 345 

entradas. Vale a pena destacar que as unidades lexicais que apresentaram rubrica jurídica, mas 

que não eram compostas por pelo menos duas unidades lexicais não fizeram parte da 

nomenclatura de nosso produto lexicográfico. 

O uso correto, esclarecedor e objetivo da linguagem jurídica consiste em uma grande 

dificuldade da língua, seja ela materna ou estrangeira. Nos dicionários de língua geral, a 

escassez de informações sobre o campo de conhecimento jurídico é abundante, ainda mais raro 

é encontrarmos exemplos (e quando há, não estão contextualizados), de modo que o usuário 

perde tempo na consulta e pode não esclarecer sua dúvida. Há pouquíssimo material em italiano 
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para auxiliar os usuários da língua no que tange à área do Direito que, conjuntamente com a 

desinformação do usuário, pode levá-lo a transferir seu conhecimento da língua materna para a 

língua em aprendizagem. 

Entendendo a relevância sócio-acadêmica das unidades lexicais de rubrica jurídica para 

ampliação vocabular, propomo-nos estudar tal recorte, analisando como ocorrem no discurso 

especializado; ressaltamos que não foram levadas em consideração fraseologias em latim. 

Diante do que foi discutido, esperamos ter colaborado de modo efetivo com os 

consulentes aprendizes de italiano como língua estrangeira e também esperamos que esta 

pesquisa venha a contribuir para o aprendizado da língua portuguesa, uma vez que apresenta 

uma proposta de dicionário que se pauta em princípios lexicográficos, detalha sobre dicionários 

existentes, propondo um novo modelo estratégico e favorece o acesso ao léxico das línguas 

envolvidas, tentando preencher lacunas do conhecimento. 
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Introdução 

 

O objetivo deste trabalho é discutir como fatores extralinguísticos, dentre eles 

ideológicos, culturais e econômicos, funcionam como condicionantes da tradução literária e, 

mais especificamente, atuam como censores do léxico tabu no cenário editorial brasileiro e 

norte-americano. Para tanto, utilizamos como córpus de análise a fraseologia tabu presente nas 

obras Los mares del Sur, de Manuel Vázquez Montalbán, e suas respectivas traduções para o 

português brasileiro, Os mares do Sul, e para o inglês americano, Southern Seas, realizadas 

pelos tradutores Cid Knipel Moreira e Patrick Camiller.  

Parte-se do pressuposto de que o ato tradutório, bem como o de produção e recepção de 

um texto, é condicionado por diferentes fatores extralinguísticos do contexto em que é 

produzido, dentre eles culturais, ideológicos e econômicos, os quais atuam por vezes como 

censores linguísticos durante o processo tradutório e contribuem para a consolidação de 

estereótipos e representações criados acerca da cultura e das identidades nacionais. 

 

Cultura e condicionantes culturais 

 

O léxico tabu é característico de muitas culturas e, por convenções ou normas sociais, é 

utilizado com restrição por indivíduos autorizados em determinadas circunstâncias. Embora 

esse léxico esteja sendo utilizado em nosso país cada vez com menos restrição nos meios de 

comunicação (cinema, livros, revistas, jornais, internet, etc.), ele sempre está sujeito a sanções. 

Como afirma Fuentes-Luque (2015): 

 
Cada país, cada comunidade, utiliza padrões linguísticos e marcos de 

referência cultural diferentes para construir expressões tabu, as quais 

carregam intenções pragmáticas e matizes distintivos. A relação entre texto e 

contexto social é inquestionável, razão pela qual o “universo tabu” pode ser 

considerado como parte integrante da cultura (ou culturas) que constituem um 

idioma.74  

 

Em seu livro “Tradução, reescrita e manipulação da fama literária”, mais precisamente 

no capítulo intitulado “Tradução: Ideologia”, André Lefevere (2007) discorre sobre a 

comparação entre a edição original do “Diário de Anne Frank”, de 1947, escrito em holandês, 

e o material recolhido na edição de 1986.  

Nessa análise o autor descreve a forma como se constrói uma imagem “culturalmente 

apropriada” de uma escritora pertencente a outra cultura com o intuito de realizar adaptações 

                                                 
74 Cada país, cada comunidad, utiliza distintos patrones lingüísticos y marcos de referencia cultural para construir 

expresiones tabú, las cuales conllevan intenciones pragmáticas y matices distintivos. La relación entre texto y 

contexto social es incuestionable, por lo que el “universo tabú” puede considerarse parte integrante de la cultura 

(o culturas) que constituyen un idioma. 
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aos estereótipos75 culturais vigentes em cada época e sociedade. Também a reescrita76 do diário 

original pela própria autora, segundo ele, sugere uma “autoeditoração”, uma intenção de 

reconstrução da própria imagem, a qual se aproxima muito mais das revistas de cinema que 

Anne Frank lia à época e da imagem que sua cultura esperava que assumisse, do que da imagem 

da adolescente apresentada inicialmente no diário.  

Ao mencionar as várias passagens omitidas, por questões pessoais, ideológicas ou 

econômicas, conjunto de condicionantes denominados pelo autor como patronagem, seja pela 

própria Anne Frank, ou nas futuras traduções de sua obra para o inglês e para o alemão, o autor 

cita (LEFEVERE, 2007, p. 107-108) as reflexões sexuais da autora, os palavrões bordel 

(bordel) e cocote (prostituta), fruto do aprendizado de Anne por meio de leituras, e o insulto 

Moffen, que foram elididos da tradução holandesa para o alemão e, mais tarde, reinseridos na 

versão inglesa do diário.  

De acordo com Lefevere, nos processos de reescrita dos textos literários, entendendo a 

tradução como a forma mais reconhecível e talvez a mais influente delas, deve-se levar em 

conta motivações, ou restrições, como poder, ideologia e manipulação. Segundo o autor: 
 

Produzindo traduções, histórias da literatura ou suas próprias compilações 

mais compactas [...] reescritores adaptam, manipulam até um certo ponto os 

originais com os quais eles trabalham, normalmente para adequá-los à 

corrente, ou a uma das correntes ideológica ou poetológica dominante de sua 

época. (LEFEVERE, 2007, p. 23). 

 

Dessa forma, a tradução, no caso específico de que falamos, a tradução literária de uma 

dada comunidade, e consequentemente seus tradutores por serem integrantes dela, são 

condicionados pelos processos culturais e ideológicos vigentes. São esses parâmetros que 

mediam as decisões e estratégias desenvolvidas durante o processo tradutório e, em última 

instância, os responsáveis pelas marcas linguísticas visíveis no texto traduzido. Em face disso, 

impõe-se, assim, a necessidade de uma aproximação dos fatos que analisem as “marcas textuais 

e as manifestações concretas que vinculam tradução e ideologia” (Cf. Hurtado Albir, 2001, p. 

620).  

Os condicionantes culturais e ideológicos, sobretudo na esfera das instituições, podem 

atuar como censores sociais, determinando e delimitando as restrições impostas ao processo 

tradutório. Deste modo, os mercados editoriais influenciam tanto a recepção por parte do 

público-leitor, no que tange à formação de leitores de obras de determinadas culturas, como o 

produto da tradução em si, no que diz respeito à elaboração textual por parte do tradutor, as 

estratégias e escolhas tradutórias que realiza. 

 Carbonell i Cortés (1999, p. 223) argumenta que o controle institucional pode ser 

exercido em diferentes níveis: “as obras podem ser reduzidas, ampliadas, sofrer alterações de 

muitas maneiras para se acomodar às expectativas culturais”. Nesse processo reafirmam-se 

estereótipos e consolida-se a tradição cultural, entendida por ele de forma dinâmica como 

“resultante dos modelos de realidade que compartilham características similares motivadas 

pelas experiências similares de seus membros, pela soma de textos produzidos por eles [...] e 

pela soma das relações que tais textos criam entre si” (CARBONELL I CORTÉS, 1999, p. 204). 

Neste trabalho partimos do entendimento da mediação intercultural envolvida no ato 

tradutório para contrapor a língua espanhola, língua de partida deste trabalho, e suas traduções 

                                                 
75 A noção de estereótipo será retomada aqui como processo cognitivo de simplificação do real que origina 

representações culturais e que são reafirmadas pelos meios de comunicação de massa e pela literatura. Os 

estereótipos influenciam na constituição de identidades nacionais e surgem, frequentemente, na análise de 

situações de contato entre culturas (Cf. SIMÃO, 2009, 2014). 
76 Utilizamos os termos “reescrita” e “patronagem” no lugar de “reescritura” e “mecenato” (Cf. RODRIGUES, 

2011). 
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aos idiomas português e inglês. Dessa perspectiva, considera-se que, apesar da globalização e 

dos fenômenos de aproximação cultural, existem padrões, estereótipos e exigências orientados 

social e ideologicamente que incidem como censores linguísticos sobre as diferentes culturas e 

atuam sobre o processo tradutório, sobretudo no que se refere ao uso do léxico tabu, seja na 

forma de insultos, ofensas pessoais, palavras obscenas que designam órgãos sexuais ou o sexo 

propriamente dito, e os termos que se referem à escatologia. 

 

Léxico tabu e a reafirmação de estereótipos  

 

Com frequência, observamos que estereótipos literários são consolidados por 

determinadas variantes linguísticas. Trata-se do uso de um tipo de linguagem específica que se 

caracteriza pelos traços léxicos, fonéticos e morfossintáticos, empregados para vincular a fala 

de diferentes grupos ao seu contexto de produção, à sua origem (variantes diatópicas), às 

mudanças que sofre através do tempo (variantes diacrônicas), à classe social a qual pertence, 

aos gêneros e faixas etárias específicos (variantes diastráticas).  

O uso de tipos específicos de um tipo de linguagem, o que inclui, dentre outros, o nível 

léxico, é explorado pela literatura ao utilizar na fala dos personagens a fim de delinear um 

contexto, isto é, uma realidade social e cultural da qual participam.  Indiretamente, essa 

linguagem constitui, e também é constituída, pela identidade linguística de um povo.  

Lançar hipóteses sobre a constituição de uma identidade regional ou nacional e de uma 

identidade linguística não é tarefa simples. Não parece haver, até o momento atual, trabalhos 

científicos que corroborem a afirmação de que a linguagem marginal ou vulgar, na qual 

abundam lexias tabus, ocorram com mais frequência na fala desta ou daquela cultura e também 

são escassos os trabalhos que enfoquem essa relação entre os idiomas. Qualquer afirmação 

homogeneizante a respeito de uma identidade única e uniforme é infrutífera, uma vez que os 

países são caracterizados por múltiplas identidades nacionais (Cf. SILVA, 2000). Além disso, 

sabemos que as relações identitárias estão sujeitas a evoluções, transformações e variações, 

bem como os processos linguísticos. 

 Entretanto, alguns estereótipos a respeito do uso excessivo do léxico tabu são 

reafirmados e circulam em diferentes meios. Pode-se citar, por exemplo, as orientações feitas, 

a título de recomendação, em obras de referência como no Gran Diccionario Español-

Porugués/Português-Espanhol (também disponível na base de dados digital 

<http://www.wordreference.com>) em vários lexemas indicados com a marca de uso vulg. 

(vulgar).  Tomamos como exemplo as orientações incluídas nos verbetes joder, coño e del 

copón:  

 

joder - A palavra joder tem sentido vulgar e se deve ter 

cuidado ao empregá-la pois a tolerância aos palavrões no 

Brasil é menor que na Espanha. (p. 367) 

 

coño - Se deve (sic) ter cuidado com os palavrões em 

português pois a tolerância é menor que em espanhol. Se 

sugerem diversas traduções cujo grau de vulgaridade é 

ascendente, devendo ser usadas conforme o ambiente, o 

interlocutor e a oportunidade. (p.166) 

 

del copón – No Brasil existe menos tolerância a expressões 

vulgares, assim, ao traduzir certas expressões como del 

copón, se deve cuidar em utilizar do cassete ou danado 

conforme o contexto e o público. (p. 167) 
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 Sugere-se nos enunciados o estabelecimento de uma oposição ou da afirmação de uma 

diferença entre “a tolerância com o léxico vulgar aqui” (Brasil) e a “a tolerância com o vulgar 

léxico lá” (Espanha), o estabelecimento da diferença entre um “nós” e um “eles”, resultantes 

do que é criado social e culturalmente em torno das línguas. “De fato, o estereótipo permite 

distinguir comodamente um ‘nós’ de um ‘eles’” (PIERROT; AMOSSY, 2001, p. 49). Dessa 

forma, pode-se dizer que derivam desse imaginário sobre as culturas estereótipos ou 

representações culturais, crenças, motivações ideológicas e de poder que afetam a forma como 

elas se relacionam com um modo de enunciar ou nomear específicos de cada língua. 

 As recomendações ou orientações de um dicionário, mecanismo de autoridade que 

legitima diferentes ideologias de acordo com a sua finalidade, entendendo ideologia como o 

conjunto de crenças e convenções que orienta o pensamento de uma pessoa ou grupo em 

determinada época, bem como os movimentos de ordem social, religiosa, cultural, política, 

dentre outros, mantêm, segundo Gutiérrez Cuadrado (2011, p. 14), “um diálogo mais ou menos 

implícito com os destinatários” sob uma aparente neutralidade.  

Nesse diálogo, citado pelo autor, pode-se verificar não apenas “declarações ideológicas 

sobre a relação entre língua e difusão da cultura”, como também a manipulação por meio da 

normalização. O modo impessoalizado nas recomendações citadas (se deve, se sugerem) 

acentua o aspecto de desconhecimento sobre a origem da informação, o que revela o intento de 

torná-la um saber já dado, aceito e compartilhado por todos, intensificando seu caráter de 

autoridade. 

 Além disso, indicar o que é tolerável ou intolerável em determinada cultura se apresenta 

como um fator ideológico adicional, uma vez que conceitos como certo e errado, pertinência 

ou impertinência, naturalidade ou anormalidade são definidos, e até impostos, como ideias 

dominantes em dado momento histórico por grupos majoritários que disputam, não só por 

meios linguísticos, o controle e o poder. Com relação a isso, Reimão (2011, p. 277) também 

afirma: 

  
[…] os limites para decidir se um texto foca ou não, engloba ou não e 

tangencia ou não temas de moralidade pública, bons costumes ou sexo podem 

ser limites bastante móveis, e essa mobilidade permitiu que relevantes obras 

– teóricas, conceituais e ficcionais – fossem alvo de rigorosos atos censórios. 

 

Ao mencionar os “atos censórios”, o autor se refere à atividade censória, “confusa e 

multifacetada”, em suas palavras, que ocorreu no Brasil durante os dez anos (1968 a 1978) de 

vigência do Ato Institucional n° 5, quando o teor de alguns jornais, livros músicas e espetáculos 

teatrais não foram tolerados por serem “contrários à moral e aos bons costumes”, tendo 

circulação proibida pela DCDP77 (Divisão de Censura de Diversões Públicas). Fico (2002 apud 

Reimão, 2011, p. 287) levanta a hipótese de que a repressão censória promovida pela divisão 

teria um escopo muito mais moral do que político, refletindo as preocupações “muito 

especialmente vinculadas às classes médias urbanas,” afirmando a importância de fatores 

sociais e históricos como veículos de imposição ideológica. 

Considerando o léxico tabu também um modo de veiculação de estereótipos e 

ideologias, passamos a pensar e a interrogar de que forma esses estereótipos a respeito da 

identidade cultural se consolidam (ou não) na tradução dos textos, especificamente no 

tratamento dado a esse léxico em textos literários. De uma perspectiva mais ampla, também 

pretendemos discutir as imagens, representações e estereótipos envolvidos e reafirmados nessas 

                                                 
77 Embora a atividade censória no Brasil tenha sido rígida durante o período citado, Reimão (2011, p. 286) alega 

que o período de veto a obras literárias foi ainda mais rígido entre 1975 e 1980, durante o governo Geisel. A DCDP 

foi desativada somente em 1988, com a promulgação da nova Constituição brasileira. 
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culturas, bem como as tensões que incidem sobre a manipulação literária do texto traduzido 

para sua veiculação em diferentes contextos.  

  

Cenário editorial: Companhia das Letras e Melville House Publishing 

 

Dentre os diversos interesses que possibilitam a circulação de obras traduzidas, Costa 

(2013, p. 6) cita o caso da literatura brasileira no exterior nos últimos anos, cuja publicação é 

motivada por aspectos econômicos e políticos. Segundo a autora, o período de ascensão 

econômica do Brasil fez com que editoras despertassem o interesse para a tradução de autores 

brasileiros, “talvez vislumbrando a possibilidade de que fossem estabelecidas relações 

diplomáticas que viabilizassem outras parcerias”, sejam de caráter econômico ou político.  

A implantação de editoras espanholas no Brasil e a compra de editoras brasileiras por 

parte de grupos espanhóis nos últimos 20 anos (Planeta, Prisa-Santillana, Objetiva, Moderna) 

são fatos concretos que apontam para questionamentos de natureza política e econômica em 

torno da manipulação e patronagem das traduções provenientes da língua espanhola.  

Do mesmo modo, o impacto diário que a língua inglesa vem exercendo no mundo 

globalizado, oriundo de sua influência nas transformações tecnológicas que se tem 

experienciado nos últimos 20 anos, parece influenciar o mercado editorial de tradução anglo-

americano, viabilizando traduções da (e para) a língua inglesa. No Brasil, esse mercado é 

“opulento e variado”, como afirmou Ascher (2008).  

Fundada em 1986, durante a década da abertura brasileira, teve rápida ascensão e êxito 

ao transformar o livro em um produto comercial, apesar da estagnação econômica do país 

durante essa década78. Além disso, construiu rapidamente uma identidade editorial, adotando 

um nome fantasia e evitando utilizar o nome do fundador, Luiz Schwarcz, escapando de uma 

tradição no Brasil (vide José Olympio, Martins Fontes ou Jorge Zahar).   

Koracakis (2011) ainda constata que o sucesso e a consolidação da editora no mercado 

se deve a dois aspectos. Em parte, à realização de intensa atividade publicitária: envio dos livros 

à imprensa, acompanhados de extenso material informativo, de forma gratuita e antes mesmo 

que chegassem às livrarias. Conquistar esse espaço de apoio às vendas na imprensa visando a 

inserção de publicações é citada por Barcellos (2010) como o principal objetivo e uma das 

maiores dificuldades para os editores de médio e pequeno porte.  

Em 2006, a editora Companhia das Letras contava com 20 anos de existência, 

consagrando-se, à época, pela produção de volumes de grande valor cultural (LABANCA, 

2011). De acordo com Koracakis (2011, p. 289), a editora Companhia das Letras “marcou o 

campo editorial brasileiro na virada do século XX para o XXI”, século evidenciado pelo 

fortalecimento de grandes redes livreiras e pela presença de grupos editoriais estrangeiros, 

responsáveis pelas mudanças nas práticas de mercado brasileiras existentes até então. Barcellos 

(2010, p. 320-321), ao tecer as afirmações anteriores, acrescenta que 
  

A seleção dos títulos a publicar, principal tarefa do editor depois da definição 

de sua política editorial, formará a imagem da empresa e direcionará suas 

estratégias de venda a um público predefinido [...] para organizar coleções 

temáticas, ou para publicar títulos especializados ou de interesse de 

determinado público, o movimento inicial poderá seguir o caminho das 

relações pessoais, profissionais ou institucionais, por meio de premiações, 

pesquisas na academia, no meio jornalístico. [...] A escolha depende de várias 

condições, como o nome do autor, referências sobre sua produção, a qualidade 

do original etc.  

                                                 
78 Koracakis (2011, p. 294) explica que a criação da editora, em março de 1986, foi imediatamente posterior à 

criação do Plano Cruzado, em fevereiro de 1986, que conseguiu estancar a inflação e acelerar a economia do país, 

aumentando o consumo, inclusive no setor editorial. 



137 

 

 

 

 Desde essa época a empresa já apresentava alto faturamento, alcançando boa margem 

de lucro, transformando-se, automaticamente, em um selo de qualidade e garantia das obras 

que editava. Consagram-se, dessa forma, o profissionalismo de estratégias editoriais e o papel 

canonizador dessa empresa na literatura contemporânea brasileira em um momento crucial em 

que o livro, bem como outros produtos culturais, havia se transformado e um bem de consumo. 

Como postula Bauman (2013, p. 18)  

 
A nossa é uma sociedade de consumidores, em que a cultura, em comum com 

o resto do mundo por eles vivenciado, se manifesta como arsenal de artigos 

destinados ao consumo, todos competindo pela atenção, insustentavelmente 

passageira e distraída, dos potenciais clientes, todos tentando prender essa 

atenção por um período maior que a duração de uma piscadela.  
 

Romance policial 

 

Em seu estudo sobre os 22 romances policiais contemporâneos mais vendidos no Brasil 

na primeira década do século XXI, restringindo-se ao período que vai de 2000 a 2007 e com 

base na lista dos livros mais vendidos do Jornal do Brasil, Massi (2009) atenta para o fato de 

que a maior parte dos livros (dezoito) que configuram os mais lidos ou “mais vendidos” no 

contexto brasileiro, são traduções. Nessa relação de best sellers79, o nome de Manuel Vázquez 

Montalbán aparece duas vezes: em 2006, com a obra A rosa de Alexandria, e em 2007, com a 

obra Milênio. Dos 22 livros que compõem a lista dos mais vendidos de 2000 a 2007, 12 foram 

editados pela Companhia das Letras. 

É nesse cenário editorial, final do século XX e início do século XXI, que são traduzidas 

e editadas as obras de Manuel Vázquez Montalbán no Brasil, porém a produção desse conjunto 

de obras deu-se em momento anterior. Na Espanha, o autor inaugura sua produção bibliográfica 

no final dos anos 1960 e sua produção de romances policiais no início dos anos 1970, no 

momento de transição da ditadura para a democracia espanhola.  

Das 24 obras escritas pelo poeta, romancista e jornalista espanhol Manuel Vázquez 

Montalbán (1939-2003) que integram a série Carvalho80, somente oito foram traduzidas para o 

português brasileiro entre 1998 e 2007, publicadas pela editora Companhia das Letras. As 

traduções foram realizadas por seis tradutores diferentes: Cid Knipel Moreira (Os mares do 

Sul), Rosa Freire D’aguiar (A Rosa de Alexandria, O homem da minha vida e os dois volumes 

da obra Milênio, editados postumamente e publicados no Brasil em um volume único), Ari 

Roitman e Paulina Wacht (O Balneário), Bernardo Joffily (O labirinto grego) e Eduardo 

Brandão (O quinteto de Buenos Aires).  

Para a língua inglesa, os volumes que foram traduzidos da série Carvalho de Montalbán 

são Southern seas (Los mares del Sur) e Murder in the central committee (Asesinato en el 

comité central), traduzidos por Patrick Camiller; Tatoo (Tatuaje) e Buenos Aires quintet (El 

quinteto de Buenos Aires), traduzidos por Nick Caistor’s; Off side (El delantero centro fue 

assinado al atardecer), The angst-ridden executive (La soledad del manager) e An olimpic 

death (El labirinto griego), traduzidos por Ed Emory.   

Até a metade dos anos 1970, a literatura policial na Espanha era proibida ou mutilada 

pela censura ditatorial do regime político do general Francisco Franco. Foi somente após a 

                                                 
79 Manuel Vázquez Montalbán, Phyllis Dorothy James e Alfredo Garcia Roza são os únicos autores a aparecerem 

mais de uma vez na lista. 
80 Série Carvalho é o nome pelo qual são conhecidos 24 romances de Manuel Vázquez Montalbán que têm como 

protagonista o detetive Pepe Carvalho, personagem criado por ele em 1974, no primeiro romance da série intitulado 

“Tatuaje”, sem tradução para o português brasileiro. 

http://www.mhpbooks.com/books/southern-seas/
http://www.mhpbooks.com/books/the-buenos-aires-quintet/
http://www.mhpbooks.com/books/the-buenos-aires-quintet/
http://www.mhpbooks.com/books/off-side/
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morte de Franco, período que marca o início da transição espanhola para o regime democrático, 

que o culto por parte do público leitor e a consolidação do gênero policial começou a se 

desenvolver no contexto espanhol. Conforme Llibre Moya (2015, p. 8) 

 
O início da democracia marca também o ponto inicial nos anos 1980 em que 

surgiu na Espanha uma grande quantidade de romances policiais, o que 

contribui para a consolidação do gênero [...] e para que os romances 

produzidos nesse período contivessem forte carga crítica e de política social. 

[...] Manuel Vázquez Montalbán é o escritor mais representativo dessa 

geração. 

 

De fato, Manuel Vázquez Montalbán contribui para a retomada e consolidação do 

gênero na Espanha, sendo “pioneiro” em utilizar politicamente o romance policial com o 

objetivo de explorar assuntos sociais e históricos que tinham sido proibidos durante a ditadura. 

Esse fato fez com que o romance policial alcançasse elevado grau de status e popularidade, 

sendo considerado por alguns críticos como o gênero literário da Transição espanhola por 

antonomásia (COLMEIRO, 2015).  

Entretanto, sua influência não se dá somente em contexto espanhol e na exploração das 

tensões de âmbito político e social internas do país. O autor, traduzido para mais de 24 idiomas 

e adaptado para o cinema e televisão, teve influência na literatura externa à Espanha, também 

abarcando em sua produção, ainda que em subtextos, questões políticas minoritárias, mas de 

cunho universal, como a homossexualidade, por exemplo, refletindo, dessa forma, outras 

inquietações de seu tempo. 

 

Fraseologia tabu: o léxico marginal de Montalbán 

 

 Apresentamos abaixo alguns exemplos de unidades fraseológicas retiradas do livro Los 

mares del sur, e as respectivas traduções dessas unidades para o português e para o inglês. 

Como dissemos anteriormente, acreditamos que o léxico tabu seja explorado nos romances de 

gênero policial com o intuito de ambientar seus personagens em núcleos marginalizados e, 

dessa forma, sua tradução, em uma perspectiva funcional, teria o mesmo objetivo.  As unidades 

léxicas utilizadas como exemplo são: mala bestia, de puta madre, echar un polvito, importar 

un huevo, pasar por los huevos e ser la leche. 

É importante ressaltar que há aspectos presentes em algumas unidades fraseológicas, 

como seu caráter intertextual e metafórico, por exemplo, que atribuem um traço estilístico 

relevante para o contexto no qual estão inseridas. Esse aspecto, também denominado de 

idiomaticidade ou carga idiomática, embora ocorra em diferentes níveis (CORPAS PASTOR, 

1996), confere plasticidade e expressividade ao texto literário, o que conduz nossa reflexão para 

o caráter estético do gênero, apesar de sabermos que a estética do gênero policial, 

tradicionalmente, é questionada e condenada pela crítica (FRANÇA; SASSE, 2016, p. 84). 

 Nos excertos abaixo, podemos observar na tradução para o português uma certa 

atenuação do caráter de vulgaridade da unidade:  
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Espanhol: 

Pero hoy a sus maridos y a sus padres les importa un huevo que se fuguen. Se han perdido los 

valores fundamentales. ¿No queríais la democracia? 

 

Português: 

Mas hoje os maridos e pais não ligam a mínima que elas fujam. Os valores fundamentais estão 

perdidos. Não queriam a democracia? 

 

Inglês: 

But nowadays their husbands and their fathers don’t give a shit if they do. The basic values 

have been lost. You people wanted democracy, didn’t you? 

 
 

 Pensemos que essa unidade poderia ter sido traduzida por uma unidade também vulgar 

no português, como por exemplo, estar pouco se fodendo, o que, além de preservar o valor 

semântico do enunciado, também manteria a funcionalidade da unidade fraseológica tabu 

(Zuluaga, 1999), considerando seus efeitos semânticos, psicológicos e pragmáticos. Entretanto, 

na tradução parece ter sido empregada uma estratégia com aspecto eufemizante, que ameniza, 

de certa forma, a vulgaridade da expressão em termos estilísticos. Tal fato não ocorre na 

tradução para a língua inglesa que mantém o mesmo tom de vulgaridade do original na 

tradução. 

O mesmo ocorre nos excertos abaixo, na tradução da locução adverbial de puta madre, 

utilizada com motivação discursiva, ou seja, com o objetivo de enfatizar ou intensificar a 

afirmação que está sendo feita, que não é traduzida por uma locução vulgar em português, 

tampouco em inglês. Embora esteja sendo utilizado com sentido figurado e seu emprego seja 

comum em contextos muito informais no português (HOUAISS, 2009), o verbo arrasar não é 

de natureza vulgar e nem comumente associado a alguma lexia dessa natureza. No caso do 

inglês, ocorre o mesmo com o emprego do verbo suit. 
 

Espanhol: 

 —Mírese en el espejo, jefe. Le sienta de puta madre. 

 

Português:  
—Olhe-se no espelho, chefe. Está de arrasar.  

 

Inglês: 

‘Look in the mirror, boss. It suits you. 

 

 

 Percebemos, nos excertos abaixo, o uso da lexia mala bestia como insulto, 

manifestando, dessa maneira, sentimentos como ira, raiva, indignação ou irritação em relação 

a um terceiro que, neste caso, é comparado a um animal ou a um indivíduo de inteligência 

limitada, sendo utilizada, portanto, para denegrir a imagem do referente. Notamos que em 

português mantém-se essa comparação ao utilizar a lexia anta. No entanto, em inglês é usada a 

lexia brute que, embora não estabeleça a comparação com um animal, também é usada com 

sentido de reprovação (CAMBRIDGE, 2017). 
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Espanhol: 

 —¿Y tu madre? 

—Una mala bestia. 

  

Português:  
—E sua mãe? 

—Uma anta. 

 

Inglês: 

‘And your mother?’ 

A brute.’ 

 

 

 O excertos seguintes fazem referência ao ato sexual de modo obsceno, no entanto, 

percebemos que as lexias echar un polvito e dar uma transadinha, em espanhol e português 

respectivamente, possuem uma carga semântica vulgar e são apresentadas pelas formas no 

diminuitivo, polvito e transadinha. Em língua inglesa, por outro lado, essa unidade léxica é 

apresentada sem nenhum modificador, pelo verbo screw. 

 

Espanhol: 

Te haré muy feliz. Cariño, me gustas. ¿Quieres echar un polvito?  

 

Português: 

Eu vou fazer você muito feliz. Tesouro, gosto de você. Quer dar uma transadinha? 

 

Inglês: 

‘You’ll have a good time with me. I fancy you, you know. Let’s screw, eh?’ 

 

 

A atenuação ocorre novamente nos excertos abaixo, em que a lexia complexa pasar por 

los huevos perdeu a carga semântica vulgar em sua tradução para o português, encher o saco. 

Embora saco seja um termo utilizado para designar o órgão sexual masculino, essa lexia saco 

em português parece passar por um processo de dessemantização no qual sua carga de 

vulgaridade não é mais percebida de modo tão acentuada pelos falantes. De acordo com o 

Houaiss (2009), a lexia saco é classificada como “informal” e não como “vulgar” ou como um 

“tabuísmo”. Tal atenuação ainda é mais ressaltada na expressão em inglês to get steamed up, 

que não apresenta nenhuma unidade léxica vulgar ou tabu, como, por exemplo, a opção pela 

unidade pissed of. 
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Espanhol: 

—¡No te cabrees, Cifuentes! 

—¡Me cabreo si me pasa por los huevos, leche con el niño! ¡Que le aguante su padre! Yo estoy 

hablando con este señor y no contigo. 

 

Português:  
—Não fique nervoso, Cifuentes! 

—Fico nervoso se você me enche o saco, filho da puta! Vá encher o saco do seu pai! Eu estou 

falando com este senhor e não com você. 

 

Inglês: 
‘Don’t get steamed up, Cifuentes!’ 

‘I’ll get steamed up if I want to, you little sod. Hold your noise. I’m talking to this gentleman, 

not to you. 

 

 

Nos últimos excertos apresentados a seguir, percebemos que a lexia complexa ser la 

leche é utilizada para fazer referência pejorativa aos substantivos poetas. É uma expressão 

vulgar, aplicada a alguém ou a alguma coisa que causa aborrecimento para expressar desagrado.  

 Em português foram traduzidos por são uns cagões e são um saco e em inglês por 

disagreeable bunch e dregs. Notamos que a tradução são uns cagões possui uma maior carga 

de vulgaridade, visto que segundo o Dicionário Houaiss (2009), a lexia cagão é de uso 

pejorativo e faz referência a pessoas que não têm coragem, que são medrosas ou covardes. Já a 

tradução por são um saco é menos vulgar, em função do processo de dessemantização da lexia 

saco, conforme discutido anteriormente. Em ambas as unidades há a presença de lexias tabus, 

cagões (escatológica) e saco (órgão sexual masculino), o que não ocorre nas traduções para o 

inglês. Nesses casos, as lexias  disagreeable e dregs  

 

Espanhol:  
A los poetas les gusta joderse y jodernos. ¿Has oído, Enric? Estos 

poetas son la leche. Son como las mujeres: te hacen trempar y luego te dejan in albis. Son unos 

escalfabraguetes. 

 

Português:  
Esses poetas são uns cagões. São como as mulheres: excitam a gente e depois nos deixam a 

ver navios. São uns escalfabraguetes *  

 

(*) Literalmente, "escalda-braguilhas". Em catalão, algo como "pentelho". (N. T.) 

 

Inglês: 

In my opinion, poets are a disagreeable bunch. They’re like women. They trap you and leave 

you not knowing where you are. They’re prick-teasers. 
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Espanhol:  
El mariconazo sabe los caminos y no va a Córdoba. Son la leche. Como el otro paisano, el 

Alberti. 

 

Português:  
O veado sabe os caminhos e não vai a Córdoba. São um saco. Como o outro conterrâneo, o 

Alberti. 

 

Inglês: 

The little pansy knows the road, but doesn’t go to Córdoba. Poets really are the dregs. Like his 

compatriot, Alberti, who says he’ll never go to Granada. 

 

 

 Pode-se inferir, portanto, um processo de atenuação da carga de vulgaridade da 

expressão na tradução do espanhol para o inglês.  

 

Considerações finais 

 

 Neste trabalho buscamos discutir como fatores extralinguísticos, dentre eles 

condicionantes culturais, ideológicos e econômicos, podem atuar e influenciar o processo de 

tradução.  Como afirmamos no início, a recorrência ao léxico tabu pode ser realizada como 

recurso para delinear os traços psicológicos e sociais de personagens narrativos, sobretudo no 

romance policial, a fim de vincular a fala construída em torno desses personagens aos seus 

contextos de produção.  

O momento de produção da obra em língua espanhola (1979) é marcado por um 

contexto de transição e abertura da Espanha, pós regime franquista, e reflete as contradições e 

agitações políticas e econômicas do contexto “pre movida” vivido naquele país no final da 

década de setenta. No Brasil, o cenário de tradução e publicação da obra, final dos anos noventa, 

quase duas décadas após seu lançamento no contexto europeu, também é marcado por 

transformações, mas de diferentes naturezas, sobretudo no setor econômico, uma vez que 

começa a ser atravessado por forças e modelos de produção global. Esse modelo investe em 

intensa atividade publicitária a fim de transformar objetos culturais, como livros, por exemplo, 

em bens de consumo de caráter efêmero.   

Observamos no corpus proposto, as versões para o português brasileiro e para o inglês 

norte-americano, da obra Los mares del Sur, do escritor espanhol Manuel Vázquez Montalbán, 

marcas textuais e manifestações concretas de escolhas tradutórias diferentes nas traduções para 

o português e inglês de unidades fraseológicas envolvendo o léxico tabu realizadas em função 

do uso de diferentes estratégias de tradução. Tais estratégias manifestam-se, por vezes, como 

restritores ou censores do uso desse léxico. Tal fato pode ser afirmado ao observarmos o uso 

atenuante ou minimização do caráter vulgar na tradução de alguns segmentos como importarle 

um huevo por não ligar a mínima, puta madre por de arrasar ou  it suits you, pasar por los 

huevos por to get steamed up ou leche por disagreeable bunch e dregs. 

 A atenuação do léxico tabu pode se dar por diferentes fatores e não se pode afirmar com 

exatidão as razões que justifiquem tal procedimento. Entretanto, podemos pensar que o controle 

institucional exercido por diferentes segmentos sociais, sobretudo no âmbito econômico, como 

é o caso do setor editorial, por exemplo, pode restringir a atuação de tradutores impondo-lhes 

parâmetros tradutórios e atuações em diferentes níveis, a fim de acomodar o texto literário às 

expectativas de determinadas comunidades culturais.  

 Também podemos refletir sobre o uso de diferentes estratégias utilizadas pelos 

tradutores motivadas por razões subjetivas, conscientes ou não, e que fazem uso de lexias tabu 
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na tradução para o português e inglês. Tais estratégias, às vezes, mantêm relação com as 

representações que são feitas das línguas e de suas respectivas culturas e podem ser 

atravessadas, no decorrer desse processo de construção, por questões de estereotipia, da 

constituição das identidades envolvidas na língua de partida e de chegada e do imaginário.   

 

Referências  

 

ASCHER, Nelson. Para racionalizar o mercado de traduções. Folha de São Paulo, São Paulo, 

5 maio 2008. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0505200822.htm>. 

Acesso em: 20 mar. 2010. 

 

BARCELLOS, Marília de Araujo. As pequenas e médias editoras diante do processo de 

concentração: oportunidades e nichos. In: BRAGANÇA, Aníbal; ABREU, Marcia. (Org.). 

Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros. São Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 

317- 329. 

 

BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Tradução de Carlos Alberto 

Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

 

CARBONELL I CORTÉS, Ovidi. Traducción y cultura: de la ideología al texto. Salamanca: 

Editorial Salamanca, 1999. 

 

COLMEIRO, José. Novela policiaca, novela política. Revista Lectora, v. 21, p.15-29, 2015. 

 

CORPAS PASTOR, G. Manual de fraseología española. Madrid: Gredos, 1996. 

 

COSTA, Andréa Moraes. Patronagem: um diálogo entre os Estudos da Tradução e os Estudos 

Culturais. In: Simpósio Internacional de Letras e Linguística, 14., 2013, Uberlândia. Anais … 

v. 3, n. 1. Uberlâdia: EDUFU, 2013. p. 1-9. 

 

FRANÇA, J.; SASSE, P. P. O fascínio do crime: João do Rio e as Raízes da Literatura 

Policial no Brasil. In: VIEGAS, A. C. C.; PONTES, G.; MARQUES, J. L. (Org.). 

Configurações da narrativa policial. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2016. 

 

FUENTES-LUQUE, Adrián. El lenguaje tabú en la traducción audiovisual: límites 

lingüísticos, culturales y sociales. e-Aesla. Revista Digital, Madrid, n. 1, 2015. Não paginado. 

Disponível em: <https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/01/70.pdf>. Acesso em: 10 jan. 

2016. 

 

HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Versão 1.0. Rio de 

Janeiro: Editora Objetiva, 2009. 1 CD-ROM 

 

HURTADO ALBIR, Amparo. Traducción y Traductología: introducción a Traductología. 

Madrid: Editorial Cátedra, 2001. 

 

KORAKAKIS, Teodoro. Uma história em processo: a Companhia das Letras de 1986 a 2006. 

In: BRAGANÇA, Aníbal; ABREU, Marcia. (Org.). Impresso no Brasil: dois séculos de livros 

brasileiros. São Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 289- 301 

 

LABANCA, Gabriel Costa. Cultura impressa: edição, circulação e leitura no Brasil. Topoi, 



144 

 

 

Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 213-216, jul./dez. 2011. 

 

LEFEVERE, André. Tradução, reescrita e manipulação da fama literária. Tradução de 

Claudia Matos Seligmann. Bauru: Edusc, 2007. 264 p. 

 

LLIBRE MOYA, Cristian. La ficción del crimen: traducción de relatos noir italianos. 2015. 

38 p. Treball de fi de grau (Grau en Traducció i Interpretació)-Facultat de Traducció i 

Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2015. Disponível em: 

<https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25963/LLIBRE_MOYA_CRISTIAN_1244201_TFGTI

14-15.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2016. 

 

MASSI, Fernanda. O detetive do romance policial contemporâneo. Revista Prolíngua, João 

Pessoa, v. 2, n. 1, p. 80-89, jan./jul. 2009. 

 

MONTALBÁN, Manuel Vázquez. Los mares del Sur. 3. ed. Barcelona: Planeta, 2003. 

 

______. Os mares do Sul. Tradução de Cid Knipel Moreira. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1998. 

 

______. Southern Seas. Tradução de Patrick Camiller. New York: Melville House, 1986. 

 

PIERROT, Anne Herschberg; AMOSSY, Ruth. Esteretipos y clichés. Tradução e adaptação 

de Lelia Gándara. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 2001. 

 

RODRIGUES, Cristina Carneiro. Lefevere em edição descuidada. Cadernos de Tradução, 

Florianópolis, v. 1, n. 27, p. 321-326, 2011. 

 

______. Tradução e diferença. São Paulo: Editora Unesp, 2000. 

 

REIMÃO, Sandra. Ditadura militar e censura a livros: Brasil (1964-1985). In: BRAGANÇA, 

Aníbal; ABREU, Marcia. (Org.). Impresso no Brasil: dois séculos de livros brasileiros. São 

Paulo: Editora Unesp, 2010. p. 271-287. 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In:______. (Org.). 

Identidade e diferença. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 73-102. 

 

SIMÃO, Angélica Karim Garcia. Representações e estereótipos sobre a tradução 

português/espanhol. Trabalhos em Linguística Aplicada, Campinas, v. 53, p. 243-257, 2014. 

 

______.  Traduzir a língua espanhola no Brasil: estereótipos sobre a proximidade e o 

MERCOSUL. Digilenguas, Córdoba, v. 3, p. 291-306, 2009. 

 

ZULUAGA, A. Traducción y fraseología. Paremia, Madrid, n. 8, p. 537-549, 1999. 

 

 

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25963/LLIBRE_MOYA_CRISTIAN_1244201_TFGTI14-15.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/tfg_25963/LLIBRE_MOYA_CRISTIAN_1244201_TFGTI14-15.pdf


145 

 

 

A PAREMIOLOGIA NO DICIONÁRIO HISTÓRICO DO PORTUGUÊS DO BRASIL: OS 

PROVÉRBIOS E A SUA FUNÇÃO 

 

 Maria Filomena GONÇALVES 

(Universidade de Évora)81 

 

Introdução 

 

 O DHPB − Dicionário Histórico do Português do Brasil (sécs. XVI a XVIII) é um 

projeto concebido e coordenado por Mª Tereza Biderman e que, após o falecimento desta 

Professora em 2008, foi conduzido a bom porto, em dezembro de 2012, por Clotilde de A. A. 

Murakawa. O projeto foi aprovado e financiado pelo CNPQ em 2005, no âmbito do Programa 

Institutos do Milênio, tendo sido desenvolvido no Laboratório de Lexicografia da Faculdade de 

Ciências e Letras da UNESP/Araraquara. Atualmente, encontra-se a aguardar publicação.  

 O projeto tinha em vista elaborar um dicionário do léxico do Português usado no Brasil 

colônia até à chegada da Corte portuguesa em 1808. Para tal, tornava-se necessário, por um 

lado, a constituição e montagem, de raiz, de um Banco de Textos que reunisse documentação 

de vários gêneros textuais relativa a todas as regiões do Brasil durante o referido período e, por 

outro lado, a construção de uma plataforma que tornasse viável a consulta e a extração de 

unidades lexicais a partir desse corpus.   

 Como demonstrado em trabalho anterior (MURAKAWA; GONÇALVES, 2015), a 

riqueza do Banco de Textos é notável, manifestando-se nos mais variados domínios do léxico 

(zoônimos, fitônimos, hidrônimos, etc.) mas também na fraseologia e na paremiologia. Com 

efeito, a consulta do corpus revelou a existência de unidades lexicais relativas a este último 

âmbito − adágio, provérbio, aforismo, rifão, axioma − e, ainda, a ocorrência de várias parêmias 

e outros tipos de enunciados sentenciosos.  

 Assim, o objetivo deste trabalho é duplo: por um lado, trata-se de verificar a existência 

de uma definição das unidades atrás referidas; por outro, proceder-se-á ao levantamento das 

parêmias detectáveis no corpus, por forma a analisar-se não só a origem deles (culta? popular?), 

o modo de inserção, a função desses enunciados paremiológicos e, ainda, a ocorrência de 

variantes. A análise dos dados coligidos a partir do Banco de Textos do DHPB visa demonstrar 

o valor comunicativo/expressivo dos provérbios em documentação relativa ao Brasil entre os 

séculos XVI e inícios do XIX.  

  

O Corpus do DHPB 

 

 O Dicionário Histórico do Português do Brasil (séculos XVI-XVIII) assenta num 

importante banco de textos relativos à terra de Vera Cruz, nele estando reunidos os mais 

variados gêneros textuais e discursivos do período colonial entre 1500 (Carta de Pero Vaz de 

Caminha) a 1808 (chegada da Corte ao Brasil). Ademais de servir aos objetivos do Dicionário 

Histórico do Português do Brasil – registar as definições das unidades lexicais mais frequentes, 

atribuir-lhes uma datação, fornecer os contextos das ocorrências e as suas combinações 

sintagmáticas –, o corpus textual, dada a sua riqueza, permitirá também estudos de outras 

naturezas. Constituído expressamente para este projeto lexicográfico, o Banco de Textos é 

relevante, a vários títulos, para os estudos diacrônicos da língua portuguesa, na medida em que, 

por um lado, integra muitas obras impressas e manuscritas até à data não incluídas em outros 

corpora do português e, por outro lado, graças à variedade de gêneros textuais e discursivos, 

                                                 
81 ECS/DLL; CIDEHUS-UÉ/FCT (projeto UID/HIS/00057/2013). 
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possibilita o estudo da variação linguística em terras brasileiras. Trata-se de uma base textual 

de referência (o denominado Banco I, com cerca de 10 milhões de ocorrências), composta por 

um vasto conjunto de documentos, cujas datas vão de 1500 a 1808, data em que o Brasil, devido 

à presença da Corte portuguesa, passa a ser Vice-reino. Os textos que integram o corpus do 

DHPB foram escritos durante esses três séculos e o seu conteúdo trata dos mais variados aspetos 

da terra brasilis (MURAKAWA, 2011), incluindo obras como as seguintes: descrições de 

missionários e viajantes; diários de navegação; cartas de sesmarias; roteiros descritivos da flora 

e fauna brasileiras; descrições geográficas; cartas e sermões do Pe. António Vieira, pregados 

no Brasil, e outros de vários oradores sacros; correspondência vária, obras e documentos que 

tratam do Estado do Grão Pará durante a era pombalina; cartas comerciais trocadas entre 

comerciantes da colônia com outros de Portugal; obras sobre a nobiliarquia paulistana; atos de 

câmaras municipais; anais de câmaras de diversos municípios brasileiros; documentos 

cartoriais; autos de devassas feitos durante a Inconfidência Mineira; processos; inventários; 

testamentos; alvarás; posturas; bandos; atos de doações de terras, casas e terrenos; cartas de 

ofício; patentes; cartas dos governadores gerais; provisões; documentos forenses; estatutos de 

sociedades; constituições dos bispados do Brasil; regimentos militares; obras sobre medicina, 

farmácia, agricultura, mineração, além da produção literária do barroco e arcadismo no período 

(MURAKAWA, 2011). Esta lista traduz, por si só, a inestimável riqueza do acervo reunido 

expressamente para este projeto lexicográfico. Dada a abrangência de áreas e assuntos tratados 

nos textos incluídos no Banco de Textos, é claro que este corpus reteve tanto o vocabulário da 

linguagem corrente como também o léxico especializado de vários domínios, vale dizer, as 

antigas terminologias observáveis num recorte de três séculos do Português e que, como é 

evidente, interessam quer para a história do léxico português quer para a do léxico brasileiro, 

uma vez que esses trezentos anos compreendem os períodos que se denominam, de acordo com 

a periodização mais recente (CASTRO, 2006, p.73) 82 , "português médio" e "português 

clássico". Logo, o recorte cronológico plasmado no Banco do DHPB representa esses períodos 

da diacronia lexical do Português. 

Embora não seja objetivo deste trabalho descrever em todo o detalhe as etapas técnicas 

ou os procedimentos83 a que obedeceu a constituição desse corpus,  importa salientar que o 

recurso a várias ferramentas eletrônicas possibilitou que, através de um motor de busca, 

localizássemos no Banco de Textos 1 unidades do âmbito paremiológico e as suas ocorrências. 

Existe igualmente um Banco de Textos 2; porém, este não foi considerado para a redação dos 

verbetes do DHPB e ainda não se encontra acessível aos pesquisadores, motivo por que, para 

os objetivos deste trabalho, apenas foi pesquisado o Banco 1.  

Tal como referido na Introdução, a riqueza desse corpus permite atestar e analisar 

variadíssimos aspectos da língua do período em apreço (grosso modo, o período colonial), entre 

eles, a fraseologia e a paremiologia, por exemplo, permitindo averiguar como os provérbios 

portugueses foram adaptados à realidade brasileira e compreender como outros, fruto da 

observação de natureza e costumes próprios do Brasil, surgiram nesse território84. Antes de 

                                                 
82 Mattos e Silva (1991) diverge desta proposta ao considerar que o "português médio" se inclui na fase final do 

"português arcaico" e que o "período clássico" corresponde ao "português moderno". Veja-se também: Mattos e 

Silva (2007).  
83  Em breve enumeração, estes foram os passos principais: 1) seleção dos textos a serem escaneados; 2) 

escaneamento dos textos e edição das imagens;  3) organização das pastas onde cada pasta corresponde a uma 

obra; 4) a partir da leitura ótica (Optical character recognition - OCR) e correção pelo programa ABBYY Fine 

Reader, faz-se a transferência das imagens para textos (TIFF > DOC); 5) inclusão da ficha catalográfica nos textos 

já corrigidos;  6) conversão para arquivos texto (TXT); 7) marcação XML (eXtensible Makeup Language); 8) 

inserção dos textos no programa Philologic1. 
84 É de realçar que a primeira compilação de expressões e frases, incluindo provérbios, foi impressa em 1848, no 

Rio de Janeiro, por um madeirense emigrado no Brasil: Paulo Perestrelo da Câmara. Embora o título anuncie um 
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mais, para se avaliar o alcance do âmbito paremiológico do Banco de textos do DHPB, 

procedeu-se primeiramente a uma busca sistemática de unidades lexicais relativas ao âmbito 

paremiológico – adágio, apotegma, aforismo, anexim, axioma, dito/ditado, máxima, provérbio, 

rifão, sentença  – e, em segundo lugar, fez-se um levantamento dos enunciados proverbiais 

documentados na base textual em análise.  

Quanto às unidades lexicais que designam frases do cariz paremiológico, de acordo com 

o Dicionário Houaiss (2001)85, "adágio" denomina uma "sentença moral de origem popular; 

anexim, ditado, provérbio", definição que traduz como a antiga destrinça semântica entre 

adágio, anexim, ditado e provérbio se esbateu, fazendo com que nesse dicionário de referência 

do Português contemporâneo essas palavras sejam consideradas como equivalentes, muito 

embora "adágio" e "dito"/"ditado", contrariamente a outro tipo de sentenças de origem erudita, 

se caracterizem por terem caráter popular. A distinta origem explica certamente que Houaiss 

(2001) considere "axioma" como sinônimo de "máxima, provérbio, sentença" mas exclua 

"adágio" do lote de unidades indicadas como equivalentes.   

 Na definição dessas unidades é bem notória a existência de circularidade 86  e 

sobreposição, conforme se observa no caso de "provérbio", ao qual Houaiss (2001) primeiro 

atribui uma origem popular, não obstante remeter depois para a Bíblia, logo para um texto cuja 

tradição é culta ou erudita:  
 

 1 frase curta, ger. de origem popular, freq. com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um 

conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral (p.ex.: Deus ajuda a quem madruga. 

 2 na Bíblia, pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar; exortação, pensamento, máxima  

 

Outro tanto se nota na equivalência entre "rifão"87 e "adágio", entre "ditado" e "provérbio", 

entre "anexim"88 e "provérbio" ou, ainda, entre "máxima, provérbio e anexim"(HOUAISS, 

2001).  

  Perante a variedade de unidades referentes ao âmbito paremiológico e a sua fraca ou 

nula destrinça, vale a pena atentar nos dados do corpus em apreço, já que este inclui textos de 

vários representativos de três séculos da História brasileira que se integram em tradições 

discursivas distintas, o que poderá ter levado à inclusão de certo tipo de frases sentenciosas ou 

provérbios. 

 

Léxico paremiológico no DHPB 

 

 Como é bem sabido, as frases sentenciosas conhecidas como os provérbios ou parêmias 

foram institucionalizadas pelo uso multissecular e, por isso, fazem parte da memória coletiva 

da comunidade, veiculando asserções ou juízos intemporais, características que asseguram 

grande longevidade a esse tipo de enunciado. Com efeito, as parêmias são fruto de experiências 

empíricas, da observação do mundo e da sociedade, e distinguem-se não só pela sua 

                                                 
conjunto paremiológico - Collecção de proverbios, adagios e rifãos, anexins, sentenças moraes e idiotismos da 

lingua portugueza -, na verdade são poucas as parêmias ali arroladas, predominando a fraseologia. Não se conhece 

outra coletânea com data anterior a essa. 
85 Por se tratar de uma versão eletrônica do Dicionário Houaiss (2001), não é possível indicar a paginação das 

entradas lexicográficas. 
86 O mesmo se notava já no Vocabulario Portuguez e Latino (1712-1721), de Rafael Bluteau. Veja-se Gonçalves 

(2009, p. 155). 
87 "Rifão" é, segundo Houaiss (2001), um "adágio vulgar, em que ger. se empregam palavras grosseiras ou chulas" 

ou um "dito breve ou sentença popular de cunho moral, ger. em verso, e aplicável à determinada circunstância da 

vida; provérbio, anexim". 
88 Segundo Houaiss (2001), é uma "sentença popular que expressa um conselho sábio; provérbio, máxima". 
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intemporalidade semântica como também por apresentarem certos traços formais, entre os quais 

se destacam, em particular, os jogos rimáticos, as aliterações, a estrutura sintática89 (simples ou 

bimembre), traços que cooperam para a fácil a aquisição/memorização dos enunciados deste 

gênero (LOPES, 1992).  

 Ora, dada a grande expressividade dos provérbios, o seu poder de síntese de experiências 

e mundividências e, ainda, a sua frequência em obras literárias do recorte cronológico do corpus 

do DHPB, era previsível que este registasse alguns enunciados desse tipo, pressuposto do qual 

partiu o presente trabalho. 

 Vejam-se, em primeiro lugar, quais as unidades atestadas no corpus e algumas 

ocorrências de cada uma delas. 

 
Adágio 

1. AMBRÓSIO FERNANDES...DIÁLOGO QUARTO - MANTIMENTOS... 

1618 

[…] se servem de dois modos de cordas, com que se amarram e seguram as 

tais madeiras, a uma delas chamada sipó e a outra timbó, que são tão boas e 

tão fortes para o efeito, que se faz por comum adágio que se não houvera sipó, 

não se pudera povoar o Brasil, pelas diversas cousas de que se aproveitam 

dêle.  

 

2. BERNARDO PEREIRA DE... . ANNAES HISTORICOS DO ESTADO 

DO... 1718 

[...] Segunda razaõ he, naõ duvidamos, de que as Miſsões hajaõ ſido mais em 

numero, que os annos, e reſpondemos a eſta razaõ com hum adagio antigo: 

Muito paõ tem Caſtella [...]. 

 

3. LUIS GOMES FERREIRA. DA ENFERMIDADE, A QUE CHAMAÕ 1725 

Depois de ter eſte como eſcrito, me certificaõ algumas peſſoas, fallando eu 

neſta doença, que he certo haver nelle Reyno a tal doença, ſem que até o 

preſente ninguem a conheça; e que o adagio de dizer o povo: Tal eſtá fulano 

que já naõ aguarda huma ajuda [...]. 

   

4. PADRE JOÃO DANIEL. PARTE QUINTA - EM QUE MOSTRA UM... 

1757 

[...] e já por estarem atidos às esperanças das canoas do sertão; não 

advertindo no adágio comum que vale mais um passarinho na mão, do 

que dous a voar; vale mais um plantamento de cacao manso sem riscos, nem 

contingências; do que a incerteza de grandes colheitas do sertão.  

 

5. PE. JOÃO DANIEL. PARTE PRIMEIRA - CAP. 14º 

[...]É  bem verdade, que [roto o original] levar, e que os doentes lhe fazem 

caras, ou carrancas; porém como os efeitos são bons, tenham paciência os 

enfermos, e para a tomarem com menos repugnância, lembrem-se do adágio, 

que diz, e cae aqui bem-— Caro é, o que bem sabe — outra letra a diz: 

Caro custa o que bem sabe.  
 

6. PE. JOÃO DANIEL. PARTE PRIMEIRA - CAP. 27º - 1757  

[...] muitas que vivem, e andam por entre a cute exterior, posto que tão miúdas, 

que muitas vezes só se vem pelo microscópio, untando com sangue o corpo, a 

que elas logo acodem lançando fora as cabecinhas, que alguns lhes tem safado 

                                                 
89 A este propósito, Xatara e Succi (2008, p. 35) consideram que a natureza do provérbio permite defini-lo como 

uma "unidade lexical complexa" cujo significado não pode ser "calculado pelos significados isolados de cada uma 

das ULs simples contidas em seu interior". 
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com uma navalha de barbear: E aqui se vê bem, que não é certo o adágio, 

que na cara se vê quem tem lombrigas.  
 

7. PE. JOÃO DANIEL. PARTE SEGUNDA - CAP. 15º - DA... 1757 

[...] e com muita verdade se podia dizer, e talvez que também ainda hoje se 

verifique o adágio —. Digo, que talvez ainda hoje [...]. 

 

8. PE. JOÃO DANIEL. PARTE SEGUNDA - CAP. 18º -... 1757 

Verifica-se aqui o adágio, que — de pequenino se troce o pepino — e que 

tão poderoso é no moral como no físico o costume da boa, ou má educação 

dos meninos [...].  

 

9. PE. JOÃO DANIEL. PARTE TERCEIRA - DÁ NOTICIA DA...  

Logo pega na terra, ainda que esteja feita em pó por secca: por isso anda entre 

os naturaes este adágio, como se a maniba falasse — planta-me no pó, e 

não tenhas de mim dó. 

 

10. JOZÉ BARBOZA DE... . ANAES DO SENADO / ATAS DE CUIABÁ  

Com este intervalo que ja estavao’ de todo Livres, porque ogentio nao’ dava 

mais, edeixarem-se deter Camaradas armados em guarda, edefeza das Suas 

escravaturas nos Serviços, Sem Se Lembrarem daquelle adagio bem Certo 

= quem tem inimigos nao’ dorme[...]. 

 

11. desconhecido. A INCONFIDENCIA DA BAHIA EM...1798  

E isto pela particular razão de dever o senhor estar seguro da sua vida dentro 

da sua caza, a vista do adagio = Tot hostes, quot servos = [...]. 

 

12. LUIZ DOS SANTOS... . CARTA VIGESIMA QUARTA 1801 

[...] ver que os Legisladores daquelles antigos povos estavão persuadidos de 

que para a propagação de homens se carecia indispensavelmente da 

subsistencia delles, julgando a mizeria, e indigencia como obstaculos da 

mesma propagação pello que tem de atenuante; bem virão elles, como diz o 

nosso adagio, que quem não tem pão não tem cão [...]. 

 

13. PEDRO VICTOR... . RELATORIO DA EXPOSIÇÃO DOS RIOS... 1807 

Chegados os soldados das divisões, a 25 de Abril sahimos de Minas Novas, 

com grande receio dos habitantes de que pagassemos o dizimo ás matas do 

Mucury (como já passou em adagio).  

 

A obra em que se regista um maior número de ocorrências da unidade adágio, tanto 

vernáculos como latinos, é a do Padre João Daniel, de 1757, fato a que não será alheia a 

circunstância de ser um religioso; porém, a formação religiosa não teve esse efeito (a que 

chamaremos de "paremiologização") em textos de outros religiosos e missionários que atuaram 

no Brasil, cujos textos integram também o corpus em análise. Mais adiante comentaremos 

algumas originalidades desse padre no tocante à paremiologização de realidades brasileiras. 

Vejamos em seguida, e sem atender à ordem alfabética atrás usada na enumeração das unidades 

paremiológicas, algumas ocorrências da unidade "provérbio", que se verifica em menor 

número, o que não é surpreendente porquanto, a julgar pelo recorte cronológico do corpus, a 

palavra mais usada era adágio, unidade relacionada com uma tradição popular, ao invés 

daquela. E eis que voltamos a deparar-nos com o padre João Daniel.  

  
Provérbio 

1. PADRE JOÃO DANIEL. PARTE QUARTA - DO TESOURO...

 1757  
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Lembra-me neste ponto o provérbio vulgar, que anda entre os 

portugueses do Amazonas, que explica bem o seu procedimento e 

devassidão pelas missões, e povoações daqueles rios.  

 

2. PADRE JOÃO DANIEL. PARTE QUARTA - DO TESOURO... 

 1757  

[...] A sua imitação lhe deixam tãobẽ os portugueses a sua conciência; 

de sorte que corre entre eles por provérbio — Que os que vão ao 

sertão (chamam assim à viagem do Amazonas) deixam, no 

Garapumere a conciência — E quando algum se quer abonar de 

cristão, o faz dizendo — que não faz conta de deixar a sua conciência 

no Iguarapé Marim. 

 

3. PADRE JOÃO DANIEL. QUINTA PARTE - DO  TESOURO... 

   1757 

[...] e quantas possam cultivar no fim dos anos estipulados, no caso 

que nelas queiram ficar, e estabelecer domicílio, como ordinariamente 

 fazem todos os que vão ao Amazonas lisonjeados do seu clima 

sempre verão, e das suas terras fertilíssimas, e já é  provérbio 

naquele Estado — Quem vai ao Pará parou — que  não é piquena 

circunstância para a sua povoação.  

 

 4. GREGÓRIO DE MATOS... . CRÔNICA DO VIVER  

  BAIANO...  

[…] Pode suceder, que esteja algum áspide escondido  entre as flores, 

como diz aquele provérbio antigo.  

   

 Quanto às ocorrências da unidade “rifão”, denominação que remete igualmente para 

frases ou sentenças de cariz popular, e da qual se registaram menos ocorrências do que as de 

adágio, vejam-se os exemplos seguintes: 

   

 Rifão 
1. LUIZ DOS SANTOS... . CARTA A PATRIFILO 1801  

[…] collecção de todas as plantas não vulgares, que destes paizes do Brasil 

tenho com dispeza não pequena, e trabalho podido conseguir, arrancando com 

astucia das mãos de avaros algumas para copiar, apezar de nunca o haver visto 

fazer por quem soubesse, comprovando o rifão de que mais faz quem quer 

do que quem pode[...].  

 

2. TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA... . CARTA 1a sec. XVIIII 

[…] encovados, barba tesa, Fechadas sobrancelhas, rosto fusco, Cangalhas no 

nariz. Ah! quem dissera, Que num corpo, que tem de nabo a forma Havia pôr 

os Céus tão grande caco! O resto da família é todo o mesmo; Escuso de pintá-

lo. Tu bem sabes Um rifão, que nos diz, que dos Domingos Se tiram muito 

bem os dias santos.  

 

3. PEDRO TAQUES DE TAQUES DE ALMEIDA PAES LEME sec. XVIII 

[…] existem algumas cepas da sua grandiosa vinha, que ocupava um campo 

com quasi meia legua em quadro, que anualmente brotam, depois que nos 

meses de Agosto e Setembro costumam lançar fogo aos campos, para do 

verdor deles terem os gados vacuns e cavalares abundancia de pastos, 

verificando-se o antigo rifão que diz: campo que já foi vinha.  

  

 Afora as unidades atrás exemplificadas − adágio, provérbio e rifão − no Banco de textos 
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1 estão igualmente atestadas ocorrências das unidades "dito" e "ditado", assim como de 

"axioma", "aforismo" e "máxima", sendo que as três últimas têm origem erudita90, o que explica 

que ocorram para introduzir frases sentenciosas em latim. 

   
 Ditado / Dito 

1. PADRE. JOÃO... . CAPITULO 12 - PARTE O PADRE...1757 

O Padre Antonio Pereira lhe deu umas duas sangrias quando chegou a 

Gurupatyba, mas como nada disso lhe valeu, veio-se ao Pará onde o Padre 

reitor lodoco Peres lhe acudio com todo o primor e diligencia, vindo cural-o 

até o cirurgião-mór seu amigo Manoel Martins, com todas as industrias de sua 

arte, que sabia muito bem, mas contra vim mortis (como lá diz um ditado 

dos medicos) non est medicamen in hortis.  

 

2. PE. JOÃO DANIEL. PARTE PRIMEIRA - CAP. 24º - DA... 1757 

Para tirar o mel é necessário cortar a árvore, o que custa caro, porque as 

abelhas em ouvindo o primeiro golpe acodem em enxames a proibir o corte; e 

posto que o não conseguem, contudo preseguem os trabalhadores tão 

vivamente com aguilhoadas, que provam ser verdadeiro o dito, ou ditado, 

que caro custa, o que bem sabe: é bem verdade, que também elas 

experimentam em si bem a seu pesar o infalível deste ditado [...]. 
 

3. PE. JOÃO DANIEL. PARTE SEGUNDA - CAP. 18º -...1757 

São ordinariamente magros, de ânimo, e espírito cobarde, defeitos, que os excluem da 

classe dos gigantes, e fazem verificar neles o comum ditado — homem grande, besta 

de pao —. Porém quadrando-lhe tanto o referido ditado, neles inteiramente falha 

o comum adágio — não há filho maior, que seu pai: porque alguns pais parecem 

pigmeos a vista de seus filhos, ainda na menor idade dos anos; por saírem alguns 

filhos às mais altas; e outros de estatura ordinária, como os pais, ou vice versa.  

 

4. PE. JOÃO DANIEL. PARTE TERCEIRA - DÁ NOTICIA DA... 1757 

[...] venham a ter a devida estimação, que tem na Europa; e não duvido, que haja 

muitos outros mineraes de preciosas pedras; mas como quase tudo está ainda 

despovoado de brancos; e os índios não fazem caso, senão da sua puraquitã, é o muito 

por agora, que as não houvesse caindo aqui bem o ditado — Dá Deus nozes, a quem 

não tem dentes.  

 

    5. PE. JOÃO DANIEL. PARTE PRIMEIRA - CAP. 27º - 1757  

    [...]  muitas que vivem, e andam por entre a cute exterior, posto que tão  

  miúdas, que muitas vezes só se vem pelo microscópio, untando com sangue o   corpo, 

a que elas logo acodem lançando fora as cabecinhas, que alguns lhes tem   safado com 

uma navalha de barbear: E aqui se vê bem, que não é certo o    adágio, que na 

cara se vê quem tem lombrigas.  
 

6. LUIS GOMES FERREIRA. DA MISCELLANIA DE VARIOS 

REMEDIOS...1735  

Depois da eſpinhella levantada, e o emplaſto poſto, fará o doente exercicio moderado, 

e naõ fará exceſſo algum, nem tomará pezo nas maõs, ou ſobre ſi, nem andará a 

cavallo, antes andará com muyto ſocego, e quietaçaõ. Confeſſo que nunca pude 

ſofrer o dito vulgar das gentes, e o peyor he de alguns Cirurgioens imperitos, 

dizendo que Erario Mineral os Cirurgioens naõ entendem da eſpinhella, nem ſabem 

curar tal doença, e he taõ geral eſte abuſo, que eu o tenho ouvido muytas vezes [...]. 

                                                 
90 A despeito dessa origem erudita, "axioma" denomina ou serve para introduzir expressões que, na verdade, não 

traduzem erudição, como é o caso da seguinte, retirada do corpus do DHPB: “[…] sendo axioma entre eles – Fuao  

é poderoso porque poe tantas armas (Miguel Pereira, Relatório, s.d.). "Fuão", que Houaiss (2001) atesta na 

Comédia Eufrosina (1543), de Jorge Ferreira de Vasconcelos, é a forma antiga correspondente a "fulano". Sobre 

os provérbios na obra de Vasconcelos, veja-se Chacoto (2007). 
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7. JOSÉ ALVARES DE... . HISTÓRIA DO DISTRITO DO RIO DAS…s.d.91.  

 Para se cometerem não era necessário qualquer emboaba cair, bastava tropeçar, 

fazendo tanto apreço da vida de um emboaba como a de um cachorro do que nasceu 

o dito vulgar, ouvindo qualquer tiro: lá morreu cachorro ou emboaba.  

 

 Por sua vez, a unidade "axioma" é o "termo paremiológico" (POSTIGO 

ALDEAMIL, 2007) que regista, logo a seguir a "adágio", um maior número de 

ocorrências no corpus, verificando-se que o uso dessa unidade é possivelmente 

determinado pelo conteúdo do documento ou pela formação do seu autor. Este será o 

caso Padre António Vieira, por exemplo. Dele e de outros autores, vejam-se os 

exemplos a seguir:  

 
1. PADRE ANTONIO VIEIRA. SERMÃO DE NOSSA SENHORA DO Ó, 1640 

[...] Astronomia, diz uma coisa admiravel, e é, que os que nascem debaixo do signo 

de Virgem, recebem d'esta influencia tal graça no escrever, que uma lettra sua contém 

uma palavra: Hic et scriptor erit, felix cui littera verbum est. Eu não direi o 

fundamento que teve Manilio para sahir com este axioma, nem os outros astronomos 

o commentam facilmente.  

 

2. IOAM PEIXOTO VIEGAS. [1680], PARECER E TRATADO FEITO SOBRE OS 

EXCESSIUOS IMPOSTOS QUE CAHIRÃO SOBRE AS LAUOURAS DO 

BRAZIL ARRUINANDO O COMERCIO DESTE  

Se isto he certo, q̃ maẏ̇̇̇ or felicidade, e Riqueza p.a o Reino? e pa este estado? pr q̃ se 

laurarâ m.to maiz, e será m.to grande o interece dos dr.tos Reaiz, e enrriquecerão os 

vassalloz, e será maiz poderozo o seu Principe: q̃ axioma he doz politicoz, q̃ naõ ha 

Rej poderozo com vaçallos pobrez [...].  

 

3. MIGUEL PEREIRA DA... . RELATORIO APRESENTADO AO VICE-REI...  

[…] já de annos alli estabelecidos com suas familias, e fazendas de pouco gado e 

menos mantimentos, por não ser o paiz abundante d'elle, mas nenhum tem numero de 

escravos com que emprehender grande operação, pois por este se regula o poder por 

estes sertões, sendo axioma entre elles—Fuão é poderoso porque põe tantas armas: 

n'este numero entram negros, mulatos, Indios, Mamelucos, Carijós, e mais variedades 

de gente que ha por aquelle sertão.  

 

    4. MIGUEL PEREIRA DA COSTA, RELATORIO APRESENTADO AO  

    VICE-REI VASCO FERNANDES CESAR, PELO MESTRE DE CAMPO DE 

     ENGENHEIROS…[1721] 

[...] e assim viviam alli todos voluntarios, sem receio, obediencia ou temor, uns 

roubando, e outros matando; e logo que em algum ribeiro acertavam alguns com 

melhor pinta, cahia aquella multidão na tal parte,que ordinariamente desapparecia o 

ouro, sendo para elles axioma infallivel, que o ouro não quer ambição nem 

soberba, pois tirando-se sem estas com bom rendimento, logo que estas chegam se 

esconde, como a experiencia lhes tinha mostrado por vezes.  

 

5. FREI DOMINGOS DE LORETO COUTO, LIVRO PRIMEIRO - 

PERNAMBUCO CONQUISTADO, 1757 

Quiseram dizer alguns Philosofos fundados no axioma de Aristoteles, que a 

imaginação he causa de maravilhosas produçoens, e que a imaginativa dos Indios era 

causa da sua cor vermelha.  

 

   6. PE. JOÃO DANIEL. PARTE SEGUNDA - CAP. 3º -...1757 

eles são 1o o da carne. 2o o das vinhaças, e beberronias. 3o posto que não tão universal 

é o comerem carne humana, em que algumas nações se mostram mais feras que as 

                                                 
91 Publicado em 1981, o documento, que não possui data, intitula-se: História dos distrito do Rio das Mortes, sua 

descrição e descobrimento das suas minas, casos nele acontecidos entre paulistas e emboabas e criação das suas 

vilas. Atendendo ao conteúdo, pode situar-se no século XVIII. 
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mesmas feras, por serem estas ordinariamente amantes, das que convém consigo na 

mesma espécie, donde se deduz aquele axioma — Omne animal diligit sibi simile, 

- que sendo quase indefectível em várias espécies de brutos, falha em muitos índios 

da América, que neste vício são inteiramente brutaes.  

 

7. RODRIGO JOSÉ DE... . VII - EXPOSIÇÃO DO GOVERNADOR D....  

Destruida pois ésta antiga preocupação, e recebido o axioma que julgo incontestavel 

de que he verdadeiramente neste paiz, preferivelmente a qualquer outro dos 

Dominios de Portugal, que a Caza da Moeda he útil, necessaria, e a circulação dela 

proveitóza, se seguirião á Fazenda Real, e aos particulares immensas utilidades [...]. 

 

8. EXPOSIÇÃO DO GOVERNADOR D. RODRIGO DE MENEZES VII - 

EXPOSIÇÃO DO GOVERNADOR D.... 1782 

He axioma indubitavel que quem recebe huma sóma para distribuir em parcélas vem 

a perdêr nesta separação até vinte por cento e couza sabida [...].  

 

9. desconhecido. A INCONFIDENCIA DA BAHIA EM 1798 -...  

[...] e da regra e axioma tão antigo e respeitavel de q. he mais conveniente absolver 

em duvida ao culpado, q. castigar o inocente [...]. 

 

10. FREI MARIANO DA CONCEIÇÃO VELLOSO, O FAZENDEIRO DO 

BRAZIL...1798 

Os Hespanhoes, que forão os primeiros, ao depois da conquista do novo mundo, que 

conhecerão o Cacao, assentárão, como hum principio, ou com hum axioma, que o 

Cacao era frio, e secco, e que participava da terra.  

 

11. FREI MARIANO DA CONCEIÇÃO VELLOSO, O FAZENDEIRO DO 

BRAZIL... 1798 

Esta he huma verdade conhecida nas escólas de Paris, que deo occasião a este bello 

axioma, que o que he causa vitae, tambem o he causa mortis.  

 

12. JOSÉ VIEIRA COUTO. MEMORIA SOBRE A CAPITANIA DE MINAS 

GERAES 1799 

Em fim é um axioma entre estes mineiros, que um monte de ouro não vai nada se 

não tem agua.  

 

13. LUIZ DOS SANTOS... . CARTA VIGESIMA QUARTA 1801 

He axioma innegavel que sem homens não há sociedade, e sem meios de 

subsistencia não pode haver homens; a estreita correlação de hum com outro objecto 

he manifesta[...]. 
 

 Além das anteriores, no corpus regista-se ainda a unidade "aforismo", conforme ilustram 

as seguintes ocorrências: 
 

 Aforismo 

1. PADRE ANTONIO VIEIRA. SERMÃO DECIMO – QUINTO…1654 

Lá diz o aphorismo vulgar da medicina: Non quod ingeritur, sed quod 

digeritur: que o que alimenta, nutre, augmenta, e dá forças e vigor ao 

vivente, não é o comer que elle toma na bocca, e recebe dentro em si, senão 

o que digere [...]. 

 

2. GREGÓRIO DE MATOS... . CRÔNICA DO VIVER BAIANO...  

Quero curar-me convosco, porque é discreto aforismo, que a causa das 

saudades se empenhe para os alívios.  

 

3. FREI DOMINGOS DE LORETO COUTO LIVRO TERCEIRO - 

PERNAMBUCO... 1757 

Por antipathia de temperamento, por melindre, e nimio cuidado da saude, por 
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miseria para poupar despesas, ou por não haver cousa boa de que se não diga 

algum mal, tem alguns por certissimo o Aphorismo da Escola Medica 

que diz: Todo doce se converte em colera. Hê máxima geralmente 

recebida[...].  
 

4. FREI JOSÉ MARIANO DA CONCEIÇÃO VELLOSO [1801]  

CAPITULO VI. Das propriedades do Queijo. (Caseus ille bonus, quem dat 

avara mannus) He mui verdadeiro este aphorismo. O queijo não faz mal, 

comendo-se pouco, Sendo assim ajuda, e fortifica a digestão.  

  

 Note-se que muitas dessas unidades do domínio paremiológico recebem adjetivação, 

disso sendo exemplo, entre outros, "provérbio vulgar", "provérbio antigo", "provérbio comum", 

"antigo rifão", "dito vulgar", "comum ditado", "axioma inegável", "belo axioma", "axioma 

infalível", "discreto aforismo", "aforismo vulgar". 

  

Parêmias no DHPB 

 

 Identificado o elenco das unidades relativas ao campo paremiológico92 − denominações 

populares como adágio e dito/ditado e termos mais eruditos como provérbio, aforismo, axioma 

ou máxima93 −, passamos à identificação das parêmias registadas no corpus. A pesquisa no 

Banco 1 do DHPB permitiu localizar 47 parêmias, sendo que a maioria é constituída por antigos 

provérbios portugueses, recenseados nas coletâneas de Delicado (1651) e Pereira (1655)94. 

Embora em menor número, haverá que destacar aquelas que terão surgido no Brasil para 

traduzirem a realidade e a cultura locais, o que permite antever que o corpus em apreço 

possibilitará o rastreio e a atribuição de uma datação a parêmias genuinamente brasileiras, vale 

dizer, criadas no Brasil, e, portanto, não herdadas da tradição paremiológica portuguesa. 

 Entre os antigos provérbios portugueses, contam-se muitos que já constavam dos 

primeiros adagiários portugueses, publicados no século XVII, como os de Delicado (1651) e 

Pereira (1655). Veja-se a lista (não exaustiva) das unidades paremiológicas recenseadas no 

corpus.  

 
  (1) Muito pão tem Castela, mal por quem lazer (Bernardo Pereira, 1718). 
  

 Este provérbio serve para sintetizar que, não obstante terem existido muitas missões no 

Brasil, os benefícios trazidos por essas missões não foram proporcionais ao seu elevado 

numero. 

 
  (2) Vale mais um passarinho na mão, do que dois a voar (P. João Daniel,  

  1757).   

 

 Usado a propósito do cacau, em contexto brasileiro equivale a “vale mais um 

plantamento de cacau manso sem riscos, nem  contingências; do que a incerteza de grandes 

colheitas do Sertão”. 
 

  (3)  Tal está fulano, que já não aguarda uma ajuda (Luís Gomes Ferreira,  

  1735). 

 

 Significa que o paciente está em estado tão grave que o desfecho será a morte, sem que 

                                                 
92 Não se registou qualquer ocorrência de apotegma. 
93 Esta unidade tem poucas ocorrências. 
94 Para uma lista completa das compilações de provérbios portugueses, veja-se Díaz Ferrero (2001). 
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qualquer socorro lhe possa valer. 
 

  (4) Caro é, o que bem sabe / caro custa o que bem sabe (P. João Daniel,   

 1757). 

 

 Significa que quem quiser ter o proveito de algo, no caso um tratamento com mezinha 

popular, tem de suportar ou sujeitar-se ao desconforto ou repugnância que aquele lhe causa. 

 
  (5) Quem tem inimigos não dorme (Atas de Cuiabá). 

 

 Usado a respeito dos indígenas brasileiros, equivale a dizer que não servia de muito ter 

gentios como guardas. 

 
  (6) De pequenino se torce o pepino (Pe. João Daniel, 1757).  

 

 Traduz a importância daquilo que, tanto no aspecto físico como comportamental ou 

moral, se aprende desde criança para criar costume. 

 
  (7) Quem não tem pão, não tem cão (Luís dos Santos Vilhena, 1801). 

 

 Significa que, se não existem meios de subsistência, não é possível alimentar outros ou 

assumir gastos. 
 

 (8) Homem grande, besta se pao (Padre Joao Daniel, 1757). 

 

Traduz que um o tamanho ou corpulência de um indivíduo não significa 

necessariamente que este tenha grande valia.  

 
  (6) A fome não tem lei (Manuel José Pires da Silva Pontes, séc. XVIII).  

 

 Este provérbio sintetiza que, para sobreviver, em caso de necessidade tudo é admissível. 

O fato de a parêmia ser fruto da experiência empírica denota-se no fato de o autor salientar o 

seguinte: “aprovando-se por este caso como realidade o provérbio”. 

 
  (7) Faz mais quem quer do que quem pode (Luís dos Santos, 1801).  

 

 Significa que a vontade de fazer algo supera as condições objetivas para fazê-lo.  
 

  (8) Dos Domingos se tiram muito bem os dias Santos (Tomás Antônio   

  Gonzaga). 

 

  Equivale a dizer que qualquer dia pode ser dia de descanso. 

 
  (9) Campo que já foi vinha (Pedro Taques, séc. XVIII).  
 Este enunciado sintetiza que determinado terreno ou situação já não produz o que antes 

produzia e, por extensão, que alguma coisa deixou de ser o que era. 
 

 (10) Custa caro, o que bem sabe (Padre Joao Daniel, 1757). 

 

Significa que os benefícios e prazeres têm um preço alto ou que saem caros a quem 

deles retira partido. 
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 (11) Não há filho maior que seu pai (Padre Joao Daniel, 1757)95. 

 

Refere-se a certos indígenas, de pequena estatura, cujos filhos são mais altos por saírem 

às suas mães.  

 
 (12) Da Deus nozes a quem não tem dentes (Padre Joao Daniel, 1757). 

 

Equivale que é bafejado pela sorte ou pela abundância de recursos quem deles não sabe 

ou não é capaz de tirar proveito. 

 
  (13) Fome não tem lei (Manuel José Pires Pontes, Notícia dos    

  primeiros descobridores das primeiras minas de ouro...séc. XVIII)   

 

Este provérbio serve para sintetizar uma situação vivida nas minas, onde as condições 

de vida eram tão duras e penosas que um indivíduo matou o companheiro para recuperar um 

grão de pipoca de milho que do "seu borralho saltou para o do outro dos poucos grãos que cada 

um tinha para alimentar a vida naquele dia", significando que, em certos casos, a necessidade 

de sobreviver se sobrepõe à lei.   

 Tal como referido anteriormente, além destes provérbios portugueses, registam-se 

parêmias cujo conteúdo se relaciona diretamente com o contexto brasileiro, logo, são 

enunciados que apenas seriam compreendidos por quantos viviam no Brasil ou conheciam 

certas regiões e realidades brasileiras, manifestando a criatividade inerente à construção deste 

género de enunciados sentenciosos. Dentre estes provérbios criados no Brasil como reflexo das 

particularidades deste território, vejam-se as seguintes: 

 
  (1) Se não houvera cipó, não se pudera povoar o Brasil (Ambrósio   

  Fernandes, 1618).  
  

Este enunciado sentencioso significa que a enorme utilidade do cipó o tornou 

fundamental na vida dos habitantes do Brasil. 

 

  (2) Planta-me no pó, e não tenhas de mim dó (P. João Daniel, 1757).  

 

Atribuído aos naturais do Brasil, este provérbio traduz a facilidade com que a “maniba” 

pegava na terra.  

 
  (3)  Pagassemos o dízimo às matas do Mucuri (como já passou em adágio)  

  (Pedro  Victor, 1807).  

 

Esta frase equivale a dizer “morrer ou ser morto pelos índios da região" e, segundo o 

autor do documento, seria de criação recente no Brasil. 

 
  (4) Que os que vão ao sertão (chamam assim a viagem do Amazonas)   

 deixam no Guarapumere a consciência (Pe. João Daniel, 1757). 

 

 Esta frase alude aos perigos que corriam todos quantos se atreviam a fazer incursões no 

sertão, sendo que a maioria ia ao encontro da morte.  

 

                                                 
95 Arrola-se esse provérbio entre os enunciados portugueses porque não remete claramente para uma realidade 

brasileira. Contudo, não tendo sido localizado em antigos adagiários portugueses, seria possível incluí-lo na lista 

dos provérbios criados no Brasil, já que foi aí que o Pe. João Daniel escreveu o documento. 
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  (5) Quem vai ao Pará, parou (P. João Daniel, 1757).  

 

 Este provérbio, que joga claramente com a aliteração entre Pará e "parou", traduz que o 

eterno verão daquela região brasileira seduzia todos quantos a visitavam, querendo por isso 

morar nela. O Padre alude à recente “paremiologização” desta frase, dizendo: “...e já é 

provérbio naquele Estado”. 
 

 (6) La morreu cachorro ou emboaba (José Alvares de Oliveira, SEC.   

 XVIII).  

 

Em clara alusão a um momento histórico do Brasil, esta frase traduz que a vida de um 

cachorro tinha então tão pouco valor quanto a de um emboaba96. 
 

 (7) Um monte de ouro não vale nada se não tem agua (José Vieira Couto,  

  1799). 

 

Embora esta frase não aluda diretamente à realidade brasileira, o contexto em que é 

usado - a respeito das região das minas - permite incluí-lo entre as parêmias criadas no Brasil 

para referir aspectos específicos da natureza, das gentes ou dos costumes locais. 

 

Sentenças latinas no DHPB 

 

O corpus do DHPB inclui várias obras de cariz técnico ou científico, em concreto, das 

áreas da medicina, da farmacopeia e do direito, o que explica a ocorrência de axiomas ou 

aforismos em língua latina, uma vez que esses textos eram fruto de uma erudição marcada pela 

cultura clássica. Com efeito, até ao século XVIII, como o latim era  língua da ciência, a maioria 

dos tratados portugueses de medicina eram publicados em latim e, mesmo naqueles que eram 

escritos em português são inúmeras as expressões e termos latinos, visto que a terminologia 

médica era veiculada nessa língua.  

Além das sentenças latinas registadas em textos que se inscrevem nas antigas linguagens 

especiais (técnicas e científicas), também há ocorrências desse gênero em textos de religiosos, 

ainda que, comparativamente com os provérbios em português, no seu conjunto as frases 

sentenciosas em latim tenham uma menor frequência no corpus em apreço. É de realçar que as 

palavras "aforismo" e "axioma" aparecem especialmente associadas às referidas linguagens 

especiais, se bem que também se verifiquem ocorrências em que esses termos se aplicam a 

realidades ou situações que, no vernáculo português, não aparentam qualquer reminiscência 

erudita97.  

Também se registam casos em que as frases latinas foram traduzidas para facilitar o 

acesso ao significado, como se observa nos exemplos seguintes: "[...] tem alguns por certíssimo 

o aforismo da Escola Medica que diz: todo doce se converte em cólera (Frei Domingos de 

Loreto Couto, 1757); "Quiseram dizer alguns Philosophos fundados no axioma de Aristóteles, 

que a imaginação hê causa de maravilhosas produções, e que imaginativa dos índios era causa 

da sua cor vermelha" (Loreto Couto, 1757). 

Das sentenças latinas compulsadas no corpus, e de novo sem intento de exaustividade, 

veja-se uma pequena amostra: 

 

                                                 
96 Segundo Houaiss (2001), na época da colonização, "emboaba" era o "qualificativo ou alcunha dada pelos 

paulistas, que descobriram e ocuparam as minas de ouro da região das Gerais, aos brasileiros das capitanias do 

Rio, Bahia, Pernambuco etc. e aos portugueses, que chegavam atraídos pelo ouro".  
97 Veja-se o exemplo seguinte: "[...] que axioma e dos políticos, que não ha Rei poderoso com vaçallos pobreza 

[...] (Joao Peixoto Viegas, 1680). 
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 (1) La diz o aforismo vulgar da medicina: Non quod ingeritur, sede quo   

  digeritur… (Padre Antônio Vieira). 

 

(2) - Hoc et scriptor erit, felix cui literal verbum est. Eu não direi o fundamento que 

teve Manilio para sahir com este axioma, nem os outros astrónomos o comentam (Padre 

Antonio Vieira, Sermão de Nossa Senhora do O, 1640). 

 

(3) - (como lá diz um ditado dos medicos) non est medicamen in hortis. (P. João 

Betendorff, 1699). 

 

(4) E isto pela particular razão de dever o senhor estar seguro da sua vida dentro da sua 

caza, a vista do adagio = Tot hostes, quot servos [...].(desconhecido. A 

INCONFIDENCIA DA BAHIA EM 1798).     
 

Notas finais 

 

O propósito deste trabalho era averiguar a existência de termos e enunciados  

paremiológicos no corpus textual que serviu de base para a redação dos verbetes do Dicionário 

Histórico do Português do Brasil (sécs. XVI a XVIII). Os exemplos compulsados e os aqui 

apresentados a título de amostra revelam que, além esses enunciados ou frases sentenciosas 

cumpriam no textos em que ocorrem uma função de validação de experiências ou 

conhecimentos empíricos que desse modo eram partilhados pela comunidade. Com efeito, os 

adágios ou provérbios detectados no corpus serviam de explicação ou corolário de vivências 

que desse modo eram sintetizadas em poucas palavras. Não raro, essas parêmias são aduzidas 

depois do relato ou da descrição de alguma situação da qual se pode extrair uma lição ou uma 

conclusão que é passível de generalização. Isso explica que o conteúdo de provérbios 

(originalmente portugueses) tenha sido transferível para observação e síntese da realidade 

extraeuropeia, pois a lição que transmite adquiriu caráter universal.  

Contudo, a observação de realidades distintas das anteriormente conhecidas - era o caso 

das existentes no Brasil -, podem levar à criação de novos enunciados capazes de traduzir de 

maneira concisa a especificidade local. Foi o que se observou em provérbios cujo sentido 

apenas era entendido por falantes conhecedores dos referentes brasileiros, como o "cipó" ou ao 

"rio Mucuri", obviamente desconhecidos dos portugueses. Também importa salientar que a 

criação, no Brasil, de novos provérbios ou enunciados de conteúdo paremiológico, decorre do 

caráter coletivo desses enunciados, cujo valor semântico é partilhado pelos membros da 

comunidade. Mesmo quando o autor indica que esses provérbios eram criações recentes, o que 

ele nos indica é que esses enunciados eram compreendidos pelo menos em certas regiões pela 

maioria dos falantes, não se tratando, portanto, de frases de uso individual ou idioletal, mas 

antes de um frases que já adquiriram ou estão em vias de adquirir valor patrimonial. Ora, a 

atestação no corpus em apreço não só de provérbios levados para o Brasil pelos portugueses 

mas também de criações paremiológicas locais constitui uma inequívoca prova de que o estudo 

histórico do universo paremiológico tem muito a ganhar com o recurso a corpora de vários 

tipos e épocas. Perante os exemplos extraídos do Banco de Textos do DHPB, único no seu 

gênero no Brasil, sem grande exagero poderá afirmar-se que antigos provérbios portugueses 

assistiram à construção do Brasil, assistindo igualmente à criação de novos provérbios, que 

eram fruto da observação de novas realidades e experiências vitais. 

Por último, resta acrescentar que a amostra apresentada neste trabalho reitera que o 

corpus do DHPB, para lá das suas muitas virtualidades para a pesquisa em várias áreas da 

Linguística, fornece igualmente um inestimável contributo para estudo histórico das parêmias 

em língua portuguesa. 
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Introdução 

 

 O léxico compõe um nível de análise central da língua, constituindo sua organização 

interna (VILELA, 1979). De fato, inclui “a nomenclatura de todos os conceitos linguísticos e 

não linguísticos e de todos os referentes do mundo físico e do universo cultural” (BIDERMAN, 

1992, p. 399), um tesouro enriquecido ao longo do tempo devido às influências sócio-históricas, 

transmitido de geração para geração (BIDERMAN, 2001) que projeta a fisionomia de um povo 

(BORBA, 1991). Com efeito, é o léxico que dá voz às emoções, às sensações, aos sentimentos, 

às manifestações sociais; é ele que registra o progresso ou regresso de uma sociedade 

(ZAVAGLIA, 2009), representando a realidade a partir de uma cosmovisão que lhe é própria. 

 Todas essas características fazem do léxico um objeto complexo e instigante, cuja 

análise abrange um leque de possibilidades que por sua vez podem ser subdivididas, na tentativa 

de enfatizar aspectos cada vez mais peculiares, como proposto neste estudo. Segundo Biderman 

(1981), a constituição do léxico resulta de um processo mental de categorização padronizado e 

baseado em modelos pré-existentes, conforme a estrutura semântica da língua. Por essa razão, 

pode ser subdividido em campos léxicos compostos por unidades que denominam um conjunto 

de conhecimentos de alguma forma análogos. Delimitamo-nos a um campo léxico duplamente 

específico, a saber, aquele composto exclusivamente por unidades fraseológicas, 

especificamente as expressões idiomáticas (doravante IE) e paremiológicas, exclusivamente os 

provérbios, presentes no Dicionário Multilíngue de Cores (DMC)98, coordenado pela Profa. 

Dra. Claudia Zavaglia, cuja formação envolve a presença de ao menos um dos seguintes nomes 

de cores: branco, preto, verde, amarelo, azul, vermelho, laranja, rosa, cinza, roxo e marrom99.  

 Nesse contexto, cabe especificar o que compreendemos por cada uma das duas classes 

de unidades lexicais que integram a tipologia delimitada neste estudo. Assim, temos que: 

 

1. Expressões idiomáticas são lexias complexas indecomponíveis, cujo significado total não 

corresponde à soma do significado dos itens componentes e cuja significação atingiu a 

estabilidade devido a sua frequência de uso (XATARA, 1998). Como o próprio nome 

especifica, trata-se de unidades próprias de cada idioma, que acumulam, portanto, uma 

carga cultural que será transmitida durante a enunciação e recuperada por meio do contexto 

situacional e do conhecimento extralinguístico partilhado pelos interlocutores. No interior 

desse grupo, temos as unidades de alta conotação, cuja motivação metafórica requer 

conhecimento aprofundado para ser recuperada, e as de baixa conotação, cuja motivação 

metafórica é facilmente recuperada.  

2. Provérbios são enunciados completos que apresentam fixação tanto estrutural quanto 

conceptual e autonomia textual, caracterizando-se pelo uso oral e, principalmente, pelo seu 

valor de verdade amplamente aceito no interior de uma comunidade. No que concerne à sua 

motivação, por um lado, temos a de ordem metafórica, fundamentada em figuras 

consideravelmente convencionalizadas; por outro, a semântica, apoiada nas crenças e na 

sabedoria popular. Por isso sua atemporalidade (CORPAS PASTOR, 1996). 

  

                                                 
98 A publicação da obra encontra-se atualmente em fase de negociação. 
99 Tal tipologia de nomes de cores está baseada nos trabalhos de Berlin e Kay (1969), Arcaini (1991) e Zavaglia 

(1996). 
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 Uma vez que os itens coletados pertencem a uma obra multilíngue, assumimos uma 

perspectiva comparativa entre as línguas italiana, portuguesa, inglesa e espanhola no que tange, 

primeiramente, à ausência ou presença de correspondentes que traduzam o sentido da língua de 

partida; em segundo, à correspondência ou não da categoria cromática e da simbologia por ela 

representada. Anteriormente, porém, discorreremos sobre a origem do estudo linguístico dos 

nomes de cores e, em seguida, sobre o papel na comunicação das unidades tomadas neste 

estudo.  

 

O estudo dos nomes de cores pelo prisma linguístico: Universalismo versus Relativismo 

 

Há muito os nomes de cores têm transitado pelos estudos da linguagem. O movimento 

científico evolucionista nascido no século XIX trouxe à tona trabalhos voltados, por um lado, 

para a percepção do espectro cromático como uma característica fisiológica; por outro, para a 

evolução dos nomes de cores, embasados na ampla terminologia pertencente a tal área no 

âmbito dos textos literários (GROSSMAN, 1988). A partir da segunda metade do século XX, 

o aumento progressivo de pesquisas da área amplia a gama de perspectivas sobre as quais tal 

vocabulário pode ser estudado. Concernente aos aspectos linguísticos, os estudos dividem-se 

basicamente em duas vertentes: i) aquela direcionada ao estudo da categorização do espectro 

como um fenômeno psicológico, observando a forma como a percepção humana divide o 

contínuo cromático em categorias linguisticamente definidas, chamada de vertente 

universalista, ou comunicativa; ii) aquela defensora da segmentação do contínuo físico do 

espectro cromático em categorias correspondentes às unidades lexicais encontradas na língua, 

chamada de vertente relativista, ou cognitiva (DAVIES; CORBETT, 1997). 

De certo, as teorias tradicionais em Linguística sustentam-se na essência da linguagem, 

isto é, em possíveis leis comuns a todas as línguas, derivadas de um equipamento inato ao ser 

humano que lhe possibilitaria reconhecer as condições basilares da língua e, consequentemente, 

adquiri-la em sua infância (RODRÍGUEZ, 1998). Nesse sentido, as diferenças estariam 

restringidas a meros acidentes, enquanto que a proposta dos universais, a partir de uma visão 

crítica, resumiria-se a “uma estratégia para justificar e legitimar a exclusão da diferença, em 

nome de princípios supostamente gerais, racionais que pretensamente derivariam das próprias 

coisas e seriam universalmente aplicáveis” (RODRIGUES, 2000, p.164). Concernente ao 

vocabulário das cores, é de grande importância para a vertente universalista o trabalho de Berlin 

e Kay (1969), fundamentado na análise comparativa de aproximadamente cem línguas sobre a 

segmentação do contínuo cromático, bem como a quantidade e a evolução dos termos utilizados 

para tal segmentação. Os autores concluem que a categorização cromática não é casual e os 

pontos focais dos termos básicos são similares entre os povos, existindo um inventário universal 

de onze categorias que segue a seguinte evolução: [preto – branco] – vermelho – [verde – 

amarelo] – azul – marrom – [púrpura – rosa – laranja – cinza].  

Em contrapartida, a vertente relativista parte da concepção de língua como um 

instrumento cognitivo de formação do pensamento, uma atividade dinâmica, histórica e social, 

a verdadeira expressão da cultura de um povo. Sendo assim, a língua é concebida como uma 

lente através da qual o homem observa e apreende a realidade que o cerca, por isso a 

importância em considerá-la de forma individual. No interior dos estudos da linguagem, o 

Relativismo ganha força com a hipótese de Sapir-Whorf, ou Teoria do Relativismo Linguístico, 

segundo a qual o modo como pensamos e agimos é condicionada pela língua que falamos. De 

acordo com Biderman (2001), tal hipótese sustenta que a língua não é um mero recurso para a 

comunicação, mas sim constitui o mundo real em que vive uma determinada comunidade. Em 

outras palavras, o sistema linguístico seria o responsável por moldar, por meio das suas 

estruturas lexicais, sintáticas e semânticas, a percepção que um indivíduo tem da realidade à 

sua volta, nomeando as experiências de uma forma própria, refletindo as características sócio-
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históricas e culturais.  

  Lee (1996), em um estudo sobre a Teoria do Relativismo Linguístico difundida por 

Whorf, afirma que para esse autor o que varia nas línguas não é o pensamento, mas o 

processamento conceitual. Segundo Lee (1996), se as operações conceituais sobre os dados 

perceptuais variam, isso significa que a experiência, que é a única realidade sobre a qual temos 

conhecimento, também varia, mesmo que de forma sutil. O princípio da relatividade linguística 

trata justamente dessas ramificações conceituais ou experiências de uma dada fonte linguística, 

visto que atenta para a forma como a língua media a relação entre as variações do ambiente em 

que habita o ser humano e as variações do processo cognitivo de tipo perceptivo. Assim, embora 

Whorf defenda que cada língua assume uma visão de mundo que lhe é própria, essa orientação 

conceptual global em relação à experiência deve-se à forma como os falantes dessa língua 

isolam inconscientemente diferentes estruturas essenciais que compõem uma mesma situação. 

 A essa altura, importa frisar que autores de ambas as correntes manifestaram sua 

contrariedade à visão extremista. Chomsky, por exemplo, admitiu haver restrições em muitos 

universais, da mesma forma que a diversidade cultural e linguística, por maior que seja, não 

exclui a possibilidade de tradução. Nesse contexto, surge uma versão moderada do relativismo, 

o chamado relativismo funcional, proponente de que a língua deva ser entendida em termos da 

sua função na comunicação humana, visando descrever o uso linguístico. Ao contrário do 

apregoado pela versão forte do relativismo, prega que a forma como a língua categoriza o 

mundo apenas influencia nossa forma de pensar, não sendo determinante para as nossas 

conclusões. Com efeito, clarificamos desde já nosso enquadramento dentre os partidários da 

versão moderada do Relativismo Linguístico. Isso posto, continuamos com a discussão sobre o 

papel dos nomes de cores no embate entre universalistas e relativistas. 

 Paralelamente ao aumento da produtibilidade dos estudos dos nomes de cores baseados 

na teoria universalista, também ganham força os trabalhos fundamentados na versão moderada 

do relativismo, vertente esta que passa a observar os valores cultural e simbólico assumidos 

pelas cores em cada sociedade (FRESU, 2006). Em consequência, para além da segmentação 

do espectro, o foco passa a ser a implicação desses valores na construção de estruturas 

linguísticas formadas por nomes de cores, ou seja, as combinações lexicais, utilizadas na 

nomeação ou descrição da realidade de uma dada cultura e nas mudanças semânticas 

influenciadas pelo uso real dos nomes de cores, uso este caracterizado por fatores sócio-

históricos e culturais. Como bem afirma  Zavaglia (1996, 2006, 2007), fundamentando-se na 

análise comparativa do uso dos nomes de cores nas línguas italiana e portuguesa do Brasil, a 

representação linguística da percepção cromática respeita as particularidades de cada cultura. 

Logo, as diferenças de representação não indicam a irrelevância de determinadas categorias 

para aquele universo cultural, mas sim demostram as diferentes formas de perceber e expressar 

linguisticamente o mundo à nossa volta. 

 De fato, o próprio conceito de cor não é universal, mas sim uma função da língua e da 

cultura (WIERZBICKA, 2006). Por isso, o estudo que utiliza uma abordagem linguística, como 

o proposto nestas páginas, não pode desconsiderar o contexto comunicativo em que os nomes 

de cores ocorrem, muito menos refutar os sentidos derivados das associações lexicais 

(ARCAINI, 1991; WYLER, 1992), devendo, portanto, priorizar uma visão sociológica e 

histórica (SAUNDERS, 2006). Nas próximas linhas, situamos as unidades fraseológicas e 

paremiológicas na concepção de língua por nós partilhada. 

   

A manifestação cultural representada em fraseologismos e parêmias 

 

 Frisamos anteriormente que compartilhamos dos pressupostos relativistas em sua versão 

moderada, pois entendemos que a noção de língua transcende as formas e estruturas universais. 

Tampouco acreditamos na diversidade que exclui a comunicação intercultural. Com efeito, 
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partimos de uma concepção de língua como “conjunto de práticas sociais e cognitivas 

historicamente situadas” (MARCUSCHI, 2008, p.61), cujo caráter essencial é a 

heterogeneidade derivada da ação de produzir sentidos, sendo o léxico o responsável por 

transmitir internacionalmente e ao longo das gerações a cultura de um povo. É na esfera lexical 

em que se situa este estudo, na análise de fraseologias e parêmias produzidas nas e pelas 

interações comunicativas, que dão voz à percepção do falante que se localiza em espaço e tempo 

determinados, e que refletem as convenções da sociedade em que o falante se insere. 

 Os estudos fraseológicos iniciam-se a partir da metade do século passado, entretanto, é 

a partir da década de 80 que a Fraseologia consagra-se como disciplina. Seu objeto de estudo é 

a unidade fraseológica, isto é, a unidade lexical formada por, no mínimo, duas palavras gráficas, 

podendo se expandir até o nível da oração, cujas características compreendem a estabilidade 

formal e semântica, a coocorrência de seus elementos integrantes, a frequência de uso, a 

convencionalidade, a idiomaticidade e a dimensão cultural (CORPAS PASTOR, 1996; 

COLSON, 2004; NADAL, 2008; SABINO, 2011). Enquadram-se na categoria das unidades 

fraseológicas as locuções, as colocações, as fórmulas rotineiras e as expressões idiomáticas. 

Reflexo da mentalidade, crenças, história e costumes de um povo, tais itens têm despertado 

cada vez mais o interesse de lexicólogos e lexicógrafos, cuja dedicação ao estudo e descrição, 

segundo Zavaglia (2014), tem contribuído para o reconhecimento da Fraseologia como área de 

pesquisa. 

 Por outro lado, a Paremiologia consagra-se como disciplina apenas no final do século 

XX, tendo como foco os enunciados breves e estáveis que geralmente apresentam caráter moral, 

meteorológico e temporal, geográfico, supersticioso e de trabalho. Para Muñoz (2012), as 

unidades paremiológicas distinguem-se entre populares, que compreendem a frase proverbial, 

a locução proverbial e os dialogismos; e cultas, que englobam o provérbio, a máxima, o 

aforismo e o apotegma. Sem dúvida, tais enunciados representam o patrimônio cultural de uma 

nação por meio da cristalização de experiências do ser humano “levadas a uma reflexão pelas 

gerações futuras para que possam extrair úteis ensinamentos e apropriadas exortações, isto é, 

conselhos e avisos, para serem capazes de enfrentar, com maior serenidade e confiança em si 

mesmos, os pequenos, grandes e múltiplos desafios que a vida quotidiana lhes reserva” 

(ZAVAGLIA, 2014, p.6). 

 Como sublinhado por Nadal (2008), aos fraseologismos e, acrescentamos, às parêmias 

é atribuído o caráter da expressividade. Em outras palavras, não é o conteúdo propriamente dito 

que terá efeito no interlocutor, mas sim a forma como é linguisticamente expressado, pois é a 

força da evocação de imagens que fazem com que alcancem o objetivo esperado. Afinal, trata-

se de “unidades comunicativas” dotadas de características não apenas formais e semânticas, 

mas sobretudo pragmáticas específicas, visto que ultrapassam os limites precisos de espaço e 

tempo em que se inserem os discursos (ALVAREZ, 2013). Aos provérbios, por exemplo, é 

atribuído a propriedade de verdade universal justamente pela sua possibilidade de reenunciação.  

 Contudo, para que o saber seja retransmitido, é preciso ultrapassar os limites 

linguísticos, buscando na história os sentidos que subjazem às palavras. Claro, se admitimos a 

concepção de léxico como herança cultural (BIDERMAN, 2001), é preciso buscar em nossas 

raízes linguísticas os fatos que no passado motivaram nossos dizeres atuais para então mapear 

no nosso aparato cognitivo os conceitos implícitos em nossos discursos. Nesse percurso, atuam 

com frequência fenômenos cognitivos, tais como a metáfora, visto que o próprio sistema 

conceitual que estrutura nossos pensamentos e ações é estritamente metafórico (LAKOFF; 

JOHNSON, 2007). Portanto, para além de um recurso linguístico, a forma como percebemos o 

mundo, situamo-nos nele e estruturamos nosso sistema conceitual é direcionada por relações 

de semelhança e conexões.  

 Nessa perspectiva, as pressuposições culturais compartilhadas por uma comunidade e 

as experiências vivenciadas pelos indivíduos que nela se situam fundamentam e atuam 
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conjuntamente para a construção do sistema conceitual. Assim, tomados dois domínios 

conceituais, o fonte e o meta, base para o estabelecimento de projeções, as chamadas metáforas 

conceituais, somos capazes de gerar um número expressivo de metáforas linguísticas. Uma vez 

reconhecido que o léxico é a manifestação linguística do sistema conceitual, compreende-se 

sua relação intrínseca com a cultura. 

 Nesse contexto, acreditamos oportuno especificar nossa concepção sobre o que vem a 

ser a cultura. Fundamentando-nos nos pressupostos antropológicos, compreendemos cultura 

como um complexo partilhado e pertencente a todos, como o significado do comportamento 

social, sendo por isso considerada um traço distintivo entre o Homo sapiens e as outras espécies. 

A cultura reúne o conhecimento de um povo, suas crenças, costumes, leis, arte, moral, bem 

como hábitos característicos de uma dada sociedade. Logo, o cultural surge como contraponto 

de universal. Sendo a língua o sistema simbólico que expressa e transmite a cultura, nasce o 

paradoxo impossibilidade da tradução versus sua realidade indiscutível, em que a defesa dos 

universais linguísticos mostra-se como uma forma de contrariar o relativismo inerente às 

línguas e reafirmar a possibilidade de tradução.  

 Em contrapartida, não se pode admitir que o ato tradutório seja uma tarefa simples e 

transparente que envolve apenas a busca por equivalentes. Antes, é preciso atentar para o fato 

de que, assim como a cultura transcende ao tempo por meio do sistema simbólico que é a língua, 

também tem ultrapassado as fronteiras ideológicas com o auxílio da globalização que, por sua 

vez, tem permitido que países tão díspares, como Estados Unidos e China, Japão ou Cuba, 

tenham acesso mútuo às suas respectivas visões de mundo. De fato, as diferenças existem e, 

muitas vezes, é necessário reconstruir o conteúdo de uma língua para outra, pois “a comunidade 

estrangeira não possui apenas outras formas linguísticas, mas outro modo de pensar e se 

exteriorizar, apreende e analisa o universo de outra maneira, vai ao encontro dele com outro 

sentir e outro querer” (PORZIG, 1950, p.161 apud CÂMARA JUNIOR, 1974, p.115). Porém, 

essa reconstrução não é destrutiva, ao contrário, pois, como acentuado por Humboldt (1816 

apud ECO, 2007), as traduções enriquecem a língua de chegada, presenteando-a com novos 

sentidos e novas formas de expressar o mundo. 

 Isso posto, voltemos à questão da formação das unidades fraseológicas e paremiológicas 

auxiliada por processos metafóricos. Efetivamente, há que se reconhecer que a criação de 

muitas metáforas linguísticas sustenta-se em modelos gerais, cujos traços são compartilhados 

por diversas culturas, ou seja, baseados em faculdades psicomotoras e experiências 

corporizadas. Dessa forma, apesar da variação formal, o núcleo conceitual a partir do qual 

surgem as metáforas em certa medida é coincidente (PAMIES BERTRÁN, 2002), como em 

ARGUMENTO É GUERRA, em defender um argumento. Assim, sua compreensão envolve o 

mapeamento dos domínios envolvidos, cujo sucesso ou fracasso depende do nível de 

convencionalidade da metáfora, ou seja, se já está consolidada e se é frequentemente utilizada 

pelos falantes de uma língua (KÖVECSES, 2010).  Paralelamente ao nível de 

convencionalidade das metáforas mencionado por Kövecses (2010), temos seu grau de 

transparência ou opacidade atribuído por Nadal (2008), que diz respeito à facilidade de intuição 

do significado por parte do nosso interlocutor. 

 Cabe ainda mencionar a distinção entre metáfora e símbolo cultural trazida por autores 

como Pamies Bertrán (2008) e que explica a globalidade do significado de algumas expressões. 

Segundo esse autor, alguns itens lexicais apresentam valores simbólicos estáveis em diversos 

significados figurados. Cita como exemplo pão que, na Europa e por herança cultural também 

na América, remete ao valor simbólico de SUBSISTÊNCIA. Como frisa o estudioso, visto que 

a cultura viaja mais depressa que as línguas, é comum encontrarmos coincidências.  

 Por outro lado, existem ainda valores simbólicos compartilhados entre culturas, mas que 

são expressos por itens distintos, por exemplo, arroz para os povos asiáticos, item este que, 

como lembra o referido autor, remete a conotações negativas em língua espanhola. Tal como 
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nessa língua, também em português o item recebe valor negativo, como em [ser] arroz de festa 

referindo-se a uma pessoa vista com frequência em eventos e assumindo o significado de 

figurinha repetida. A estes referentes cujo valor simbólico são semanticamente mais 

aproveitados, o autor denomina de culturema. Para o estudioso, “Os culturemas são 

extralinguísticos já que são verbalizados como consequência de um simbolismo prévio, nunca 

como causa. Sendo assim, a verbalização pode sobreviver a um culturema já extinto” (PAMIES 

BERTRÁN, 2008, p. 45, tradução nossa)100.  

 Retornando ao debate entre a relatividade ou universalidade da linguagem, sublinhamos 

que a parcela lexical tomada como base para este estudo encontra-se duplamente no centro 

dessa discussão. Por um lado, temos a capacidade universal da percepção visual e sua sequência 

fundamental na categorização do espectro cromático. Por outro, temos as expressões 

idiomáticas e os provérbios como representantes por excelência do relativismo inerente às 

línguas e da impossibilidade de sua tradução. Dado que se trata de unidades ricas em sentidos 

metafóricos, a busca pelos equivalentes mostra-se uma tarefa árdua não pelo fato de envolver 

um processo tradutório, mas sim por implicar em uma concepção idealizada desse processo. 

Como especificado no início desta seção, assumimos uma perspectiva de língua como atividade 

social. Portanto, o primeiro impasse com o qual nos deparamos em estudos lexicais que 

envolvem duas ou mais línguas é a própria noção de equivalência adotada pela Lexicografia 

bi/multilíngue. O segundo impasse deriva da predileção da equivalência semântica que, 

consequentemente, exige a equivalência de projeções metafóricas.  

 A nosso ver, as fraseologias e parêmias ganham vida apenas quando na enunciação, por 

isso a inaceitabilidade de analisá-las isoladamente. Por essa razão, é preciso considerar como 

se dá a correspondência pragmática. Apropriando-nos da fala de Sturge (2007), para quem a 

tradução envolve as constantes trocas linguísticas e culturais, afirmamos que a tradução 

encontra-se em um ‘terceiro lugar’, em que os conflitos resultantes das diferenças culturais e 

dos diferentes discursos sociais são negociados. Ademais, a tradução identifica as diferenças 

ao mesmo tempo em que da voz às reivindicações das comunidades singulares, pois se não 

fossem tais particularidades a tradução como prática não existiria (CRONIN, 2006). 

Compreende-se, assim, a importância de analisar as unidades fraseológicas e paremiológicas in 

vivo, situando-nas em práticas discursivas e resgatando as motivações que ultrapassam o nível 

linguístico. 

 Nas próximas linhas, adentramo-nos na análise das EIs e dos provérbios presentes no 

DMC pelo prisma comparativo, partindo da língua italiana. Contudo, previamente, discorremos 

sucintamente sobre a simbologia das cores, de modo a observar sua relatividade ou 

universalidade no âmbito das línguas em questão. 

 

O estudo do uso dos nomes de cores pela perspectiva da fraseologia e da paremiologia 

 

 Como enfatizado nas páginas anteriores, defendemos a importância do estudo 

linguístico e semântico das cores que considere o uso desse vocabulário na comunicação. Para 

tanto, é necessário atentar para as mudanças sócios-históricas e culturais transcorridas por uma 

dada comunidade e que influenciam diretamente em seus discursos. De acordo com Rousseau 

(1980) a universalidade das cores é atribuída ao mundo psíquico, uma vez que elas nos 

conduzem ao plano das ideias (imagens) ou dos arquétipos. Nesse sentido, o homem, 

pertencendo ele a qualquer cultura, industrializada ou não, se vale dessa propriedade visual para 

representar linguisticamente o mundo em cores. Entretanto, cada cultura é dotada de uma 

arbitrariedade semântica em relação às outras no relato de suas experiências, organizando de 

                                                 
100  Los culturemas son extralingüísticos en la medida en que son verbalizados como consecuencia de un 

simbolismo previo, nunca como su causa. Puede ocurrir, igualmente, que esta verbalización sobreviva a un 

culturema, que ya se ha extinguido como tal. 
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uma forma particular e própria o seu universo lexical. Dessa forma, as experiências cromáticas 

serão vivenciadas de um determinado modo e a elas será dado certo valor com base nos fatos 

sócio-históricos em que uma comunidade se insere. Dessa forma, como bem ressalta Arcaini 

(1991), é preciso considerar os valores simbólico e semântico assumidos por cada cor em 

determinada cultura, valores que traduzem em palavras sua posição em relação aos fatos.  

 Moraes Filho (1995, p. 23) argumenta que as cores “são frequentemente usadas como 

veículos semióticos de comunicação”, invadindo o nível do simbólico e estimulando (por meio 

de uma motivação, o símbolo) uma interpretação incomum, não convencional. Acrescenta que 

“o simbólico não só permite ‘nomear’ a experiência mas também organizá-la e, portanto, 

constituí-la como tal, tornando-a pensável e comunicável” (MORAES FILHO, 1995, p. 24). 

Nesse aspecto, o termo simbólico remete a um sentido figurado, indireto, traçado culturalmente 

ao longo das décadas e atribuído ao léxico das cores. Sendo assim, “quando falamos em 

semiótica das cores, nos referimos ao universo das relações sígnicas entre significante e 

significado (expressão e conteúdo), no campo léxico-semântico dos termos designativos das 

cores” (MORAES FILHO, 1995, p. 25), uma linguagem fundada em conceitos construídos que, 

inicialmente, baseavam-se em analogias referentes ao homem e à natureza, mas que pouco a 

pouco ganharam vida própria, afastando-se das associações iniciais.  

 Apoiando-nos em Rousseau (1980) e Moraes Filho (1995), discorremos em Martins 

(2013) sobre a simbologia das cores que integram a tipologia verde, azul, violeta, anil, 

vermelho, laranja, amarelo, branco, preto, marrom, cinza e rosa, cujas observações resumimos 

no quadro que segue: 

 

Quadro 1 - Representação simbólica das cores. 
cor valor simbólico representação 

verde vida, vegetação renovação, esperança, frescor 

azul, violeta e anil 
calma, doçura, repouso, nobreza, 

contemplação; tristeza, medo, frio, luto 
elevação da alma 

vermelho Fogo a vida; o sangue da violência 

laranja a energia das vitaminas o poder 

amarelo 
o sol, o ouro, a riqueza, o dinheiro; a 

traição e o perigo 
a Luz, o amor e a sabedoria esperitual 

branco 
consciência moral, pureza, integridade, 

divindade; o frio, a morte 
a Luz e o Divino 

preto a falta de luz, morte, putrefação luto, perigo e maldade 

marrom Terra 
degradação moral, luto, morte, 

decomposição física 

cinza luto, dor, obscurecimento da razão 
idade avançada, tristeza, monotonia, 

escuridão, contrariedade 

rosa constância, prudência, moderação calma, otimismo, romance 

 
Fonte: A autora. 

 

 No contexto da produção vocabular, por consequência de sua simbologia cultural 

própria que ultrapassa o plano linguístico, as metáforas baseadas nas sensações cromáticas 

mostram-se recorrentes e produtivas na expressão de emoções, juízos de valor, entre outros 

(IÑESTA MENA; BERTRÁN, 2002). Como poderia ser diferente se a própria formação de 

muitos nomes de cores é fundamentada em processos metafóricos? Se por um lado temos 

vermelho, azul e verde, classificados como categorias opacas, isto é, arbitrárias, por outro temos  

cinza, rosa, laranja, celeste, classificados como categorias transparentes, ou seja, facilmente 
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relacionáveis a um objeto presente na natureza. Isso porque, segundo Pontes (1990), o ser 

humano baseia-se em relações convencionais entre objetos e cores, fundamentadas em 

protótipos. Por exemplo, a cor rosa tem como protótipo a planta chamada rosa que apresenta 

tal coloração, e não a rosa vermelha ou amarela. Portanto, a própria criação dos nomes de cores 

é ao mesmo tempo parcialmente motivada e justificada na convencionalidade.  

 Nesse mesmo sentido, algumas cores para nós comuns podem ser especificadas por 

meio de objetos do mundo real. Wierzbika (2006) explana que se trata de relações conceituais 

que seguem a fórmula X(objeto) é (cor), derivando na relação (cor)X. Como exemplo, podemos 

citar o sangue que é vermelho e que passa a designar uma nuança dessa cor, o vermelho sangue. 

Essa mesma relação é válida para azul petróleo, azul celeste, verde oliva, entre outros.   

 Isso posto, comecemos nossa análise das EIs e dos provérbios presentes no Dicionário 

Multilíngue de Cores (DMD). Como destacado na introdução deste texto, as unidades lexicais 

constantes na macroestrutura do DMC obedecem a uma tipologia cromática (estabelecida em 

Zavaglia (1996)), composta pelos nomes de cor branco, preto, vermelho, amarelo, laranja, 

cinza, marrom, azul, roxo e rosa. A obra é organizada em duas direções, a saber, do italiano 

para o português e do português para o italiano, fornecendo ainda os correspondentes nas 

línguas inglesa, espanhola e francesa. Um de seus diferenciais concerne à presença de contextos 

autênticos tanto da palavra-entrada, quanto de seus correspondentes, que possibilitam ao 

consulente apreender não somente o comportamento gramatical da unidade, mas sobretudo as 

nuances de sentido entre as línguas. Para a coleta dos contextos, foi utilizada a Web como o 

corpus de pesquisa, perspectiva que compartilhamos e defendemos em Martins (2013, 2014, 

2017). Atualmente, a obra conta com cerca de 1200 entradas, dentre as quais encontramos 42 

provérbios, 31 deles partem da língua italiana e apenas onze em língua portuguesa. 

Consideraremos em nosso estudo apenas os itens que figuram como entrada dos verbetes cuja 

língua de partida é o italiano. São eles: 

 

Quadro 2 - Provérbios em língua italiana presentes no DMC. 

Italiano como língua de partida 

IL MATRIMONIO È COME IL MELONE: PUO’ USCIRE ROSSO, MA PUO’ ANCHE USCIRE 

BIANCO 

CHI HA CAVALLO BIANCO E BELLA MOGLIE, NON STA MAI SENZA DOGLIE 

I VERI AMICI SONO COME LE MOSCHE BIANCHE 
SE QUALCUNO VI DÀ LA PARTE BIANCA DEL POLLO, NON CHIEDETE ANCHE LA 

ZAMPA 

A TESTA BIANCA SPESSO CERVELLO MANCA 

A DONNA BIANCA POCO MANCA 

SANT’ANTONIO ALLA BARBA BIANCA, SE NON PIOVE, LA NEVE NON MANCA 

QUANDO IL CAPELLO TIRA AL BIANCHINO, LASCIA LA DONNA E TIENTI IL BUON 

VINO 

L’AGLIO HA IL CAPO BIANCO E LA CODA VERDE 

SE NON È UN LUPO È UN GATTO BIGIO 

DI NOTTE TUTTI I GATTI SONO BIGI 

ANCHE LA MUCCA NERA FA IL LATTE BIANCO 

UE NERI NON FANNO UN BIANCO 
LA FAME È NERA 
 IN OGNI BUONA FAMILIA C’È SEMPRE LA PECORA NERA 

NERO CON NERO NON TINGE 

PIÙ NERO DELLA MEZZANOTTE NON PUÒ ESSERE  

NON BISOGNA FARE IL DIAVOLO PIÙ NERO CHE NON È  

UNA ROSA NON FA PRIMAVERA  

NON SONO TUTTE ROSE E FIORI  

SE SON ROSE, FIORIRANNO  
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LE ROSE CASCANO E LE SPINE RIMANGONO 

IL LETTO È UNA ROSA, SE NON SI DORME SI RIPOSA  

GLI AMANTI DISPREZZANO LE SPINE QUANDO SON CADUTE LE ROSE  

L'ERBA DEL VICINO È SEMPRE PIÙ VERDE  

CHI DI VERDE SI VESTE DELLA SUA BELTÀ TROPPO SI FIDA  

LA SPERANZA È VERDE  

ARIA ROSSA, O PISCIA O SOFFIA  

LA CARTA NON ARROSSISCE  

L’ORO DI BOLOGNA DIVENTA ROSSO DALLA VERGOGNA  

NON GUARDARE IL VINO QUANDO ROSSEGGIA, QUANDO SCINTILLA NEL BICCHIERE 

E VA GIÙ COSÌ FACILMENTE 

 
Fonte: DMC. 

 

 De fato, um número relativamente díspar se compararmos com a quantidade total de 

entradas e, inclusive, entre o número de provérbios que figuram como entradas nas duas línguas, 

já que aqueles em português equivalem a um terço do total em italiano. A complexidade 

aumenta à medida que verificamos a presença ou não de correspondentes, pois, dentre os 31 

provérbios em italiano, seis não apresentam correspondentes em português, dez em inglês e 

onze em espanhol. Uma vez expostos os dados numéricos, adentremo-nos nas análises da 

simbologia das cores e das metáforas resgatadas nesses enunciados.   

 Encontramos casos em que o(s) nome(s) de cor presente(s) no provérbio não invoca(m) 

um valor simbólico que exige o resgate de informações aprofundadas, sendo suficientes para a 

compreensão aquelas transmitidas pelo próprio provérbio. Como exemplo, temos il matrimonio 

è come il melone, può uscire rosso, ma può anche uscire bianco, em que as cores rosso 

(vermelho) e bianco (branco) referem-se ao interior do fruto, visualizado apenas após a sua 

abertura. A incerteza atribuída a tal situação é expressa em português e inglês pelo jogo 

(loteria/lottery), já em espanhol por um exercício (alquimia). Vejamos o exemplo em português 

presente nesse verbete:  

 Verificamos que a intenção do provérbio é enfatizar o elemento surpresa que envolve o 

ato do casamento, compartilhado pelas quatro línguas. Trata-se de um caso em que a 

convencionalidade da metáfora atinge um alto nível.   

 Um segundo tipo de utilização do item cor é como componente de um sintagma nominal 

que integra o provérbio e que remete a um conceito que exige conhecimento extralinguístico 

aprofundado. Um exemplo é i veri amici sono come le mosche bianche, provérbio que compara 

a raridade de amigos fiéis à de se encontrar uma mosca branca, como mostra o exemplo: 

  

Muita gente diz que casamento é loteria. Não importa se o casal namorou seis meses ou seis anos,  

nunca se terá a garantia de ser feliz para sempre. 

(www.cfh.ufsc.br/~evandro/casamentosrelampagos.htm).  
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Tal noção aparece de forma resumida e explícita em português (amigo, poucos e bons) 

e espanhol (amigos, pocos y buenos), muito bem definida no contexto em espanhol: 

 Figuram ainda como entradas do dicionário, enunciados paremiológicos formados pelo 

item bigio, que resgata uma sensação cromática acinzentada, presente em di notti tutti i gatti 

sono bigi. Nesses casos, observamos a aproximação entre as línguas neolatinas, uma vez que 

também o português e o espanhol utilizam correspondentes compostos por um item que remete 

à uma sensação cromática, a saber, pardo, embora tal sensação inclua-se na frequência 

correspondente ao marrom-escuro. A língua inglesa, ao contrário, prefere utilizar o adjetivo de 

intensidade darker (escuro). Interessante para o consulente e leitor desse verbete seria notar 

como o discurso midiático utiliza a sabedoria popular dos provérbios em suas propagandas, 

como expresso no exemplo de língua espanhola:  

 Concernente à simbologia das cores, temos a semelhança em relação aos itens presentes 

no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - Correspondência da simbologia dos nomes de cores. 

nome de cor em italiano correspondência na(s) língua(s) simbologia 

Bianco pt; es velhice 

Nero pt; ing; es maldade; ausência de vigor 

Rosa pt; ing calma, juventude 

Verde pt; ing; es frescor, esperança 

 
Fonte: A autora. 

 

 Com efeito, as quatro línguas analisadas tomam a cor verde como símbolo da esperança, 

Bisogna non dipendere totalmente da una persona perché non sempre si è fortunati e si incontra il 

grande amico… C’è un proverbio che dice: "i veri amici sono come le mosche bianche". Che 

dire... la saggezza popolare non si sbaglia mai 

 

(http://vanex83.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=amonth

%3D9%26ayear%3D2006). 

Así que amigos, pocos y buenos, y no un montón de conocidos, que esos no son los que están cuando 

los necesitas.  

(ostragamillasdodario.wordpress.com/) 

Por supuesto, de noche todos los gatos son pardos y todos los coches iguales ante el riesgo de 

accidente. (www.viamichelin.es/viamichelin/esp/tpl/mag5/art20070801/htm/mobil-auto-

accidents.htm). 

http://ostragamillasdodario.wordpress.com/
http://www.viamichelin.es/viamichelin/esp/tpl/mag5/art20070801/htm/mobil-auto-accidents.htm
http://www.viamichelin.es/viamichelin/esp/tpl/mag5/art20070801/htm/mobil-auto-accidents.htm
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expressando tal percepção nos provérbios la speranza è verde, a esperança é verde, hope is 

green, la esperanza es verde. Do mesmo modo, também as quatro línguas traduzem em palavras 

a sensação de vazio e de falta de energia representada pelo preto/negro, tal como em la fame è 

nera, a fome é negra, hunger is black, el hambre es negra. 

 Por fim, gostaríamos de fazer uma última observação, especificamente sobre a 

conotação preconceituosa do nome de cor preto/nero/negro/black. Em uma análise sobre a 

representação da consciência social em fraseologismos das variantes latino-americanas da 

língua espanhola, Zuluaga (2001) comenta a retratação do índio. Parece-nos que no nosso caso, 

a figura constantemente reproduzida é o indivíduo negro, o escravo, consciência muita vezes 

resgatada em sua contraposição com o indivíduo branco. É sabido que a escravidão moderna 

sustenta-se na superioridade étnica e no preconceito racial. Nesse contexto, todo indivíduo que 

difere do fenótipo caucasiano é submetido ao julgamento de suas capacidades intelectuais, 

sobretudo aquele de origem africana. Tal preconceito é linguisticamente manifestado em due 

neri non fanno un bianco em italiano, que resgata a ideia de superioridade do homem branco, 

embora o seu uso atual oculte a metáfora envolvida, como mostra o exemplo constante no 

verbete:  

 Concluímos que, atualmente, seu significado está relacionado à justificativa de uma 

sequência de erros. Todas as línguas apresentam correspondentes para esse provérbio, porém 

só em inglês verifica-se a contraposição negro versus branco em two blacks do not make a 

white, trazido como forma sinônima de two wrongs do not make a right. O preconceito racial 

também mostra-se evidente em italiano com o uso da cor branca, como em a donna bianca 

poco manca que, por intermédio do conhecimento compartilhado pelos interlocutores, resgata 

a contraposição mulher branca versus mulher negra. Tal enunciado não apresenta 

correspondentes em nenhuma das outras línguas em análise.  

 Uma vez finalizadas nossas discussões sobre o papel dos nomes de cores na formação 

de provérbios, passemos às expressões idiomáticas que integram o DMC. Continuaremos  

considerando apenas a direção italiano - português, em que constatamos aproximadamente 

cinquenta entradas categorizadas como expressões idiomáticas, dentre as quais duas não 

apresentam correspondentes em português e inglês e apenas uma em espanhol. No quadro que 

segue figura o elenco completo dos itens coletados:  

 

Quadro 4 - Elenco de EIs em italiano presentes no DMC. 

Expressões idiomáticas em italiano 

FIFA BLU [avere una]  

CANI GIALLI [essere raro come i] 

CINTURA GIALLA [essere] 

GIALLO COME LA CERA [essere] 

GIALLO COME UN LIMONE [farsi; diventare] 

GIALLO DALLA/DI BILE [farsi; diventare] 

GIALLO DALLA/D’INVIDIA [farsi; diventare] 

IN GUANTI GIALLI 

LADRO IN GUANTI GIALLI  

In America si dice che  « due neri non fanno un bianco », non è vero? Il comportamento delle 

nazioni verso gli Ebrei, culminato nelle atrocità del secondo quarto di questo secolo, non ha 

scusanti. 

(http://www.bailey.it/alice-bailey/Trattato-dei-7-Raggi-Vol4.pdf). 

http://www.bailey.it/alice-bailey/Trattato-dei-7-Raggi-Vol4.pdf
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PASSARE COL GIALLO 

AVERE IL POLLICE VERDE 

DARE IL SEGNALE VERDE  
ESSERE AL VERDE 
 CINTURA ROSSA [essere; diventare] 

 EFFETTO OCCHI ROSSI 

 ESSERE IN ROSSO 

 FARE IL VISO ROSSO 
 FERMARSI AL ROSSO 
 PASSARE COL ROSSO 

  ROSSO COME UN GAMBERO [essere; diventare] 

 ROSSO DI FREDDO 
 ROSSO DI GELOSIA [farsi] 

 ROSSO DI RABBIA [diventare] 
 ROSSO DI VERGOGNA [essere; diventare] 
 USCIRE DAL ROSSO 

VEDERE ROSSO 

 VOTARE ROSSO 

CINTURA NERA [essere] 

FAME NERA [avere una] 

LAVORARE COME UN NEGRO 
LISTARE DI NERO 
NERO COME IL CARBONE [essere] 

NERO COME L’ALA DI UN CORVO 

NERO IN VOLTO [essere, diventare]  
NERO SU BIANCO [mettere] 

PERLA NERA [essere una] 

VEDERE TUTTO NERO 

ANDARE IN BIANCO 

ASSEGNO IN BIANCO [ricevere (un); essere (un)] 

BIANCO COME LA NEVE [essere] 

BIANCO COME UN PANNO LAVATO [essere] 

BIANCO DAL NERO [distinguere il] 

 BIANCO DEGLI OCCHI [guardare nel] 

BIANCO E ROSSO [essere]  

CARTA BIANCA [dare; avere] 

CINTURA BIANCA [essere]  

GUANCE BIANCHE E ROSSE [avere]  

LASCIARE IN BIANCO 

MANGIARE IN BIANCO 

MOSCA BIANCA [essere]  

NOTTE IN BIANCO [passare] 

SEPOLCRO IMBIANCATO 

SPOSARE IN BIANCO 

 VEDERE TUTTO ROSSO 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

RINASCERE DALLE CENERI 

 ABBRUNARE LE BANDIERE  

 BRUNO [mettere il] 

 
Fonte: DMC. 

  

 Comecemos pela última questão mencionada sobre os provérbios, a saber, o preconceito 

racial expresso linguisticamente. Em lavorare come un nero visualizamos a exploração do 
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trabalho escravo ao qual foram submetidos os povos africanos, item que apresenta 

correspondentes em todas as línguas. Claro, o continente europeu se beneficiou (para não dizer 

que até hoje se beneficia) do trabalho escravo, tendo inclusive a Inglaterra, a Espanha e Portugal 

estendido suas fronteiras com a colonização de outros países. Assim como a língua italiana, 

também o português e o espanhol utilizam o nome de cor negro na formação do correspondente, 

enquanto o inglês utiliza slave em work as a slave, o que diminui o nível de idiomaticidade da 

fraseologia. Com a leitura do verbete, o consulente terá acesso a informações que expõem 

claramente a metáfora aqui utilizada, tais como o contexto fornecido em espanhol: “Voy a 

trabajar como un negro para ganar como un blanco”, y señaló que fue una declaración sin 

intención racista alguna (…) (www.el-

mundo.es/elmundodeporte/2005/03/08/masdeporte/1110313602.html), em que o racismo fica 

evidente. 

 No que diz respeito ao uso do nome de cor, constatamos casos em que apenas a língua 

italiana utiliza esse recurso. Por exemplo avere una fifa blu, isto é, morrer de medo, como 

verificado em: 

 

 Aqui, o elemento blu (azul) age como intensificador, assim como o verbo morrer  em 

português.  

 Exemplo interessante de resgate de informações históricas diz respeito à EI essere al 

verde, derivada do costume italiano de se pintar de verde a base das velas consumidas pelas 

chamas. Assim como para essa língua, também o correspondente espanhol exige dados 

históricos, estando a informação sobre a proveniência presente no próprio exemplo:  

 Nas linhas anteriores, mencionamos o provérbio la fame è nera. Também no domínio 

dos fraseologismos encontramos a cor preta conectada à ausência de nutrição, como em avere 

una fame nera. Em português, contudo, o correspondente fraseológico é formado pelo item azul 

(estar azul de fome). Nas outras línguas, os correspondentes não são formados por nomes de 

cores. Ainda no que concerne às distinções no plano linguístico, também encontramos casos 

em que os sintagmas nominais que recuperam o sentido metafórico divergem. Por exemplo, 

essere raro come i cani gialli, cuja raridade atribuída a cani gialli em italiano é recuperada em 

espanhol tomando como base o mesmo animal, estando a diferença restringida ao domínio 

cromático, a saber, perro verde. Já as outras línguas utilizam referentes distintos, havendo a 

preferência em português por mosca branca e em inglês por black swan.  

 Uma última observação diz respeito às (as)simetrias quanto à simbologia das cores. 

Atentemos para o quadro que segue: 

 

 Diciamocela tutta: ho una fifa blu di risalire su qualsiasi affare che abbia soltanto due ruote (www. 

anm.it/upload/varie/racconti/CV.pdf.) 

lanca era el nombre de una moneda antigua de vellón, de escasísimo valor. En tiempo de Felipe II 

valió, exactamente, la mitad de un maravedí. Así aludiendo a su escasísimo valor, se dijo lo de no 

tener blanca y no valer una blanca a no tener dinero o no tener ningún valor 

(webalia.com/EP/pensar/informaciones/0050000500100415006.html). 

http://anm.it/upload/varie/racconti/CV.pdf
http://webalia.com/EP/pensar/informaciones/0050000500100415006.html
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Quadro 5 - Simetrias na simbologia das cores em EIs. 

nome de cor em italiano 
correspondência na(s) 

língua(s) 
simbologia 

Bianco pt; ing; es permissão; pureza 

Nero pt; ing; es ausência de vigor; pessimismo 

Rosa pt; ing; es Otimismo 

Verde pt; ing; es prosperidade; permissão 

Rosso pt; ing; es ausência (dinheiro), déficit; proibição 

Cenere pt; ing; es Renascimento 

 
Fonte: A autora. 

 

 Na direção oposta de nossas conclusões a respeito dos provérbios, constatamos para as 

EIs a total correspondência entre as línguas tomadas neste estudo sobre a simbologia das cores. 

Dito de outro modo, os dados apontam para a coincidência entre a frequência cromática e a 

simbologia a ela atribuída. Geralmente,  há inclusive a semelhança formal entre as EIs, como 

mostra o próximo quadro: 
 

Quadro 6 - Semelhança formal entre as EIs. 

Metáfora italiano português inglês espanhol 

Prosperidade é 

verde 

avere il pollice 

verde 
ter mão verde 

to have green 

thumbs 
tener mano verde 

V + SN V + SN V + SN V + SN 

 
Fonte: A autora. 

 

 Observação interessante se faz sobre a universalidade das metáforas baseadas no 

funcionamento do corpo argumentada por Kovëcses (2005), tais como RAIVA é FOGO – 

FOGO é VERMELHO mencionada pelo autor e que envolve o microssistema das cores, 

evidenciando a sensação de calor que invade o corpo diante de um sentimento, no caso, a raiva. 

De fato, encontramos casos em que há semelhança nas projeções entre os domínios utilizados, 

tais como raiva/vergonha - CALOR - vermelho, exemplificado em: 

 

Quadro 7 - EIs derivadas da metáfora Raiva é vermelho. 

 

Raiva  é calor - calor é vermelho 

Ficar vermelho de raiva 

To turn red with anger 

Essere/diventare rosso dalla rabbia 

Ponerse rojo de ira 

 
Fonte: A autora. 

  

 Entretanto, as diferenças no que tange à cor que invoca a sensação/o sentimento também 

foram constatadas. Vejamos o quadro a seguir: 

 

Quadro 8 - Assimetria no domínio cor. 

sentimento, 

sensação 

Cor 

Italiano português Inglês espanhol 
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Medo Amarelo branco amarelo e branco branco 

raiva 
vermelho, amarelo, 

verde 
vermelho vermelho, preto vermelho 

inveja amarelo, verde vermelho Verde verde 

vergonha, 

emoção 
Vermelho vermelho Vermelho vermelho 

frio Vermelho roxo Vermelho azul, roxo 

ciúmes Vermelho roxo Verde verde 

 
Fonte: A autora. 

  

 Assim, além da cor vermelha, a língua italiana também utiliza as cores amarela e verde 

para manifestar linguisticamente o sentimento da raiva, tal como em diventare 

GIALLO/VERDE dalla bile, enquanto a língua inglesa, por sua vez, opta pela cor preta, como 

em to become black in the face. Por outro lado, ausência de calor corporal quando ativada pelo 

medo é representada pelas cores branca em português, espanhol e inglês, e amarela também 

para esta última língua e em italiano. A mesma metáfora de ausência de calor corporal ativada 

pela sensação de frio, paradoxalmente, é linguisticamente expressada em italiano e inglês pela 

cor vermelha (rosso di freddo/red with cold), enquanto as línguas portuguesa e espanhola 

utilizam a cor roxa ou azul (roxo de frio/azul de frío). Contudo, o uso das cores parece diferir 

entre as línguas. Atentemos para o quadro seguinte: 
 

Quadro 9 - EIs em contexto. 
Língua Exemplo 

Italiano Aveva il naso umido, rosso di freddo. 

Português 
Quando ela me encontrou, eu estava congelado em cima da árvore, roxo 

de frio e chorando de pavor. 

Inglês wo hours later, our hands red with cold, we found the ring in melting snow. 

Espanhol 

Lo mismo le ocurrió a Carlos Rolando Gaviota, quien voló sobre el Gran 

Viento de la Montana a ocho mil doscientos metros de altura y volvió, 

maravillado y feliz y azul de frío, y decidido a llegar aún más alto al otro 

día. 

 
Fonte: DMC. 

 

 O Corpus Web aponta para a coocorrência das unidades rosso di freddo e red with cold 

com partes específicas do corpo, enquanto que as correspondentes em português e espanhol 

referem-se ao corpo como um todo. Outra nuance de sentido apontada pelo Corpus Web 

concerne à entrada rosso come un gambero, definida pelo DMC como “Ficar, deixar, estar de 

cor avermelhada forte devido à exposição ao sol, ou por vergonha ou por emoção”, e cujas 

formas sinônimas são rosso come un peperone e rosso come un pomodoro. A obra traz como 

correspondente em português vermelho como um camarão e sua forma sinônima vermelho 

como um pimentão. Entretanto, uma busca no Corpus Web mostrará ao consulente que a 

primeira opção é mais usada para descrever a ação do sol sobre a pele. De fato, se inserirmos 

“VERMELHO COMO UM CAMARÃO” + VERGONHA no buscador google.com.br teremos 

761 ocorrências, frente a 1.410 ocorrências para a combinação “VERMELHO COMO UM 

CAMARÃO” + SOL101. 

 Por fim, cabe ressaltar que algumas expressões idiomáticas trazem o elemento cor em 

                                                 
101 Pesquisa realizada em 01 fev. 2017. 

http://google.com.br/
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comparação explícita com algum objeto do mundo real que remete a realidades distintas ou até 

mesmo a diferenças de percepção, por exemplo em giallo come un limone, já que o limão 

italiano é amarelo, ao contrário do limão brasileiro, que é verde ou em tons de verde. Outro 

exemplo é giallo come la cera, que indica que falantes de italiano percebem a coloração da cera 

como uma tonalidade de amarelo, ao contrário dos falantes de português, que utilizam branco 

como a cera para expressar a ausência de coloração do corpo humano devido ao medo. Talvez 

o nosso branco nem seja branco, talvez um branco sujo, ou até mesmo off-white, mas com 

certeza não é amarelo.  

 

Considerações finais 

 

 Efetivamente, as discussões realizadas nas linhas anteriores resgatam apenas alguns 

aspectos dessas unidades fraseológicas e paremiológicas presentes no DMC. Sem dúvida, o 

leitor deste texto encontrará questões sintáticas interessantes, por exemplo a característica 

cromática como núcleo verbal da parêmia non guardare il vino quando rosseggia, quando 

scintilla nel bicchiere e va giù così facilmente em que rosseggia corresponde a terceira pessoa 

do verbo rosseggiare, isto é, ser da/tender à cor vermelha; ou em la carta non arrossisce em 

que arrossice corresponde a terceira pessoa do verbo arrossire, isto é, tornar vermelho, porém 

pelo sentimento da vergonha, cuja própria formação é metaforicamente motivada 

(VERMELHO - MUDANÇA DE TEMPERATURA CORPORAL - VERGONHA), ao 

contrário do verbo rosseggiare. 

 Ainda no que diz respeito ao aspecto estrutural dos provérbios, temos estruturas simples 

que contêm um verbo de ligação aliado à partícula de comparação come, que permite ao 

interlocutor visualizar com maior facilidade os dois domínios envolvidos. Nesses casos, 

constatamos que as outras línguas restringem-se ao uso do verbo de ligação ser (pt e es) e to be 

(ing). Por exemplo, il matrimonio è come il melone, può uscire rosso, ma può anche uscire 

bianco (it), casamento é loteria (pt), marriage is a lottery (ing),  en alquimia y en casar, gran 

ventura es acertar (es); outro exemplo é i veri amici sono come le mosche bianche (it), amigos, 

poucos e bons (pt), a true friend is as rare as black swan (ing; note-se que nessa língua o 

referente que remete ao valor simbólico de raridade é o cisne negro, não havendo a 

correspondência cromática), amigos, pocos y buenos (es; note-se também a semelhança 

estrutural entre as línguas portuguesa e espanhola). 

 Da mesma forma que nos provérbios, também nas EIs a comparação entre dois domínios 

mostra-se evidente por meio das partículas come (it), como (pt), as (ing), como (es), o que torna 

a metáfora menos opaca. São exemplos: 1. nero come il carbone e seus correspondentes 

preto/negro como carvão, as black as coal, negro como el carbón; 2. bianco come la neve e 

seus correspondentes branco como a neve, as white as snow/milk, blanco como la nieve/leche. 

Tampouco discorremos sobre a frequência de alguns verbos na formação das EIs, por exemplo, 

essere, ser/estar, to be, ser; ou até mesmo das variações verbais tanto em uma mesma língua 

quanto entre línguas. São exemplos do primeiro caso: [essere, diventare] rosso di vergogna, 

[estar, ficar] vermelho de vergonha, [to paint, to be, to become, to grow, to turn] red with 

shame; já do segundo caso: avere em [avere] una fame nera cujo correspondente em português 

é [estar] azul de fome.  

 Cabe destacar ainda os recursos fonéticos que se misturam à simplicidade sintática em 

algumas línguas e que não são constatados em outras. Um exemplo é aria rossa, o piscia o 

soffia (it), em que o enunciado complexo, dividido em duas sentenças, a primeira estando o 

verbo omitido, faz uso do recurso da aliteração (repetição da vogal a), além da entonação com 

o uso das paroxítonas ROssa e SOffia. A simplicidade sintática e os recursos fonéticos também 

são encontrados no português em manhã ruiva é vento ou chuva. Embora as línguas inglesa e 

espanhola utilizem enunciados complexos, o recurso fonético permanece, como vemos em red 



177 

 

 

sky at night, sailor's delight; red sky in the morning, sailors take warning (ing) e em si, en su 

puesta, el sol ha sonrojado, buen tiempo asegurado, pero si al alba enrojece, mal augurio 

parece (es). 

 Em suma, por meio dessa fatia peculiar do léxico, buscamos demonstrar que a 

compreensão de um texto ultrapassa o nível interlinguístico, sendo requisitado ao interlocutor 

a retomada de fatos extralinguísticos que requerem atenção ao movimento sócio-histórico e 

cultural percorrido pela sociedade que as emprega. Retomando as palavras de Zavaglia e 

Martins (2016), dessa forma será possível trabalhar as diferenças em seus contextos, respeitá-

las, além de evidenciar as identidades. 
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SINCRONIA E DIACRONIA EM UNIDADES FRASEOLÓGICAS 

ASSOCIADAS AO CORPO HUMANO NO PORTUGUÊS  

(BRASILEIRO e EUROPEU) 

 

Maria Auxiliadora da Fonseca LEAL 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

Introdução 

 

Conceituar, descrever e analisar as unidades fraseológicas é uma tarefa importante para 

os estudos da fraseologia portuguesa. Sabemos que elas refletem não apenas costumes, mas 

também estruturas e hábitos linguísticos que revelam modos diferentes de perceber 

realidades102. 

No presente trabalho, analisamos, numa abordagem sincrônica e diacrônica, a 

correspondência entre as Unidades Fraseológicas (doravante UFs) associadas ao corpo humano, 

no português brasileiro (PB) e no português europeu (PE), com o intuito de focalizar as 

similitudes morfossintáticas entre as duas variedades. Apresentamos uma descrição dessas 

unidades em contextos reais de língua e, por fim, nomeamos outros fenômenos linguísticos 

imbricados na constituição dessas unidades.   

Vamos tratar, em nossa investigação da fraseologia geral das línguas naturais e não da 

fraseologia especializada, que de algum modo também expressa o conhecimento especializado, 

além de caracterizar os termos da comunicação profissional. 

 

Definições das Unidades Fraseológicas 

 

Muito já foi dito sobre as definições/conceitos das unidades fraseológicas. O tema é 

complexo e tantos são os conceitos e definições, quantas são as diversas tipologias de unidades 

fraseológicas existentes. Portanto, numa tentativa de ampliar a visão e o esclarecimento acerca 

do tema, vamos explorar um pouco mais a discussão em torno das definições dessas estruturas 

que, por mais repetitivas que sejam, há sempre alguma nova contribuição dos especialistas da 

área. 

 Ao dar nome aos seres humanos e aos objetos do mundo real, o homem os identifica e 

ao mesmo tempo os classifica. Ao agrupar os objetos, o ser humano estabelece os limites, as 

semelhanças e as diferenças. Mediante evidência de relações entre eles, individualiza-os em 

entidades distintas, estruturando assim o mundo que os cercam. Através desse processo de 

designação, criam-se os léxicos das línguas naturais. 

 Segundo Baránov e Dobrovol’skij (2009, p. 459) “a idiomática, em geral, está 

organizada seguindo os mesmos princípios do léxico. Como acontece no léxico, na idiomática 

realizam-se determinados modelos previsíveis de polissemia regular e esta última, por sua vez, 

fundamenta-se na possibilidade de uma ulterior evolução semântica”. 

Deve-se evidenciar que, nesse estudo, concebemos as UFs associadas ao corpo humano 

como itens léxicos normais da língua. Sendo o léxico definido como o conjunto de vocábulos 

de uma determinada língua natural, constitui um sistema linguístico aberto, dinâmico, sem 

limites precisos e definidos, uma vez que abrange a vivência da comunidade acumulada ao 

longo do tempo, isto é, o acervo da cultura de uma sociedade específica. 

As UFs, num âmbito mais específico do léxico, fazem parte dos dirrematopônimos uma 

                                                 
102 Vejam, por exemplo, a diferença em datas comemorativas do dia dos namorados e do dia das mães no Brasil e 

em Portugal. No Brasil, essas datas são comemoradas, respectivamente, nos dias 12 de junho e no segundo 

domingo de maio; já em Portugal, nos dias 14 de fevereiro e no primeiro domingo de maio. Além disso, em 

Portugal, se diz: o dia da mãe. 
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das 27 taxes propostas por Dick (1990) que correspondem aos padrões de motivação de 

natureza antropocultural. São, conforme Dick, expressões cristalizadas, frases ou enunciados 

linguísticos. Biderman (2001) define as expressões idiomáticas como combinatórias de lexemas 

que o uso consagrou numa determinada sequência e cujo significado não se dá na simples 

somatória das suas partes, ou seja, desconsiderando suas partes como unidades semânticas. Em 

alguns casos, o sentido literal até pode ajudar no entendimento conotativo da expressão. Nas 

palavras de Krieger e Finatto (2004, p. 84), “A ideia de fraseologia está associada a uma 

estruturação linguística estereotipada que leva a uma interpretação semântica independente dos 

sentidos estritos dos constituintes da estrutura”. Para Blais (1993) a noção de fraseologia é vaga 

e modifica-se conforme a documentação consultada. Ela recobre, no todo ou em parte, o que se 

designa como compostos, colocações, expressões idiomáticas, locuções, expressões fixas, 

coocorrências e outras expressões do gênero. 

O ponto crucial está na fixidez. O fato de as unidades fraseológicas expressarem um 

significado que não é deduzível das partes da combinação de seus constituintes como falar 

pelos cotovelos pode ter várias motivações. Ademais, as estruturas dessa natureza, em geral, 

não são registradas como entrada própria, mas integram algum verbete que, como no exemplo 

apresentado, pode ser falar ou cotovelo. Para Chacoto (2012, p. 160), “os fraseologismos de 

caráter não proverbial, também designados expressões idiomáticas ou expressões fixas 

caraterizam-se pela polilexicalidade, pela não composicionalidade do sentido, pela fixidez e 

pela opacidade semântica”. 

Baránov e Dobrovol’skij (2009, p. 31), definem “idiomaticidade com base em três ideias 

básicas: a reinterpretação, a opacidade e a complexidade do modo de indicar o objeto denotado. 

A interpretação é uma expressão que tem significado direto e que deve ser entendida em sentido 

figurado”. Para Fiala (1998, p. 32) “a fraseologia é constituída de combinações recorrentes, 

mais ou menos estabilizadas, de formas lexicais e gramaticais. Tais unidades aparecem como 

fixações, isto é, conjuntos mais ou menos longos de formas simples construídas em contextos 

restritivos, capazes, contudo, de algumas variações”. Por seu turno, Ramos (2008, p. 43-44) 

define a fraseologia como “uma disciplina científica que se ocupa dos estudos do léxico, 

observando a contextualização das unidades fraseológicas que as compõem. Essas construções 

são formadas por meio da combinação de dois ou mais elementos, com um certo grau de 

fixação, cunhadas ao longo dos anos”.    

Já Ortíz Alvarez e Unterbaumen (2011, p. 9) concebem a fraseologia como: 

 
[…] a ciência que estuda as combinações de elementos linguísticos de 

uma determinada língua, relacionados semântica e sintaticamente, cujo 

significado é dado pelo conjunto de seus elementos e não pertencem a 

uma categoria gramatical específica. Nela se incluem todas as 

combinações em que os componentes são geralmente estáveis (em 

alguns casos a estabilidade é parcial permitindo algumas alterações, que 

não mudam o significado total da expressão) e possuem traços 

metafóricos. 

 

Mediante uma simbologia própria, as UFs do português associadas ao corpo expressam 

uma gama imensa de significados. Pela linguagem do corpo, tanto verbal quanto não-verbal, é 

possível dizer muitas coisas aos interlocutores. É uma linguagem autêntica, real, dinâmica, 

intensa, cujo significado possibilita uma interpretação consoante ao contexto de sua aplicação. 

Na nossa concepção, as UFs associadas ao corpo humano se configuram como unidades 

sintáticas e lexicais, compostas por dois ou mais elementos, de valor metafórico, com no 

mínimo uma posição livre, cujo significado não pode ser depreendido dos elementos que as 

constituem no plano morfossintático, semântico e discursivo. 
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A Recolha dos Dados 

 

  O presente trabalho, de orientação predominantemente empírica, envolveu pesquisa 

bibliográfica através da leitura de obras sobre o tema proposto e recolha de UFs associadas ao 

corpo humano no Português Europeu (PE) e no Português Brasileiro (PB). As unidades 

referentes à variedade brasileira foram coligidas das obras: Tesouro da Fraseologia Brasileira 

de Antenor Nascentes (1966) e Novo dicionário de termos e expressões populares, de Cabral 

(1982). As UFs correspondentes ao PE foram recolhidas nas obras: Dicionário de Expressões 

Correntes, de Orlando Neves (2000), e Dicionário de Expressões populares portuguesas. 

Arcaísmos, regionalismos, calão e gíria, ditos, frases feitas, lugares comuns, 

aportuguesamentos, estrangeirismos e curiosidades da linguagem, de Augusto Simões (1986). 

Nas quatro obras consultadas foram coletadas 1.100 expressões associadas ao corpo humano, 

sendo 561 do PB e 539 do PE. Esses dados correspondem às expressões do Português Europeu 

Contemporâneo (PEC) e do Português Brasileiro Contemporâneo (PBC). 

Para as sincronias pretéritas, recolhemos estruturas nos cinco volumes do Grande 

Dicionário Português ou Tesouro da Língua Portuguesa, de Domingo Vieira (século XIX); 

para o século XVIII, realizamos recolhas em dois volumes do Dicionário da Língua 

Portuguesa, de Raphael Bluteau e na obra Enfermidades da Língua e Arte que a ensina e 

Emudece para melhorar, de Manuel Paiva; para o século XVII, as obras consultadas foram Arte 

de Furtar, de Autor Anônimo, Adágios Portugueses reduzidos a lugares comuns, de Antônio 

Delicado e, ainda, Metáforas, ou Feira dos Anexins; O Fidalgo Aprendiz; Apólogos Dialogais 

e Carta de Guia de Casados. As cinco últimas de D. Francisco Manuel de Melo. Por fim, como 

principal suporte de abonações, utilizamos os corpora online: Teatro de Autores Portugueses 

(TAP), relativo ao século XVI e o Corpus do Português (CdP), para todas as sincronias, 

incluindo-se aí fases pretéritas da língua a partir do século XIV; e para os registros do Português 

Contemporâneo, em especial, a variante do PE, utilizamos o Corpus de referência do Português 

Contemporâneo (CRPC). 

Após a coleta dos dados, procedemos à busca de abonações/registros para as unidades 

fraseológicas coligidas.  Do total de 1.100 estruturas coletadas, nos dicionários do PB e do PE, 

498 ocorreram nas duas variedades. Para efeito de análise só consideramos as UFs que foram 

registradas em pelo menos duas sincronias, e/ou nas duas variedades do português. De salientar 

que uma parte considerável das UFs apresentou registro em apenas uma sincronia, portanto, 

estas não são aqui objeto de análise. Do total de unidades pesquisadas, 318 tiveram registros 

em duas sincronias ou nas duas variedades do português.  Por fim, para melhor visualização, 

elaboramos um quadro para cada unidade fraseológica, conforme registrado nos vários períodos 

da língua. Num total de 318 quadros que serão abordados no presente trabalho apenas a título 

de ilustração, na seção que trata da abordagem diacrônica. 

 

Uma breve nota sobre os corpora 

 

O Corpus de Referência do Português Contemporâneo (CRPC), do Centro de 

Linguística da Universidade de Lisboa, é um grande corpus eletrônico, com 311,4 milhões de 

palavras, cujo foco principal é o português europeu, mas outras variedades do português 

também foram contempladas. Atualmente, está sob a responsabilidade da equipe constituída 

por: Amália Mendes, Maria Fernanda Bacelar do Nascimento, Luísa Alice Pereira, Rita Veloso, 

Sandra Antunes, Michel Genereux e Ires Hendrickx. Para mais informações, esse Corpus está 

disponível em: <http://www.clul.ul.pt.>. Acesso: janeiro a julho de 2013. 

O Corpus do Português (CdP), criado pelo professor Mark Davies, da Brigham Young 

University em Provo, Utah, USA, com 45 milhões de palavras e cerca de  57.000 textos em 

português, abrange a língua de vários períodos. Trata-se de um corpus diacrônico, composto de 

http://www.clul.ul.pt/
http://www.byu.edu/
http://www.byu.edu/
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textos do português brasileiro e do português europeu, desde o século XIV até o século XX. É 

um corpus bastante amplo e acessível que permite buscas sofisticadas, no âmbito das variantes, 

das sincronias, dos tipos e gêneros textuais, dentre outros. Está disponível em: 

<http://www.corpusdoportugues.org>. Acesso: agosto de 2012 a julho de 2013. 

O corpus Teatro de Autores Portugueses do século XVI (TAP) reúne as obras que 

fizeram história do teatro no século XVI, em Portugal. A edição foi preparada no Centro de 

Estudos de Teatro e na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dirigida por José 

Camões, com Helena Reis Silva, Isabel Pinto, Lurdes Patrício, Inês Morais, Filipa Freitas e 

José Pedro Sousa. Oriundos do Projeto POCTI/ELT/33464/2000, da Fundação para a Ciência, 

com a colaboração de José Javier Rodríguez (textos em castelhano; apresentações), Lucília 

Chacoto (paremiologia), Manuel Calderón (textos em castelhano; apresentações). Disponível 

em: <http://www.cet-e-quinhentos.com>. Acesso: janeiro a julho de 2013. 

Após essas brevíssimas notas sobre os corpora utilizados, abordaremos, na próxima 

seção, também de forma resumida, algumas considerações sobre a Linguística de Corpus. 

    

Sobre a Linguística de Corpus 

 

A Linguística de Corpus, através de seu suporte teórico e metodológico, foi utilizada 

para o levantamento das unidades fraseológicas presentes em textos escritos. Tal suporte teve 

como parâmetro as linhas de pesquisa propostas por vários estudiosos de fenômenos 

linguísticos do inglês e do português que utilizaram a linguística computacional como 

ferramenta de trabalho, dentre eles Sinclair (1991), Sinclair (2004), Firth (1957), Fillmore 

(1992), Berber Sardinha (2000), Anderson e Corbett (2009). 

  Consideraram-se, ainda, para a análise das UFs associadas ao corpo humano, os 

mecanismos de criação de conceitos metafóricos nos termos de Lakoff e Johnson (2002). Esses 

autores postulam que as línguas possuem mecanismos coerentes e sistemáticos de criação de 

conceitos metafóricos, e que a criação das expressões metafóricas decorrentes desses conceitos 

obedece a mecanismos universais. Também Pamies (2002) assegura que a criação do léxico 

tem por bases primitivos semânticos universais presentes nas línguas. No âmbito dessa 

universalidade metafórica lexical e conceitual, existem particularidades atreladas à cultura de 

cada povo.   

 

Sobre o processo metafórico 

 

O processo metafórico é utilizado para referendar a criação de UFs há muito tempo. D. 

Francisco Manuel de Melo em sua clássica obra Metáforas ou Feira de Anexins, em meados do 

século XVII, usou do processo metafórico para apresentar de modo alegórico, ao longo da sua 

obra, ditos populares, frases tradicionais e anexins então correntes e muitos ainda em uso 

hodiernamente. 

A obra Feira de Anexins compõe-se de três partes: as duas primeiras subdivididas em 

diálogos e metáforas, onde os diversos interlocutores trocam anexins, chistes, ditados, máximas 

e sentenças sobre diversos temas. O Diálogo 1 da primeira parte, por exemplo, desenvolve os 

seguintes temas: Em metáfora de cabelos,  Em metáfora de cabeça, Em metáfora de testa, Em 

metáfora de cara, Em metáfora de rosto, Em metáfora de faces, Em metáfora de olhos, Em 

metáfora de narizes, Em metáfora de boca, Em metáfora de dentes, Em metáfora de beiços, Em 

metáfora de língua, Em metáfora de queixo, Em metáfora de barba, Em metáfora de orelhas. 

Como se vê, a utilização da concepção de metáfora como suporte de criação das UFs não é 

recente. 

Modernamente, Berber Sardinha (2007, p. 13) faz um longo e exaustivo estudo sobre o 

tema. Segundo este autor, (BERBER SARDINHA, 2007, p.13) “a linguagem é mais complexa 

http://www.corpusdoportugues.org/
http://www.cet-e-quinhentos.com/
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do que parece, pois podemos usar qualquer palavra com um sentido diferente daquele que é o 

literal (como ‘sol’). Posso reclamar que ‘isso não me entra na cabeça’ sem sugerir que alguém 

resolva a situação fazendo um buraco no meu crânio e depositando algo entre meus miolos”. 

   Em se tratando de UFs, certamente, pelo fato de grande parte delas se referirem a 

conceitos abstratos, como o “amor, a maledicência, a generosidade, a desonestidade, a inveja”, 

as sociedades humanas passaram a entender ou a conceituar esses temas metaforicamente. 

Vemos, pois, que as metáforas permitem-nos entender melhor o conceito de mundo, de pessoas, 

de sentimentos, isto é, os conceitos mais profundos e duradouros da humanidade. 

Devido ao espaço, não discutiremos de modo aprofundado o fenômeno da metáfora. 

Para maiores informações sobre o assunto Cf. Sardinha (2007). 

 

     Sobre a metonímia 

 

Através da relação metonímica, é possível observar, por exemplo, que o coração 

equivale aos sentimentos. Isto é, numa relação metonímica o coração substitui os sentimentos, 

em geral. Assim, com base nos princípios da teoria cognitiva sobre a metáfora e a metonímia, 

pode-se fazer uma referência a uma entidade implícita por meio do uso de outra entidade 

explícita. A metáfora e a metonímia são os dois meios mais frequentes de extensão semântica 

das unidades fraseológicas. 

Segundo Lakoff e Johnson (1980) e Lakoff e Turner (1989), a metonímia configura um 

tipo de projeção dentro de um mesmo domínio conceitual, diferentemente da metáfora, que se 

projeta entre domínios. Uma entidade dentro de um domínio pode referir-se a outra entidade no 

domínio, ou, ainda, uma entidade do domínio pode ser usada para se referir ao domínio inteiro. 

Em resumo, na metáfora há dois domínios conceituais e um deles é compreendido com base no 

outro. A metonímia, por sua vez, relaciona-se apenas a um domínio conceitual. 

Ao analisar a lexia “coração” na formação de UFs, em português e no espanhol, 

Marques (2012) revela que estruturas de tipo: “com o coração na mão” ou “no fundo do 

coração” explicitam um sentimento de sinceridade. A figura do “coração na mão”, por exemplo, 

remete à sinceridade que é concebida como um sentimento que leva o indivíduo a atuar de 

forma clara, sem ocultar nada. 

A metonímia pode constituir a base do significado metafórico de várias UFs associadas 

ao corpo humano. Algumas partes da anatomia humana como “o coração”, “a cabeça”, “a 

boca”, “ os olhos”, “o pé” são empregadas  pela função que desempenham. A boca, por 

exemplo, é por excelência o órgão da palavra e entra na formação de várias UFs associadas ao 

corpo humano no português: calar a boca, não abrir a boca; dizer de boca; estar na boca do 

mundo; dizer à boca cheia; encher a boca; apanhar alguém com a boca na botija, dentre outras. 

A cabeça, por sua vez, representa a parte mais elevada do corpo. Considerada a parte 

mais importante, compreende o cérebro, os órgãos da audição, da vista, do paladar, do olfato, 

elementos, também produtivos na formação de fraseologismos. Figurativamente, a cabeça 

representa o juízo, o siso, a inteligência. Essa lexia é base de um grande número de frases 

técnicas, locuções populares: cabeça de sino “parte superior do sino, oposta à boca”; cabeça 

do dedo “a ponta do dedo”; cabeça de comarca, no sentido figurado, “mulher alta e grossa, 

cabeça grande”; cabeça dura “pertinaz, teimoso”; cabeça oca, “tolo, que não tem juízo”, etc. 

O coração é considerado como o órgão que representa a memória dos sentimentos: falar 

com o coração nas mãos; apertar-se o coração; de todo coração; ser todo o coração. Senso 

moral/consciência: sem coração; cortar o coração; perverteram-lhe o coração. 

Temperamento, moral, caráter: ter bom coração; ter mau coração; coração de víbora; coração 

de pomba. Sem piedade: coração de pedra; coração de ferro; coração de bronze. O conjunto 

dos sentimentos que constituem a benevolência para com outrem: grande coração; ser todo 

coração; coração de ouro. 
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Passemos, agora, à análise dos dados, de um ponto de vista sincrônico, levando-se em 

conta os principais fenômenos linguísticos imbricados na configuração das unidades 

fraseológicas. 

 

O artigo 

 

 No português, artigos são vocábulos que se antepõem aos substantivos. Segundo Cunha 

e Cintra (1985, p. 199), “artigos definidos são usados para restringir a extensão do significado 

do substantivo, individualizando-os; os indefinidos indicam apenas a espécie do ser”. Em geral, 

as unidades fraseológicas associadas ao corpo humano admitem a anteposição de artigo 

definido no grupo nominal que as compõem, como por exemplo, enganar o estômago, pôr a 

boca no mundo, trazer o rei na barriga. Os artigos “o, a, o” têm valor genérico e não poderiam 

ser substituídos por artigos indefinidos como *enganar um estômago, *pôr uma boca no 

mundo ou  *trazer um rei na barriga, em um contexto idiomático. 

As UFs pesquisadas, em geral, apresentam uma noção genérica, como em: apanhar com 

a boca na botija, andar na boca do mundo, dar com a língua nos dentes, fazer das tripas 

coração, dar com a cabeça pelas paredes, passar o pé adiante (ou na frente) das mãos, etc. 

Nesses termos, essas estruturas são usadas para exprimir um conhecimento generalizado, 

aplicável a diversas situações comunicativas. 

 Desse modo, a enunciação de uma UF parece estabelecer uma ordem social mediante 

uma associação, veiculada pela expressão linguística, entre os homens e os elementos do mundo 

que os cercam. Segundo Ducrot (1984, p. 149) “esta alusão necessária ao mundo, inclusa na 

ordem ou no desejo, subsiste quando se atribui à palavra um valor mágico, quando se crê que 

ela pode desencadear, pela sua eficácia, os acontecimentos desejados ou as ações ordenadas”. 

Não escapamos da exigência que a palavra tem com seus elementos constitutivos e com “alusão 

a uma exterioridade”. 

  Segundo Baránov e Dobrovol’skij (2009, p. 554) a característica mais importante das 

UFs é a existência “de diferentes tipos de irregularidades que, conforme o princípio da 

economia, conduz à estabilidade das expressões e à sua fixação no dicionário mental. As demais 

peculiaridades semânticas, sintáticas, morfológicas e pragmáticas das UFs também se 

fundamentam nesta característica básica”. 

 Em síntese, buscam-se, através do uso das UFs, elementos exteriores do universo do 

próprio homem, sujeito da expressão linguística. Vários recursos extralinguísticos podem ser 

utilizados: associações a fenômenos da natureza, ao corpo humano, ao costume, à classe social, 

ao poder econômico, a fenômenos sociais, a fenômenos históricos, dentre outros. 

 

O modo e o tempo verbal 

 

O modo indicativo, em regra, caracteriza-se pela certeza e objetividade de como se 

apresenta o fato. O indicativo é tido como o modo da realidade, isto é, revela toda a percepção 

dos fatos do mundo real. Segundo Dutra (1990, p. 112), “pode-se associar o caráter de verdade 

dos ditados à certeza e à objetividade fornecidas pelo indicativo. Ao mesmo tempo, associa-se 

a forma de simples constatação ao traço de modo da realidade”. 

De acordo com Roca-Pons (1972), o tempo presente não se restringe ao momento da 

fala. Essa característica do modo indicativo e do tempo presente é essencial para a compreensão 

do fato de as UFs poderem ser utilizadas referindo-se a ações passadas ou futuras, em relação 

ao momento da fala. As ações referenciadas não necessitam ocorrer no exato momento em que 

as UFs são enunciadas. Assim, o que se chama “presente” parece ser uma atualização temporal 

sob a forma de uma marca formal e referencial, no plano gramatical, no plano semântico e no 

plano pragmático. 
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Para Ranchhod (2003), os verbos das expressões fixas apresentam um comportamento 

morfossintático semelhante ao que se apresentam em outras construções com grupos nominais 

livres, isto é, variam em tempo, modo, pessoa, número, conforme as condições sintáticas em 

que se encontram. 

 

 

 

Organização dos constituintes 
 

Outro aspecto observado, na constituição das UFs pesquisadas, é a possibilidade de 

inserção de elementos linguísticos entre os constituintes formadores dessas unidades, com 

função introdutória ou conclusiva. Esses elementos são de naturezas diversas. Assim, em 

estruturas do tipo: nunca meteu aqui o pé, (século XVI), há a inclusão do advérbio “aqui” no 

interior da composição da UF, sem afetar o fenômeno da fixidez, tampouco da idiomaticidade. 

A nosso ver, isso se deve ao fato de o advérbio “aqui” ser um modificador de frase. Em regra, 

os advérbios modificadores de frases não comprometem a estrutura interna dos constituintes. 

O mesmo não ocorre com os advérbios modificadores do verbo como *nunca meteu 

vagarosamente o pé. 

Para a locução negar a pés juntos, do século XVI, temos negando a pés juntos “como 

dizem”. Esta última informação parece indicar uma constatação do modo de dizer à época. Já 

na estrutura com o rabo entre as pernas, “como se costuma dizer em bom português” (CRPC), 

o autor da frase ao enunciá-la acrescenta a informação “como se costuma dizer em bom 

português”. Certamente, para explicar a sua inserção naquele contexto, o que pelo excerto 

demonstra tratar-se de uma conclusão. As UFs admitem, pois, o uso de identificadores formais 

que não interferem na sua significação e sim, em alguns casos, uma forma de o autor se eximir 

da responsabilidade de autoria. 

 

A lexemização 

 

Lyons (1982) admite a existência de lexemas sintagmáticos como base do significado 

lexical, isto é, como um significante. Para o autor (LYONS, 1980 p. 136) “o significado de uma 

sentença depende do significado de seus lexemas constituintes”. Afirma, ainda, que os lexemas 

sintagmáticos são ou gramaticalmente, ou semanticamente idiomáticos, ou ambos: a sua 

distribuição e o seu significado são imprevisíveis a partir das propriedades sintáticas e 

semânticas de seus constituintes. 

De acordo com Palmer (1979), as frases idiomáticas (lexemas sintagmáticos, para Lyons 

(1980) apresentam restrições gramaticais e sintáticas. Considere-se a UF fazer das tripas 

coração. Nessa estrutura, o fato de o item lexical “tripas” não se apresentar no singular é 

concebido como restrição gramatical. O uso singular do item léxico “tripas” causaria um 

estranhamento no que tange ao significado da unidade. Por outro lado, em algumas UFs, como 

tendão de Aquiles, não é possível o uso do plural para “tendões”, provavelmente, em referência 

ao mito. Em muitos casos, essas restrições sintáticas ocorrem de modo semelhante a outros 

itens não idiomáticos. No caso das Ufs, as restrições, em geral, são de ordem social. 

A forma verbal, presente nas UFs estudadas, tem um comportamento diferente da forma 

nominal. Assim, a partir de fazer das tripas coração é plausível obtermos: a) fez das tripas 

coração, b) vai fazer das tripas coração, c) fizemos das tripas coração, d) fiz das tripas 

coração.  Da mesma forma, a estrutura perder a cabeça admite variação no item verbal: a) 

Maria perdeu a cabeça, b) Os garotos perderam a cabeça, c) Nós perdemos a cabeça, d) Eu 

perco sempre a cabeça, além da posição livre para o sujeito. As unidades fraseológicas 

associadas ao corpo humano, em regra, admitem alternância do tempo verbal, bem como sujeito 
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livre, sem afetar o significado idiomático global. 

Vários estudiosos do assunto concebem a impossibilidade da transformação passiva 

como uma restrição sintática das unidades fraseológicas como em: fazer das tripas coração. A 

transformação passiva *das tripas coração foi feito” não é permissível mantendo o sentido 

figurado. Do mesmo modo, não se admite a passiva: *a cabeça foi perdida por Pedro” 

correspondente à frase Pedro perdeu a cabeça. 

Baránov e Dobrovol’skij (2009) ao tratarem do caráter seletivo das UFs em relação à 

modificação da sua estrutura, asseguram que, por um lado, todas as UFs podem ser modificadas 

e, por outro, a mesma unidade não permite todas as transformações possíveis. Para estes 

autores, as condições de passivização são resultantes da ação de fatores específicos, 

independentes uns dos outros, como, por exemplo, o desmembramento semântico, a presença 

de componentes verbais que criam de maneira livre e regular formas de passiva nas línguas, a 

transitividade gramatical, a sinonímia da UF com respeito ao verbo que permite a transformação 

passiva e a variabilidade do artigo no componente nominal. 

Em síntese, apesar de ser possível algumas substituições paradigmáticas, sem 

modificação do grau de lexicalização já existente, o processo de lexicalização implica uma forte 

coesão dos elementos que configuram a expressão seguindo regras internas e externas. A 

propósito, segundo Galisson (1984, p. 315), “a lexicalização é um processo linguístico que 

transforma um grupo livre em um grupo estável, isto é, que une uma sequência de morfemas 

para transformá-los em uma única e mesma unidade lexical”.     

 

A coocorrência 

 

A coocorrência é definida pela mútua expectativa das palavras. Segundo Palmer (1979, 

p. 117), “as palavras conhecem-se pela companhia em que estão”. Afirma-se, por conseguinte, 

que a coocorrência é a ocorrência simultânea de uma palavra com outras palavras no 

estabelecimento do seu significado. 

  A palavra água pode ser acrescentada à expressão estar com água na boca, mas não 

pode coocorrer junto à expressão com a boca na botija de água, no sentido figurativo. Em 

relação às UFs, deve-se verificar uma previsibilidade dos elementos que as compõem. A maior 

parte das unidades fraseológicas estudadas apresenta fortes restrições distribucionais entre o 

verbo e os grupos nominais a eles vinculados. Essas restrições impedem, em geral, a aplicação 

de algumas operações sintáticas a essas unidades.  

  

Sobre a correspondência 

  

É consenso as assertivas em torno da necessidade de estudo contrastivo entre diferentes 

línguas e diferentes variantes. Sobre a importância de análises que levem em conta as variantes, 

Schemann (1983) afirma que uma comparação sistemática das UFs portuguesas e brasileiras 

seria por um lado de grande utilidade prática; por outro lado, daria à linguística, pela primeira 

vez, a possibilidade de estudar detalhadamente como dois idiomas que partem quase do mesmo 

material e das mesmas regras gramaticais se diferenciam um do outro através de diferentes 

transposições e formações de contexto desse material. 

Também Ranchhod (2003) reconhece que há muita semelhança entre as duas variedades 

do português, mas mostra também que existem algumas diferenças de natureza lexical e 

morfossintática, que será interessante estudar de um ponto de vista comparativo. 

Vamos tratar, na próxima seção, da correspondência (ou não) entre as UFs associadas 

ao corpo humano no PB e no PE, com base nas listas elaboradas para esse fim. 

Em geral, as variedades de uma mesma língua como a portuguesa do Brasil e a de 

Portugal apresentam semelhanças e diferenças. Entretanto, ao lado de previsíveis diferenças 
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entre muitas expressões, principalmente aquelas ligadas ao passado sociocultural de cada povo, 

encontramos formulações idiomáticas idênticas. 

Para realizarmos a comparação das UFs, nas duas variedades do português, precisamos 

ter em mente a noção de correspondência. Portanto, em nossa pesquisa, vamos considerar a 

proposta elaborada por Ortiz Alvarez (2000), qual seja: 

 

 Expressões idiomáticas de elementos e conteúdos semelhantes 

 Expressões idiomáticas com elementos semelhantes e conteúdos diferentes 

 Expressões idiomáticas de elementos diferentes, mas semelhantes quanto ao sentido. 

Há nesse grupo a inclusão de    

 Expressões idiomáticas com um ou mais elementos semelhantes e outros elementos 

diferentes, mas com igual sentido. 

 Expressões idiomáticas numa língua sem equivalente na outra. 

 

Vamos verificar a correspondência (ou não) entre as UFs associadas ao corpo humano 

no PB e no PE sob a perspectiva sintática, estrutural e semântica. Acreditamos que, 

diferentemente de outras análises propostas, a nossa pesquisa, provavelmente, irá demonstrar 

uma maior correspondência entre as unidades estudadas, por se tratar de variedades de uma 

mesma língua. 

Passemos, então, à análise quantitativa dos dados, conforme os corpora pesquisados. 

                                       

Figura 1- Percentual de correspondência das Ufs nas duas variantes 

 
Como apresentado na Figura 1, 66% das UFs associadas ao corpo humano, segundo os 

registros, apresentam elementos e conteúdo semelhantes nas duas variedades do português. As 

estruturas analisadas apresentam, portanto, uma correspondência lexical perfeita e pressupõe a 

possibilidade de uma “tradução/interpretação” literal de uma variedade para outra, uma vez que 

todos os elementos das UFs encontram elementos correspondentes na outra variedade. 

Tanto no PB quanto no PE, estruturas como: andar de olho em, ao pé da letra, apanhar 

com a boca na botija, bater com o nariz na porta, falar com o coração na mão, estar na mão 

de alguém, estender a mão, fazer vista grossa, mostrar os dentes, ser senhor do seu nariz, ter 

cara de lua cheia, não chegar aos calcanhares de alguém, dentre outras, apresentam significado 

e estrutura semelhantes nas duas variedades pesquisadas. 

 Ainda, segundo os dados, 26% das estruturas registradas ocorreram em apenas uma das 

variedades portuguesas. Assim, unidades como a pé quedo, andar com a barriga à boca, andar 

com a cabeça à roda, cara de fuinha, chuchar no dedo, deixar com os nervos em franja, fazer 
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nariz de cera, pôr os pés à parede, lamber a beiça, não pôr o pé em ramo verde, pôr o pé no 

pescoço, ter língua de prata, dentre outras, foram registradas no PE e não apareceram nos 

corpora do PB, sugerindo sua inexistência nessa última variedade. De outro lado, unidades 

como abrandar o coração, deixar com os nervos à flor da pele, esquentar a cabeça, estar 

atolado até ao pescoço, meter a cara, olhos compridos, pé rapado, etc., ocorreram segundo os 

registros, apenas na variedade do PB. 

Por sua vez, as UFs com um ou mais elementos diferentes e conteúdo semelhante 

representaram apenas 5% do total de unidades pesquisadas. Essas estruturas têm em sua 

composição um ou mais elementos linguísticos diversos, mas mantêm a similitude nocional. 

Dentre elas, andar de cabeça erguida (PB) e andar com a cabeça erguida (PE). In casu, não 

há coincidência entre as preposições “de” e “com”, respectivamente. Nas estruturas dente 

arreganhado (PB) e arreganhar os dentes (PE) temos uma inversão da ordem. Além disso, em 

PB temos um adjetivo participial e em PE um verbo. Também, o nome parte do corpo ocorre 

no singular e sem artigo no PB e no plural no PE e com artigo definido. As UFs botar a alma 

pela boca (PB) e deitar a alma pela boca (PE) apresentam uma transformação de ordem lexical. 

Para as sentenças dar o pé e tomar a mão (PB) e dar-se o pé e quer tomar a mão (PE), a 

diferença ocorre em relação à regência verbal “dar” e “dar-se”, bem como em relação à inserção 

do verbo “quer” para a variante do PE. As estruturas dizer de boca cheia (PB) e dizer à boca 

cheia (PE) apresentam variação da preposição: “de” para o PB e “à” para o PE. 

Deve-se salientar que o verbo deitar entra na composição de diversas UFs associadas 

ao corpo humano no PE. Esse verbo tem como correspondente, no PB, os verbos “pôr” e 

“colocar”. O verbo deitar raramente é utilizado na variedade brasileira, nos mesmos contextos 

em que ocorre no PE. Portanto, todas as UFs constituídas com esse verbo, no PE, demandam 

uma atenção especial, por parte dos pesquisadores que atuam na área da tradução. 

Por fim, a Figura 1 apontou que 3% das UFs associadas ao corpo humano no PB e no 

PE apresentaram estrutura semelhante e conteúdo diferente. As sentenças ficar com cara de 

pau, encher a cara, falar ao coração, pé de vento, pé de boi, por exemplo, apresentam estruturas 

idênticas nas duas variedades, entretanto, ao interpretar o significado, percebemos que ocorre 

mudança de sentido de uma variedade para a outra.  

A nosso ver, isso se relaciona ao modo de concepção do sistema idiomático de cada país. 

Simões (1985), por exemplo, registra a UF cara de pau no PE, com a acepção: “Impassível, 

sem expressão”. Tomé Cabral, para o PB, registra: “indivíduo antipático que não sorri”. Nos 

dados, aparece, ainda, a noção “indivíduo sem escrúpulo”. A unidade pé de boi foi registrada 

no dicionário de Neves (PE), como “pessoa de ideias antigas, conservador” e aparece em 

Nascentes (PB) com o significado de “trabalhador tenaz, infatigável”. 

No âmbito da correspondência entre as UFs associadas ao corpo humano, no PB e no 

PE, é muito importante a verificação do contexto, uma vez que há semelhanças e diferenças 

significativas. Como apresentado na Figura 1, 66% das UFs registradas apresentam uma 

correspondência lexical e semântica perfeita, mas 34 % dessas unidades apresentam algum tipo 

de irregularidade, como, por exemplo, variação lexical na composição de estruturas das 

variedades e unidades que ocorrem em apenas uma das variedades. 

 

Abordagem diacrônica 

 

Nessa seção, vamos descrever as UFs presentes nos corpora, por nós pesquisados, nas 

várias sincronias pretéritas, com o intuito de averiguar o status dessas expressões ao longo da 

história da língua portuguesa. Trata-se de observações ainda preliminares que serão objeto de 

análise mais exaustiva em um futuro trabalho. 

No que se refere à etimologia, segundo Viaro (2011), as UFS (por ele denominadas 

expressões idiomáticas) são tão complexas quanto os nomes próprios. Segundo o autor, “a 
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impossibilidade de provar um étimo por leis fonéticas ou por analogias razoáveis conduz à 

prática da etimologia fantasiosa” (VIARO, 2011, p. 299). 

A análise etimológica das UFs, na maioria dos estudos existentes, está vinculada a 

propostas pautadas apenas em semelhanças fonéticas e no reconhecimento de supostos 

componentes das palavras. Para Viaro (2011) tais estudos tratam de uma associação de supostas 

partes da palavra com outros vocábulos, normalmente mais frequentes, presentes na mente do 

falante, com os quais está familiarizado. 

As UFs apresentam muita vivacidade, alguma obscuridade e, em grande parte, são 

imagéticas, talvez por isso são, constantemente, transformadas em historinhas. Segundo Viaro 

(2011), de um lado há os que arriscam explicações sem nenhuma pesquisa documental. De 

outro lado, há os gramáticos, os quais assumem poder de juízes e corrigem essas unidades sob 

o argumento de que estariam deformadas e tidas como corrupções de outras, supostamente mais 

coerentes. Tais soluções são comumente acatadas em diversos manuais. Assim, através de um 

comportamento logicizante, remendam-se expressões como: “cor-de-burro-quando foge” que 

pela proposta logicizante corresponderia a “corra de burro quando foge”; “enfiar o pé na jaca” 

pela proposta logicizante equivaleria a “enfiar o pé no Jacá”. 

As expressões remendadas conforme Viaro são totalmente artificiais e falsas, embora a 

divulgação de tais estruturas lhes possibilite uma existência duradoura. Algumas propostas de 

correção sequer apresentam um sentido claro. São soluções etimologicamente logicizantes, 

quando não fantasiosas.No entanto, segundo o autor aqui resenhado, com pesquisas mais 

extensas é possível encontrar datações mais antigas, com base em corpora confiáveis como o 

Corpus do Português, por exemplo, um dos corpora por nós examinado.   

Algumas UFs são mais fáceis de conhecer do que outras, principalmente quando se 

referem a textos literários, filosóficos, científicos ou religiosos que se popularizam. Também as 

UFs presentes em outras línguas, não sendo exclusivas do português, como “lavar as mãos”, 

“calcanhar de Aquiles”, facilitam sua explicação. No entanto, não é o caso da maioria das 

expressões, pois estas têm seus étimos ligados a um substrato expressivo muito difícil de 

investigar, como a linguagem coloquial de sincronias passadas. 

No entender de Viaro (2011, p. 302), as UFs constituem “um dos maiores desafios da 

Etimologia Científica, o que se contrapõe à facilidade com que os pseudoetimológicos chegam 

a soluções. Para agir como um cientista deve-se buscar resultados obtidos através de exclusão 

de hipóteses mirabolantes e do levantamento de dados, cuja maior preocupação deve ser a 

descrição e a investigação cuidadosa de ocorrências mais antigas” (grifo nosso). 

  Em nosso trabalho, para a abordagem “histórica”, adotamos a perspectiva de Viaro no 

que tange à descrição das UFs associadas ao corpo humano em sincronias pretéritas. Assim, 

através de ocorrências devidamente datadas e entendidas à luz dos fenômenos de cada sincronia 

pretérita reconstruída, buscamos propostas etimológicas mais sólidas. A melhor metodologia 

disponível para tal investigação é a abonação destas unidades nos corpora constituídos para 

esse fim. In casu, os corpora Corpus de Referência do Português Contemporâneo (CRPC), 

Corpus do Português (CdP), Teatro de Autores Portugueses (TAP), bem como obras referentes 

às respectivas sincronias.   

Vamos tomar, como exemplo dos quadros elaborados, as UFs a olhos vistos, abrir os 

olhos, ser unha e carne (ou unha com carne), ser unha de fome, tirar o pé do lodo (ou da lama). 

A UF A olhos vistos é antiga na língua portuguesa. Ocorre, segundo os corpora, desde o século 

XVI. Vejam o quadro abaixo: 

 
A olhos vistos   
De maneira visível, óbvia, patente. 
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Século XX (De maneira visível, óbvia, patente.): “...um bloco econômico sólido com a América Latina. 

Perde terreno a olhos vistos ante os avanços da União Européia e das associações de comércio 

asiáticas...” (CdP). 

Século XIX “...anda com o adro ás costas ao pésapelo, ah loba que assim me persegues a olhos vistos, 

anda no cavalinho da alegria, arrumou os pés à parede, algum torto o vio, aballou cos cachimbos, 

agulhinhas ferrugentas...” (EL). 

Século XVIII: “...nao podendo aturar o pao de muniçao, porque é muito mimosa, deu em ladra corm 

tanto desafôro que roubava a olhos vistos até os pagamentos dos soldados e destruía a fazenda de El-

Rei...” (CdP). 

Século XVII “...que isto é qualquer sucesso por que nos fala, e com isso abrissem os olhos, que cegam 

a olhos vistos pelo que não é para ver, senão para chorar! Mas também somos como toupeiras,...” (CdP). 

Século XVI “... quase destroçadas e da gente morta um grande número. Vendo os soldados de Jesus que 

a olhos vistos pelejava por eles o mesmo Senhor chamando todos a uma voz por seu invictíssimo e 

santíssimo nome,...” (CdP). 

 

 

Os dados demonstram que a UF acima apresentada parece ter já no século XV a acepção 

de “maneira visível, óbvia, patente”. É uma estrutura corrente nas duas variedades do português. 

Passemos à UF abrir os olhos, segundo os dados dos corpora pesquisados. 

 

 

 
Abrir os olhos      

Adquirir conhecimento, estar alerta, atento. 

Século XX :  “…que ameaça subverter todo o património cultural e moral da humanidade carreado , 

penosamente , ao longo dos séculos . 

Basta abrir os olhos para o panorama degradante da política internacional contemporânea ...” (CRPC). 

De maneira visível, óbvia, patente.): “...um bloco econômico sólido com a América Latina. Perde 

terreno a olhos vistos ante os avanços da União Européia e das associações de comércio asiáticas...” 

(CdP). 

Século XIX: “...assegurava que estava muito mudada, que começava a abrir os olhos à lei de Deus; 

então, muito discretamente, falavam de coisas diferentes...” (CdP). 

Século XVIII: “...o Senado, os magistrados se dividem entre si, eles formam partidos sem se 

perceberem, abrem-se os olhos muito tarde: uma parte da autoridade se acha armada contra a outra...” 

(CdP).  

Século XVII: E é bom remédio, para que lhes apressem as causas. Em Portugal ainda a justiça não 

abriu os olhos nisto. Prendem milhares de homens, por dá cá aquela palha...”(AF, p. 218).). 

Século XVI: “...que nos metem, & penas, a que nos obrigão quando por beneficio de Deos se nos abrem 

os olhos. Opeccador obstinado, quando pecca não ve seus males, porque he ...” (CdP). 

Século XV: “...Pompeeo que por teu mal viste! Daqui adiante pelejaremos sem ti. E Domicio abrio os 

olhos e entendeo o que Cesar lhe dissera. E, com spiritu apressado, respondeo: -- O Cesar, ainda sera...” 

(CdP). 

 

 

 A expressão abrir os olhos, de acordo com os dados registrados, parece ter o mesmo 

significado desde o século XIV, ou seja, a noção de “estar atento, alerta, apto para adquirir 

conhecimento”. Entretanto, nas duas sincronias mais remotas, a acepção está associada ao 

“entendimento, à compreensão”, segundo expresso nos fragmentos. A partir do século XVII, 

aparece, também, a noção de “estar atento, alerta”. 

 Apresentamos, a seguir, a UF ser unha e carne (ou unha com carne). 
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Ser unha e carne 

Amigo íntimo, companheiro inseparável. 

Século XX : “...- nem lembrava o das bravatas à porta do sindicato, o que era assim com o deputado 

Lima, que era, por sua vez, unha e carne com Jango. Dei-lhe a notícia da prisão do sr. Lima, já sem 

mandato e sem direitos políticos...” (CdP). (PB). 

Século XIX: “...aquela história no sermão do outro dia.. E o tal Sr. Henrique que é unha e carne com 

eles.. Ele será muito boa pessoa mas não me calha.. Lá feliz, isso como não sei de outro, com dinheiro 

e sem cuidados...(CdP). 

Século XVIII: Século XX 

Século XVII: “...e se vão já nele metendo como a unha pela carne; porque abusos e povo são como 

unha com carne. “ (AD, v.1., p. 84). 

Século XVI: “...falar com nosso compadre Jan’Alberto de Leão que são ambos unha e carne por parte 

do cunhadio...” (TAP). 

 

 

 A UF ser unha e carne (ou unha com carne) ocorre na língua portuguesa, segundo os 

corpora, desde o século XVI. A acepção parece ser a mesma que tem ainda hoje. No corpus 

“Teatro de Autores Portugueses do século XVI, temos vários registros da expressão unha e 

carne como, por exemplo, “caiam embora que eu os depenarei, com quem se eles tomam. Agora 

novamente embicou nela Alexandre, que é unha e carne com Lionardo. Por isso pintam o amor 

criança que não tem mais respeito que ao que pede” (Comédia de Bristo/Fanchono (1562). Nos 

Apólogos Dialogais de D. Francisco Manuel de Melo (1640), com edição póstuma de 1721 há 

o registro da expressão unha com carne e unha e carne como se vê nos seguintes excertos: “...e 

se vão já nele metendo como a unha pela carne; porque abusos e povo são como unha com 

carne...(AD, v.1., p. 84); “...com os donatos dos conventos; e se a ventura os ajuda, se publicam 

por unha e carne dos padres-mestres, dos quais afirmam não fazem sermão que não lhe 

mostrem oito dias antes...” (AD, v. 1, p. 178).  

 Até o século XIX, encontramos o registro das duas formas para a referida expressão, 

assim registrada por Aluísio Azevedo: “Agarrou-se ao Campos; agarrou-se àquele Dr. 

Freitinhas (do baile do Melo) que era unha com carne de um dos examinadores. E furou, e 

virou, e percorreu amigos desconhecidos, até se julgar...” e por  Júlio Dinis na obra, A 

Morgadinha dos Canaviais: “Que eu não acredito, mas enfim, aquela história no sermão do 

outro dia.. E o tal Sr. Henrique que é unha e carne com eles.. Ele será muito boa pessoa mas 

não me calha…”103.  (CdP). 

 Conforme os registros, a expressão apareceu grafada unha e carne ou unha com carne 

até o século XIX. A partir do século XX, encontramos apenas a forma “ser unha e carne”, isto 

é, “ser íntimo”. A UF ser unhas de fome (ou unha de fome) apareceu nos dados, a partir do 

século XVI. 

 
Ser unhas (ou unha) de fome 

 Avarento. 

                                                 
103 Em Portugal, o uso corrente é “ser unha com carne”. 
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Século XX : Avarento 

Século XIX: “..., upa, ugar, vividouro, verter, vira volta, vaya, vizage, vasqueira unhas de fome, 

verdoengo, vidroso, vitaró, ventaróla, ufanía, veneta, vergastada, vaza barriz, vesgo, valdevinos,...” 

(CdP). 

Século XVIII: “...Pôr-se com alguem ás Unhas, e dentes. Unhas de fome, (chama o vulgo ao escaço, 

mesquinho. Fugir, ou escapar...” (CdP). 

Século XVII: “...Com esta história se explica bem que  coisa são unhas de fome, que poupando furtam 

à boca, à saúde e à vida o que lhe é devido. E assim chamamos unhas de fome a uns que tudo escondem 

e que tudo guardam- sem sabermos para quando-...”  (AF, p. 199). 

Século XVI: “...era contente como não lhe levava algũa cousa. Chamava-lhe sempre esse unhas de 

fome, e a mim de ladrão e velhaco mentiroso nam me havia fame nem sede, eu ria-me porque a quem 

hás de rogar...”(TAP). 

 

 

 Como se viu, a UF ser unhas de fome foi registrada em cinco séculos. A estrutura 

corrente apresenta o substantivo “unhas” na forma plural. No entanto, no século XIX, além da 

forma plural, apresentada no quadro, encontramos o registro da lexia unha no singular: “...De 

uma mulherzinha como a dele é que você precisava para o ensinar, seu unha de fome! Não 

devia ser uma toleirona, como eu, que levo aqui a matar-me, às vezes até fazendo...” (Filomena 

Borges, Aluísio Azevedo). 

 A expressão tirar o pé do lodo (ou da lama) também é antiga na língua portuguesa. 

Aparece nos corpora a partir do século XVI. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 
Tirar o pé da lama 

 

Século XX : “...pelo preço de um carro modelo 1.6, é possível desfrutar dessa comodidade. O segredo 

para, literalmente, tirar o pé da lama são os ultraleves e os girocópteros, aeronaves que eram 

utilizadas apenas como hobby...” (CdP). 

Século XIX: “...tusquiado, multilado, temos dinheirinho fresco, tomem-se lá com huma destas, 

tosquenejando no somno, tirou-lhe o pé do lodo, tira para e pégo, tem-lhe chegado ao vivo, tenteando a 

minha vida, tero léro léro tenho quanto quero, tem muita ronha...”(CdP). 

Século XVIII: Tirou-lhe o pé do lodo. (EL, p. 150). 

Século XVII: “...No pescoço lhe porei eu o pé. Bem, agora o tirou do lodo. Você será o atolado...” 

(AF, p. 39) 

Século XVI: “...que ouriço-cacheiro, se lhe falta capacidade pera se mandar escodar. Andai comigo, 

que eu vos tirarei o pé do lodo. Vamos pelas casas de jogo, pedi barato sem vergonha...” (TAP). 

 

 

 A estrutura tirar o pé do lodo (ou tirar o pé da lama) está presente nos corpora desde o 

século XVI. É uma unidade que mantém a mesma estrutura, inclusive o mesmo verbo e pelo 

que se depreende do contexto, a mesma noção, isto é, “prosperar, subir na vida”, em todas as 
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fases da língua portuguesa. É sabido que, simbolimente, o lodo 104  é algo “escorregadio, 

instável”. Trata-se de um fenômeno físico da realidade humana de todos os tempos. Assim, 

mediante a associação ao “lodo” como algo instável, tem-se o oposto que é a segurança. Logo, 

tirar o pé do lodo significa “prosperar, melhorar de vida, ter estabilidade”. Sem buscar 

generalizações, as UFs associadas ao corpo humano, que, simbolicamente, fazem alusão a 

fenômenos da natureza como ter cara de lua cheia, pé de vento, à boca da noite, tirar o pé do 

lodo, trazer (ou ter as costas quentes), dentre outras, em regra, mantiveram as estruturas e a 

acepção figurativa ao longo da história da língua portuguesa. 

 Também as expressões associadas ao corpo humano que fazem menção a sentimentos 

mais amplos, de ordem universal, principalmente, àqueles vinculados ao amor, ódio, 

compaixão, maledicência, religiosidade, humildade, desconfiança, generosidade em 

expressões como: arreganhar os dentes, abaixar a cabeça, abrir a boca, abrir mão, abrir os 

olhos foram registradas com a acepção idiomática nas sincronias mais remotas. São sentimentos 

presentes e inerentes à humanidade em todos os tempos. Muitas estruturas aparecem ligadas ao 

verbo abrir, com a noção de “ajudar, colaborar, ser generoso”. Essas expressões, como também 

aquelas vinculadas a fenômenos da natureza, já apresentadas, são permanentes na história da 

humanidade. Apresentamos abaixo outros aspectos das unidades fraseológicas investigadas, 

conforme a ocorrência nos quadros elaborados. 

A expressão passar o pé adiante das mãos, nos séculos XVI, XVII e XVIII, era registrada 

com a estrutura passar o pé além da mão. Parece um aspecto irrelevante, mas considerando-se 

o trabalho das pessoas que lidam com a tradução, tal sequência pode causar alguns transtornos, 

uma vez que no português hodierno a estrutura corrente é passar os pés adiante das mãos. 

Bluteau, no século XVIII, à p. 173, registra não lançar pé além da mão, isto é, “não fazer por 

adiantar, ou aperfeiçoar com novas ideias, ou meios, seguir a rota velha e trilhada”. 

 A estrutura andar na boca do mundo foi registrada desde o século XVI, com a variação: 

andar em boca de gentes como se vê no excerto: “...porque eu tenho parentes que me podem 

bem casar e mais que não quero andar agora em boca de gentes a quem s’ele vai gabar...” 

(TAP). No século XIX, Domingos Vieira registra Andar na boca do mundo, com o significado 

de “ser falado, ter um procedimento que é discutido pelo público”, acrescenta, ainda, o autor 

que diz-se  “andar na boca de alguém”, num sentido semelhante. 

Chamou-nos a atenção, durante a recolha, a referência utilizada para a UF sem pés nem 

cabeça, no século XVI: “pera que, segundo a calidade da cousa, assi fazer a estima dela, 

começaram os embaixadores tratar em outras matérias, com tanta variadade por se deter, que, 

entendendo el-Rei Dom João o caso, disse que aquela embaixada del-Rei seu primo não tinha 

pés nem cabeça, aludindo isto a Pero de Ayala, que era manco de um pé, e a Dom Garcia, por 

ser homem um pouco enlevado e vão. E sem outra conclusão se tornaram pera Castela. Pera o 

qual caso se acabar de concluir, enviou el-Rei a Castela Rui de Sousa e seu filho Dom João de 

Sousa,...” (CdP). Parece haver no contexto as duas noções da unidade, o literal e o idiomático, 

permitindo conjeturar que essa unidade é usada com o sentido idiomático desde o século XVI. 

Também a UF encher a cara, no que se refere ao significado, até o século XIX foi 

registrada com o sentido de “dar bofetadas”. Só a partir do século XX aparece com a acepção 

de “embriagar-se”. No PE, segundo os dados, ocorre com o sentido de “dar bofetadas”, isto é 

“encher a cara de bofetadas”. No PB, é corrente, também, a acepção “embriagar-se”. 

As unidades que envolvem números apresentam bastantes variações dos numerais. 

Assim, em expressões do tipo: com quatro pedras na mão e fugir a sete pés, encontramos, 

respectivamente, a variação: “duas pedras”, “três pedras”, “quatro pedras”, “sete pedras” e “sete 

pés”, ou “quatro pés”. A propósito, Simões (1986. pp. 211-212) afirma: fugir a quatro pés - 

                                                 
104 Lodo é um tipo de sedimento próprio de terras inundadas, como o fundo dos rios, lagos, pântanos. Formado 

por uma mistura de substâncias que se caracteriza pela presença de minerais, coloides e partículas provenientes de 

matéria orgânica em decomposta em suspensão  no meio aquoso. 
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“rapidamente a toda a velocidade, vulgarmente usa-se mais dizer fugir a sete pés, mas 

compreende-se que seja quatro pés, alusão a fugir a cavalo”. 

Deve-se evidenciar que a estrutura mais antiga da expressão com quatro pedras na mão 

não apresentava número de pedras, como se vê no excerto do século XVI: “...Antes fora bom 

consselho meter vos no ssaluador ou casaruos cuû doutor aynda que fora velho. Falays cõ 

pedras na mão como que fosseys fermosa & soys muy presuntuosa sobre ter maa condiçam. 

Nã ssoys muyto bë desposta nem pareçeys muyto bem se com vosco fala (Cancioneiro de 

Resende, Garcia de Resende, 1516-CdP). 

No século XVII, a estrutura aparece apenas com o numeral sete:“...Rosas loguitur. Cedro 

digna loquitur. Falla com sette pedras na mão. (Do reino de Cristo consumado na terra (Livro 

terceiro), Pe. Antonio Vieira) (CdP). 

A partir do século XIX, pode observar-se a ocorrência de variação no que concerne ao 

número de pedras: “duas, três, quatro e sete pedras.”. De salientar, contudo, que independente 

do número de “pedras” e de “pés” presentes nas estruturas, o sentido delas permanece 

invariável. As expressões sob análise têm um significado global que não corresponde à soma 

dos sentidos das palavras que as compõem, ou seja, ambas são idiomáticas. 

Verificou-se, através da pesquisa de dados diacrônicos, que algumas unidades como à 

custa da barba longa, dar com os narizes em, não lançar o pé além da mão, pôr a boca à (ou 

na) orelha apesar de não serem mais usadas desde o século XVIII, segundo os corpora, ainda 

continuam sendo listadas nos dicionários especializados de fraseologia, como os dicionários de 

Orlando Neves, Simões e Nascentes. Por outro lado, as unidades abrir os ouvidos, atar as mãos, 

chegar ao pé, deixar de mão, dedo de Deus, encher a boca, levar o coração, empurrar com a 

barriga, fugir por entre os dedos, pé rapado, dentre outras, não apareceram na lista de unidades 

dos dicionários idiomáticos consultados para o PE, mas apareceram nos corpora. Por sua vez, 

expressões como barba a barba, levar o coração, meter a cara, ter alguém aos pés, ter sangue 

no olho aparecem nos dicionários especializados do PE, mas não ocorrem nos corpora dessa 

variedade. 

O mesmo ocorre em relação ao PB. Estruturas como andar com a cabeça à roda, abrir o 

coração a alguém, dedo de Deus, fazer nariz de cera, meter o dedo pelos olhos, lamber os pés, 

levar o coração, mãos de fada, passar a perna, pôr o pé no pescoço, rodar nos calcanhares, 

ter sangue no olho aparecem no rol das expressões de dicionários especializados do PB, mas 

não ocorreram nos corpora referentes a essa variedade. 

Chacoto (2012, p.165) afirma que “a manutenção nas recolhas atuais de formas 

arcaizantes sem que estas sejam assinaladas pode induzir o leitor em erro, levando-o a apreender 

e utilizar no seu discurso (oral ou escrito) provérbios ou expressões caídas em desuso”.   

De fato, as constatações de Chacoto (2012) foram comprovadas durante a recolha. 

Segundo os corpora, das 318 unidades registradas, 116 apareceram na língua a partir do século 

XIX. Significa dizer, que 202 unidades ocorreram nos séculos pretéritos. Ademais, não se 

apresentam abonações de dados reais da língua para as expressões. Diante disso, verifica-se, a 

necessidade de revisão da fraseologia nos dicionários para se evitar uma constante compilação 

e repetição de expressões descontextualizadas e em desuso.  

A expressão língua de prata vem registrada em alguns dicionários com o significado de 

“maledicente, falador incorrigível”. Mas, no século XIX, aparece em José de Alencar com a 

acepção de “bem falante ou bom orador”. Por sua vez, a unidade ter língua de trapos, nos 

séculos XVII e XVIII, significava “pessoa balbuciante, que fala muito, demasiadamente”. Já 

nos séculos XIX e XX, a UF passou a designar “pessoa que apresenta dificuldade para falar”.  

A unidade abaixar a cabeça é antiga na língua. No português contemporâneo, apresenta 

as variantes: abaixar (ou baixar) a cabeça, sendo esta última a variante predominante no PE. 

No CRPC, não há nenhum registro da variante abaixar a cabeça, o que sugere ser essa estrutura, 

hodiernamente, grafada apenas como baixar a cabeça, nessa variedade. A expressão afiar a 
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língua corrente, também, no PBC, no século XVI (TAP), apresentava, também, a variante afiar 

de línguas. 

A estrutura fazer ouvidos de mercador apresenta o registro orelhas de mercador nos 

séculos XVI e XVII. A lexia “orelha”, nesse período, aparece na composição de unidades 

fraseológicas no lugar da palavra “ouvido”. Com efeito, no século XVI, na obra Comédia de 

Eufrosina, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, temos: “..., e a minha fama não se quer assi, que a 

das molheres mais está no que dizem que no que é pois que cousa pera vir ter às orelhas de 

meu senhor, que fará barafundas, ficaremos bem aviadas vós e eu...” (TAP). D. Francisco 

Manuel de Melo, em meados do século XVII, na obra póstuma Feira de Anexins (1985), ao 

tratar das metáforas do corpo, utiliza em vez de “metáfora de ouvido”, “metáfora de orelhas”: 

“..a isso fazem eles orelhas de mercador. Afirmo-lhe, que a poder que eu possa nenhum...” 

(FEIRA DE ANEXINS, p. 23). 

Registramos várias expressões com a lexia orelha em Bluteau (1789, p. 138): trazer a 

orelha comprida sobre alguém, isto é, “andar escutando o que ele diz, e fala, por desconfiança”, 

dar orelhas, “escutar, ouvir”; ouvir com orelhas surdas, “fingir que não ouve”; ficar com as 

orelhas baixas, i.e., “humilhado”; torcer as orelhas, “arrepender-se”, etc. A lexia “ouvido(s)” 

parece ter substituído a lexia “orelha(s) no decorrer do tempo.   

A análise quantitativa demonstrou que a maioria das UFs registradas nos corpora ocorre 

na língua a partir do século XIX, conforme apresentado na Figura 2 a seguir: 

                                                

Figura 2 - Análise quantitativa das UFs associadas ao corpo humano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como apontado na Figura 2, a maior parte das UFs associadas ao corpo humano ocorre 

na língua a partir do século XIX. Do total de unidades, com as configurações acima descritas, 

51% foram registradas nos corpora a partir dessa sincronia. É, também, representativo o 

percentual de UFs presentes na língua desde o século XVI, isto é, 23%. Em regra, a maioria das 

estruturas desse grupo é recorrente em todas as sincronias, apresentando lacuna em, no máximo, 

uma sincronia intermediária. Do total de estruturas agrupadas segundo os critérios acima, 11% 

ocorrem na língua portuguesa desde o século XVII, sem nenhuma lacuna. Portanto, 

considerando-se as fases mais pretéritas, podemos inferir pelos dados que cerca de 34% das 

UFs associadas ao corpo humano, por nós registradas, remontam aos séculos XVI e XVII. Do 

total, 2% pode ser considerado arcaísmo já que foram registradas nos corpora somente até o 

século XVIII. Por outro lado, 13% das unidades são referentes aos séculos XX.   

Em resumo, unidades como dar com os narizes em/dar com o nariz em, não lançar o pé 

além da mão, pôr a boca à (ou na) orelha, ter olho em só apareceram nos corpora até o século 

XVIII. Por sua vez, as unidades com a boca na botija, bater com a porta na cara, deitar a alma 

pela boca, dar de cara, dar de mão beijada, deixar com água na boca, encher a boca d'água, 

enganar o estômago, ficar de boca aberta, fazer vista grossa, cara de pau, falar com o coração 

nas mãos, falar pelos cotovelos, ficar com a língua de fora, estar em boas mãos, estar de olho 

em, meter os pés pelas mãos, não sair da cabeça, dentre outras, foram registradas a partir do 

século XIX;  já as estruturas a olhos vistos, abaixar a cabeça (ou baixar) a cabeça, abrir a 
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boca, abrir os olhos, à custa da barba longa, ao pé da letra, arreganhar os dentes, atar as 

mãos, dar a mão, dar ouvidos, estar na mão de alguém, lamber os beiços, meter na cabeça, 

mão  alheia,  não ter coração,  pedir por boca, pé de vento, pôr os olhos em alguém, pôr os 

pés, ser unhas de fome, ser unha e (ou com) carne, pôr o pé no pescoço, tapar a boca, ter as 

costas quentes, tirar o pé do lodo, etc., ocorrem  na língua desde o século XVI, em todas as 

sincronias, sem nenhuma lacuna. 

Também as unidades botar o bofe pela boca, crescer água na boca a alguém, dar com 

a cabeça pelas paredes, dar o pé, tomar a mão, de todo coração, dizer na cara, fazer ouvidos 

(ou orelhas) de mercador, lamber os dedos, lavar as mãos, mostrar aos olhos, não ter pés nem 

cabeça, passar pelas mãos, passar pelos olhos, pôr nas mãos de alguém, quebrar a cabeça, ter 

bom coração, ter cara de aço, ter dente de coelho, ter má língua são antigas e foram registradas 

desde o século XVII, sem nenhuma lacuna. 

Como expressões representativas do português contemporâneo temos abrir o olho, 

conhecer como a palma da mão, dar a mão à palmatória, dar uma mão, deixar com os nervos 

à flor da pele (ou em franja), fazer cara de paisagem, estar de mãos atadas, estar em pé de 

guerra, empurrar com a barriga, levar ou trazer pelo beiço alguém, num piscar de olhos, num 

abrir e fechar de olhos, não saber onde pôr (ou meter) as mãos, não ter mãos limpas, pôr o 

dedo na ferida, pôr as barbas de molho, perder a língua, ser osso duro de roer, ter a língua 

comprida, ter cabeça fria, ter cabeça oca, ter cara de enterro, ter cara de réu, ter coração de 

leão, ter costas largas, ter mão leve.   

Nessa seção apresentamos, numa perspectiva diacrônica, alguns apontamentos acerca 

das características de algumas unidades fraseológicas associadas ao corpo humano. 

Demonstrou-se que várias expressões são antigas na língua portuguesa e mantiveram a sua 

estrutura e a sua acepção ao longo do tempo. No entanto, outras apresentaram mudanças no 

plano do conteúdo, no plano lexical e no plano gramatical. 

 

Considerações finais  

 

Foi nossa intenção privilegiar uma área ainda pouco estudada no âmbito da fraseologia: 

a correspondência entre unidades fraseológicas em duas variedades de uma mesma língua e a 

verificação do status dessas estruturas em sincronias pretéritas.  

O estudo comparativo tentou dar conta das diferenças e semelhanças existentes entre as 

duas variedades do português no que concerne à escolha dos itens lexicais, estruturais, sintáticos 

e semânticos. Verificou-se semelhanças estruturais, lexicais, sintáticas semânticas entre as duas 

variedades. As diferenças mais significativas ocorreram no nível das unidades fraseológicas 

típicas do português brasileiro e do português europeu.   

O estudo histórico, na perspectiva de Viaro (2011), demonstrou que várias unidades 

fraseológicas, desde o surgimento, mantiveram a mesma estrutura e o mesmo significado. 

Outras, no entanto, apresentaram algumas variações lexicais na sua composição estrutural. 

Verificou-se ao longo da investigação que a maior parte das estruturas que apresentam a 

estrutura (Prep + Nome + Complemento) admitem uma gama maior de verbos na sua 

composição como: (dar, entregar, oferecer, receber) de mão beijada;  (andar, contar, correr, 

circular, espalhar, girar, ir, passar, transmitir) de boca em boca; (andar, cair estar) na boca do 

mundo; (jurar, negar, recusar) de pés juntos; (andar, correr, ir, passar) de mão em mão; (desejar, 

dizer, falar) de todo coração; (estar, falar, saber, ter) na ponta da língua; (andar, ficar, estar, 

ficar, ir) com o coração nas mãos; (girar, rodar, virar)  nos calcanhares; (andar, estar, ficar) de 

pé atrás. 

Demonstrou-se que as expressões mais antigas possuem um grau maior de lexicalização 

que, por exemplo, àquelas surgidas a partir dos séculos XIX e XX. Ademais, várias estruturas 

estão presentes na língua desde o século XVI, sobretudo, as unidades que se referem a 
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fenômenos da natureza e as que expressam sentimentos mais universais, inerentes à 

humanidade, como “ódio, gratidão, maledicência, inveja, generosidade, bondade, amor”. 

A análise revelou, ainda, que dentro da categoria das locuções formadas por lexias que 

designam partes do corpo humano, algumas possuem um menor grau de idiomaticidade e, por 

tanto, a depender do contexto, admitem leitura literal e figurada como “abaixar a cabeça”, “abrir 

a boca”, abrir os olhos”, “dar a mão”, “ encher a boca”, “estender a mão”,“fechar os olhos”, 

“lavar as mãos”, dentre outras.  

As unidades fraseológicas, em tese, apresentaram características similares às do léxico 

comum da língua. As diferenças existentes são de outra esfera, certamente, pelo fato de a 

fraseologia estar na fronteira entre o léxico e a gramática (sintaxe). Segundo alguns critérios, 

as UFs podem ser comparadas às palavras, ao passo que segundo outros, elas são comparadas 

às orações. 

Fato é que as UFs precisam ser identificadas e interpretadas de modo que produzam 

sentidos e que sejam adequadas ao contexto sociocultural no qual, efetivamente, estão inseridas. 

Os universos de referência explicitados pelo léxico que compõe essas estruturas afastam-se da 

representação do mundo real, uma vez que a escolha lexical obedece a uma seleção metafórica. 

A fraseologia constitui um objeto importante para as investigações científicas e não deve 

ser relegada a um segundo plano. Ela o é reflexo de um saber plural e de um conhecimento 

empírico que resulta de um compartilhamento linguístico, cultural, ideológico e consensual 

entre os usuários da língua. 

É necessário inserir a fraseologia na agenda dos estudos linguísticos, tendo em vista que 

seu objeto de análise, além de ser relevante para a lexicologia, para a tradução, para o ensino 

de línguas estrangeiras é, também, importante para elucidar outros fenômenos linguísticos nos 

estudos de língua materna. 
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EN EL DISCURSO ECONÓMICO DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
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Introducción 

 

Los medios de comunicación han permitido la difusión de informaciones sobre la 

actualidad y al mismo tiempo han popularizado el lenguaje apto para hablar de ella; el fenómeno 

de la divulgación comunicativa ha ido cobrando importancia en el tiempo y ha sido objeto de 

análisis desde diferentes perspectivas (CABRÉ, 2007). En las páginas siguientes me centraré 

en cuestiones de naturaleza lingüística dando cuenta de un estudio relativo al uso, por parte de 

la prensa generalista, de unidades léxicas y fraseológicas – que han resultado ser sobre todo 

colocaciones105 – del ámbito económico, que se encuentran en la sección del periódico dedicada 

a este tema; dichas unidades se combinan también entre ellas y a menudo estas combinaciones 

generan otras combinaciones en cadena. Se trata de unidades con diferentes grados de 

especialización, que muestran además cómo el discurso económico va ampliando su dominio y 

por consiguiente va adquiriendo centralidad en el ámbito de los discursos divulgativos. El 

alcance de este estudio no permite concluir si se trata de una verdadera alfabetización 

económica de los lectores o si la competencia técnica y lingüística de estos últimos no se ve 

afectada por la profusión léxica a la que están sometidos. 

Lo que en cambio sí pretende destacar es, por un lado, el dato cualitativo, o sea la gran 

variedad de unidades léxicas y sobre todo fraseológicas encontradas, y por otro lado su 

comportamiento sintagmático, es decir su tendencia a la combinatoria, ya que no se trata solo 

de expresiones insertadas en oraciones libremente formadas, sino que muy a menudo se trata 

de verdaderas cadenas léxicas dotadas de cierta fijación, de construcciones donde un término o 

una colocación se encuentra a su vez combinado con otros u otras. Observando el conjunto de 

unidades en su contexto vemos además que mientras unas unidades se combinan de cierta 

manera en un texto, en otro texto que presenta idénticas unidades algunas de ellas se encadenan 

con otras diferentes respecto al primer texto, de forma que las combinaciones posibles para una 

determinada unidad, puestas todas juntas, dibujan un espeso entramado que las describe y que 

a su vez se ramifica en múltiples conexiones con otras unidades terminológicas.  

La conciencia de esta compleja realidad es fundamental tanto para la correcta traducción 

como para la comprensión y construcción textual por parte de un discente extranjero; son estos, 

en efecto, los dos terrenos donde hace falta implementar los recursos colocacionales (ALONSO 

RAMOS, 2013). En este trabajo queremos llamar la atención sobre este aspecto ilustrando unos 

casos bastante comunes, casi podríamos decir habituales en las páginas económicas del 

periódico. Para que el discente traiga ventaja de un complejo de datos como el que proponemos, 

                                                 
105 Para una definición concisa pero precisa de colocación se puede ver G. Corpas Pastor (1996, p. 66): “unidades 

fraseológicas formadas por dos unidades léxicas en relación sintáctica, que no constituyen, por si mismas, actos 

de habla ni enunciados; y que debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación establecidas 

por el uso, generalmente de base semántica”. Por otro lado, en cuanto a las restricciones de combinación, la misma 

autora puntualiza que “el colocado autónomo semánticamente (la base), no solo determina la elección del 

colocativo, sino que además selecciona en este una acepción especial, frecuentemente de carácter abstracto o 

figurativo” (CORPAS PASTOR, 1996, p. 66). También Koike (2002) estudia esta relación, con ejemplos 

específicos. Koike (2001) basa su detenido estudio y la clasificación de las colocaciones en un corpus previamente 

constituido, mientras M.A. Barrios Rodríguez (2015) se centra en rasgos generales, con numerosos ejemplos. Es 

importante recordar el diccionario de colocaciones (DiCE) dirigido por Alonso Ramos (2004), que está en línea; 

sus numerosos trabajos sobre este tema, como también los de otros fraseólogos, son demasiados para poder 

mencionarlos aquí. 
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hace falta ampliar la cantidad de datos y hacerlos disponibles en la red con un sistema de 

etiquetas para facilitar la búsqueda. 

 

Material y método 

 

Con esta finalidad, he constituido un catálogo de un limitado conjunto de palabras que 

en su contexto – la prensa económica – adquieren el significado de términos especializados; el 

apéndice con el que finaliza este artículo da cuenta de ello y se ha divido en dos partes, según 

se trate de unidades nominales o verbales.  

El punto de partida de esta indagación es el conocido periódico español El País. De sus 

páginas económicas he seleccionado cien artículos de tamaño mediano, excluyendo breves 

notas, entrevistas y otras eventuales categorías de noticias menos comunes y he tomado en 

consideración el artículo estándar para este tipo textual106. El arco temporal fue amplio para 

evitar eventuales concentraciones de temas o expresiones que hubieran podido dar una imagen 

sesgada del discurso económico en este periódico y se coloca a lo largo de los años 2010-2015.  

El corpus textual ofrece los materiales léxicos que han sido individuados y aislados para 

el análisis. Tratándose de una publicación dirigida a un amplio público, es obvio que el nivel 

comunicativo esperado es el de no especialistas; a pesar de eso en ocasiones se encuentran 

términos con un alto grado de especialización, anglicismos y siglas. La pregunta fundamental 

no fue cuáles palabras encontraría, sino cómo estas se presentarían, o sea cómo estarían 

combinadas; como ya he adelantado, la organización discursiva de los artículos revela la 

amplitud de las posibilidades conexivas de estas unidades. 

A partir del corpus que he constituido, también espero poner de manifiesto que es 

importante superar una visión restrictiva del concepto de colocación (ALONSO RAMOS, 

2010); su definición y sus fronteras no siempre están totalmente claras107 y el análisis de la 

situación que se nos presenta puede llevar a una formulación de la concepción de colocación 

que tenga en cuenta los tipos y las características de las combinaciones léxicas encontradas en 

los artículos periodísticos.  

 

Resultados: características específicas 

 

 Vamos a volver al corpus de artículos que hemos recogido de las páginas del periódico 

El País  dedicadas a la economía. Desde el punto de vista sintáctico, emerge de nuestro corpus 

que estos artículos prefieren la oración simple sobre la compleja; la pasiva es aquí más frecuente 

que en otros tipos textuales no periodísticos: estas peculiaridades se relacionan con las 

                                                 
106 En el Libro de estilo de El País, una verdadera guía a la escritura que el periodista debe seguir, se recomienda 

que el párrafo no contenga más de cien palabras y que el artículo impreso no pase de las novecientas. También se 

insiste en unas cuantas normas como la claridad, la corrección, la precisión, la brevedad, el estilo fluido, sin olvidar, 

por supuesto, el rigor informativo y la verificación de los datos: nuestros artículos presentan estas características. 

Tras la gran revisión de la edición de 2004, diez años más tarde salió otra edición, que ve una modernización de 

algunos aspectos relativos a la presentación de los artículos, en particular aquellos que toman en cuenta las nuevas 

tecnologías: el soporte se ha hecho multimedial y se han creado ‘ciberpáginas’; además se han incorporado los 

cambios “registrados por la Academia y por el uso de los hablantes, neologismos, ortografía, topónimos nuevos o 

renovados, gentilicios, transliteraciones, femeninos y masculinos, abreviaturas, denominaciones científicas, 

lenguajes informáticos, siglas”, como comenta Alex Grijelmo (2014), que ha coordinado esta edición. También se 

aportan palabras españolas en sostitución de los anglicismos, para limitar su uso en la medida de lo posible. 
107 Para una discusión reciente del concepto de colocación se pueden leer los artículos del volumen dirigido por A. 

Orlandi y L. Giacomini (2016), donde se toman en consideración diversas cuestiones de interés sobre todo 

lexicográfico, pero se examinan al mismo tiempo problemas más estrictamente teóricos y se proponen soluciones 

(véanse en ese mismo volumen los artículos de V. Lo Cascio o M. Prandi y en relación con la lengua española G. 

Corpas Pastor o D. Capra); la bibliografía citada en los diferentes artículos del citado libro recoge una buena parte 

de lo que podemos considerar el canon de los estudios sobre el tema.  
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exigencias de claridad y objetividad que el periodista debe perseguir y constituyen un aspecto 

diferencial cuantitativo. 

 En cuanto al léxico, hemos comprobado que las numerosas unidades especializadas 

tienen en su mayoría una amplia presencia en la lengua común, o sea el idioma general: eso es 

lógico, ya que, como comentamos arriba, se trata de textos con un nivel mediano de 

especialización y por otra parte es consabido que el transvase de la lengua general al ámbito 

especializado es un potente mecanismo neológico. 

Estamos pues delante de un corpus dotado de homogeneidad interna, tanto entre los distintos 

artículos entre sí, como dentro de cada uno de ellos, ya que léxico y sintaxis apuntan hacia el 

mismo nivel de especialidad. 

 Lo que sobresale del estudio del corpus es que las unidades léxicas del campo relativo a 

la economía a menudo no son monoléxicas, sino que tienden a formar colocaciones; incluso, a 

veces, estas se combinan con frecuencia con otra palabra, por lo cual tenemos, en efecto, una 

cadena de elementos dotada de cierta fijación. Si se tiene en cuenta todo el conjunto de datos 

recogidos del corpus, se nota que estas unidades léxicas forman unas extensas redes de 

colocaciones, ya que cada una tiene más de una combinación; se trata del fenómeno estudiado 

por G. Williams (1998, 2002) y Williams y Millon (2009) en el ámbito lexicográfico y 

relativamente a la lengua inglesa, que llevó a la definición de las llamadas collocational 

networks108. Algunos ejemplos extraídos de nuestro corpus aclararán este concepto. 

 

Una red nominal 

 

 El primer caso que aquí vamos a examinar con detenimiento es particularmente elocuente: 

se trata de la palabra consumo; por un lado, es corriente en la lengua general, pero entra a 

formar parte del discurso económico por su significado, como reza el diccionario, de “acción y 

efecto de consumir, tanto productos comestibles como otros bienes”109. A veces se la acompaña 

con adjetivos u otros adyacentes que precisan su alcance (“c. interno”, “c. de ...”). Forma 

además la locución adjetiva de consumo, la cual se puede a su vez colocar con sustantivos 

antepuestos, como por ejemplo sociedad o (menos frecuentemente, y además precedido por el 

artículo determinado, del) civilización, a su vez seguidos en ocasiones por de masas.  

 Encontramos además la cadena léxica índice de precios al consumo (a veces 

simplemente aludida, a través de la sigla IPC), que por estar formada por tres sustantivos del 

ámbito económico es productiva en cuanto a combinaciones, ya que la primera palabra, 

“índice”, a su vez presenta un buen número de posibles adyacentes, entre los cuales “de 

inflación” (y también “índice general de la Bolsa”, “índice de confianza”, etc.), al tiempo que 

“precios” se encontró en colocación con “descenso” (“el descenso de los precios”), y 

“consumo” también con el adjetivo “energético” entre otros. El siguiente esquema sintetiza 

estas relaciones léxicas: 

 

    sociedad de consumo; civilización de c., etc. 

         de consumo   

Consumo 

                                                 
108 Un proyecto basado en criterios parecidos es el que dirigió Ignacio Bosque (2004). Esta importantísima obra 

se fundamenta en un corpus de más de 250 millones de palabras, sacadas de sesentayocho diferentes periódicos 

(diarios y revistas), tanto españoles como hispanoamericanos, de los veinte años anteriores y describe 

cumplidamente la lengua general y los usos discursivos de ámbitos específicos, aunque con el propósito 

divulgativo que caracteriza a los periódicos. Nuestro propósito se ciñe únicamente a la esfera de la economía, 

además de basarse en un grupo mucho más reducido de textos, y por tanto indaga en un sector que presenta rasgos 

diferenciales respecto a la lengua general sobre todo en el terreno léxico y fraseológico. 
109 Cf. el Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario de la Real Academia Española, donde 

constituye la primera acepción. 
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           índice de precios al consumo 

 

índice de inflación/índice de confianza 

                

                   descenso de los precios 

       

 

 

 

        consumo energético 

 

 demanda energética 

 

 Cada una de estas nuevas palabras está a su vez en combinación con otras: el adjetivo 

“energético” se ha encontrado combinado con el sustantivo “demanda” (demanda energética), 

mientras que “descenso”, además de dar cuenta de otras entidades que pueden bajar, se 

encuentra en el corpus combinado recurrentemente con un número no muy alto de adjetivos 

(por ejemplo, “descenso significativo”); en cambio, “confianza” – palabra muy productiva en 

el discurso económico – origina muchas combinaciones típicas, como por ejemplo, “la 

confianza de los inversores” en el sector bursátil. Lo mismo se puede decir del sustantivo 

“inflación”, que origina diferentes combinaciones, como, por poner un ejemplo, 

“desaceleración de la inflación” (y “variación del índice de inflación”).  

 Si consideráramos el amplio tema de la derivación, deberíamos fijar nuestra atención en 

producciones como “inflacionista” (o “inflacionario”), “alcista”, etc.; en efecto, estos adjetivos 

acompañan a sustantivos como “tendencia”, “presión”, “brecha”, “impacto”, “efecto”, y así 

siguiendo, con los que forman sintagmas que a su vez se colocan con un verbo y cumplen la 

función de sujeto o de complemento (en muchos casos directo, pero no siempre) de la oración. 

 El esquema siguiente intenta ofrecer una presentación gráfica de conjunto de un pequeño 

número de posibilidades combinatorias de grupos nominales; las dificultades gráficas impiden 

ampliar la red de reenvíos, que resulta potencialmente infinita: 
 

sociedad de consumo           civilización de consumo 

 

               demanda energética 

   de consumo     

 

         consumo energético 

      consumo 

       

  confianza de los inversores 

 

         

índice de precios al consumo 

    

índice de confianza 

 

     índice de inflación                 

              desaceleración de la inflación  

 descenso significativo    

              descenso de los precios 
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 Cada nueva palabra añadida origina a su vez nuevas combinaciones, que los apéndices 

situados al final de estas páginas recogen de manera lineal. 

 

Una red de elementos verbo-nominales 

 

 Hasta este momento nos hemos fijado en combinaciones de sustantivos. Si pasamos a 

incorporar los verbos a esta red de colocaciones, notamos una expansión aún mayor de 

inteconexiones. En las páginas económicas de los periódicos examinados son muy frecuentes 

los siguientes verbos: adoptar, amortiguar, animar(se), beneficiarse, caer, cerrar, colocar, 

imponer, impulsar, innovar, lanzar, negociar, recortar, recuperar, reforzar, registrar, remontar, 

renovar, situarse, someter, soportar, superar, suspender, tocar.  

 Estos verbos generan colocaciones frecuentes como “adoptar medidas correctoras”, 

“amortiguar el impacto”, “animar a los inversores” (o “animarse los inversores”), “beneficiarse 

los mercados”, “colocar el paquete de acciones”, “imponer una condición”, “negociar 

bilateralmente”, “recortar empleo”, “recuperar la confianza de los inversores” (o “recuperar el 

liderazgo”), “reforzar su presencia”, “situarse en el [xx %]”, “soportar la presión”, “superar las 

previsiones”, “tocar el máximo (mínimo) histórico”. 

 El segundo – y último – caso que vamos a exponer en estas páginas es, pues, relativo a 

combinaciones verbo-nominales; vamos a empezar por el verbo impulsar, que ostenta una red 

no excesiva de combinaciones. Su unión con “el crecimiento económico” (con valor de 

complemento directo) es bastante común. Por otra parte, este sintagma  nominal es el sujeto de 

oraciones como “el crecimiento económico ha superado las previsiones de los analistas”; a su 

vez, “las previsiones” a menudo “apuntan a o hacia algo”, mientras que los analistas estiman 

algo. Si buscamos una oración con impulsar como verbo y un sintagma esta vez con valor de 

sujeto, encontramos entre estos, por ejemplo, “la innovación tecnológica”, que además es 

frecuente en otras oraciones, incluso copulativas: 

 
  la innovación tecnológica                 se constituye en bien colectivo 

 

impulsa(r)            el crecimiento económico  

 

 

           

              ha superado           las previsiones de los analistas 

 

 

 apuntaban  a […] estiman que se producirá […] 

 

 

 el/un incremento de [las ventas/...] 

 

 Como se puede observar, los sintagmas nominales pueden tener función de sujeto o bien 

de complemento, lo cual aumenta sus posibilidades de formar oraciones. El esquema, además, 

se puede seguir ampliando con nuevos sintagmas nominales o verbales, los cuales a su vez 

generarán nuevas combinaciones. El tamaño del corpus construido o elegido es lo que fija el 

alcance de las posibles interconexiones, tanto en sentido cuantitativo como en parte también 

cualitativo. El pequeño corpus que hemos constituido no permite elencar muchas opciones, lo 

cual sugiere la necesidad de una ampliación. 

 

Consideraciones finales 
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El breve esbozo que hemos ofrecido sobre las posibilidades conexivas de algunas 

unidades léxicas que en el discurso divulgativo económico cumplen una función terminológica 

no es ciertamente exhaustivo. Simplemente, pretende llamar la atención sobre un asunto que el 

avance de los estudios de corpus hace hoy posible en gran escala. Además de los repertorios 

generales de una lengua, indudablemente de gran utilidad, es importante tomar en consideración 

los usos sectoriales, ya que en determinadas circunstancias conviene acotar el léxico específico 

de algunos ámbitos comunicativos especialmente presentes en el discurso público; entre ellos 

el económico es particularmente relevante. 

Como el mismo Bosque (2004) afirma, la obra por él dirigida no es (solo) un diccionario 

de colocaciones; su rasgo fundamental estriba en que se especifican en cada entrada las 

restricciones semánticas de las palabras escogidas, que cumplen la función de ‘colocativos’, o 

sea, predicados que se combinan con un amplio abanico de palabras: por lo tanto, es más que 

un diccionario de colocaciones, si bien muchas combinaciones allí presentes son colocaciones. 

Las combinaciones que el uso de la lengua exhibe con cierta frecuencia son pues comunes y 

hasta sistemáticas, y a partir de la repetición surge y se consolida esa preferencia por algunas 

combinaciones en lugar de otras que serían semánticamente posibles. 

En el fondo, siguiendo el criterio del uso, es entonces posible superar la noción de 

colocación tal y como se ha ido concibiendo en las décadas pasadas, para abrazar una 

perspectiva más amplia, si el propósito lo requiere. Más concretamente, el terreno de la 

didáctica de la lengua y el de la traducción beneficiarían de esta visión del fenómeno, ya que 

para el conocimiento ideal de un idioma es oportuno obtener las informaciones sobre la manera 

de la que los nativos combinan una determinada palabra con otra, tanto en la lengua general 

como dentro de un preciso ámbito discursivo.  

 

Conclusiones  

 

En conclusión, hay que reconocer que la colocación, entendida como la hemos 

planteado en estas páginas, es una parte fundamental del lenguaje; la colocación proporciona 

las funciones dinámicas con las que construimos significados en un contexto. En la base de este 

proceso está el poder combinatorio de las palabras. La construcción de las redes que hemos 

ilustrado deriva de los datos textuales (es data-driven) y se basa en la observación, sin querer 

demostrar teorías y sin tener prejuicios o ideas pre-concebidas, o sea, va de la base hacia arriba, 

hacia la teoría (es, como dicen algunos, bottom-up). 

Un corpus mucho mayor, que pudiese reunir una gran cantidad de datos, y puesto en 

formato electrónico, sería el punto de partida de un útil diccionario. Gracias a él, se podría 

superar la dicotomía entre obra onomasiológica y obra semasiológica; además, el modelo del 

típico diccionario electrónico idéntico al diccionario en papel, pero más rápido de consultar y 

sin otras ventajas, podría superarse con una obra como esta y así, ser más útil, sobre todo para 

el aprendiz extranjero o poco experto de lenguajes de especialidad, en particular en vista de la 

vertiente de la producción lingüística especializada.  

Otra ventaja es que una obra lexicográfica así concebida muestra el uso real de la lengua 

y no generaliza los significados, sino que es más preciso y específico. En particular, sería muy 

útil para aprendices extranjeros, pero también traductores y eventualmente redactores todavía 

poco expertos. 

 
 

APÉNDICE 

 

El apéndice contiene las colocaciones encontradas; sigue el orden alfabético a partir de la primera 

palabra de la secuencia y se encuentra dividido en dos partes, según que la unidad fraseológica sea de 

tipo nominal o verbal. Los sintagmas entre comillas son citas que ilustran usos particularmente 
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frecuentes de la colocación. 

 

Sintagmas nominales: 

alta tecnología 

alza de los precios 

ampliación de capital  

amplio margen de maniobra 

barrera psicológica: “el nivel de los 10.000 puntos [es] una b. p. muy fuerte” (Bolsa) 

burbuja tecnológica 

caída de {art.det. + sustantivo}: “caída de los beneficios”, “la caída del paro”, “importante caída del 

euro” 

campaña de lanzamiento 

capacidad de absorción: “la c. de a. que mostraron los mercados /de los mercados” 

carácter retroactivo 

cifra récord 

confianza de los inversores 

consolidación del impuesto [de matriculación por parte de las comunidades]  

consumo energético 

cooperación económica y comercial, desarrollo de la 

debilidad de apertura (de Wall Street, ...) 

demanda energética 

demanda energética, crecimiento de la 

descenso de los precios 

descenso significativo 

desequilibrio de las finanzas públicas 

distribución alimentaria  

efectos negativos / positivos en el crecimiento económico 

encarecimiento de, ritmo de encarecimiento de, incremento del precio de 

encuentro bilateral 

energías renovables 

entrada en vigor 

esfuerzo presupuestario extraordinario 

evolución positiva (de los ingresos financieros) 

expectativas de beneficios 

flexibilidad en las relaciones laborales 

impacto, bajo el i. de 

incertidumbre de los mercados 

incrementos, importantes; incrementos de las ventas 

índice de confianza  

índice general de la Bolsa 

índice de precios al consumo: “variación del índice de p.”, “el IPC se situó en...”; “la partida más 

inflacionista del IPC”,  

inflación, desaceleración de la; medir la 

jubilación anticipada 

lanzamiento comercial 

líder del sector: “La empresa es líder del sector de […]” 

máximos históricos 

(el) mejor dato desde […]; la mejor cifra desde […] 

mejoras retributivas 

mercados de valores 

niveles atractivos: “la razón de estas cifras hay que buscarla en los niveles atractivos del Plan Prever” 

oleada de pánico  

operadores del mercado: “los o. del m. preven que el euro siga cayendo” 

paquete de acciones 

pánico vendedor 
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perspectivas presupuestarias 

precio concertado, de: “el Gobierno crea un nuevo tipo de vivienda, llamada de precio con-certado” 

precio de referencia 

previsiones de los analistas, las 

primer ejecutivo, el (= presidente) 

propensión a innovar: “escasa propensión a i. de las pequeñas empresas” 

proyecto innovador 

reacción alcista 

recuperación económica 

recurso habitual 

reducción de costes 

reestructuración de la deuda 

remontada de los mercados: “todos los mercados iniciaron una r. que permitió recortar las pérdidas” 

renegociación de la deuda 

renovación del parque (p. ej. de automóviles) 

rigor presupuestario 

sector de alta tecnología 

sesión de Bolsa: “la Bolsa terminó la s. con una subida del 0,45%”; “el Ibex terminó la s. con un avance 

del 0,17%” 

segmento bajo y medio 

sostenibilidad del modelo 

subida salarial 

tendencia a la baja 

términos reales, en / en términos nominales 

venta indiscriminada de títulos 

volátil, precio (plur.): “precios volátiles”; “elementos volátiles” 

volumen negociado, volumen de negocio 

 

Sintagmas verbales: 

admitir la posibilidad 

adoptar medidas, tomar esta medida, aplicar m. correctoras  

amortiguar el impacto 

animar(se) la Bolsa/ los inversores: “la Bolsa conseguía animarse a media sesión”, “el  des-censo de 

los precios en los mercados del petróleo no consiguió animar a los inversores” 

beneficiar(se): “los mercados de valores se benefician de” 

caer la moneda  “el euro cayó”, 

cerrar un acuerdo 

colocar el paquete de acciones 

cuantificar el coste 

cumplir algunos requisitos 

impacto, tener un (en), el i. se limita a, estar bajo el i. de 

imponer una condición 

impulsar al dólar; impulsado por estas subidas […] 

lanzar una OPA 

mantener negociaciones 

negociar bilateralmente 

pasar por momentos de indecisión (Bolsa) 

recortar empleo 

recuperar el liderazgo 

reducir el consumo energético 

reforzar su presencia 

registrar un máximo / mínimo: “el euro registró un nuevo mínimo” 

someter al visto bueno 

soportar la presión 

superar las previsiones 
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suspender la cotización 

tocar: “el euro tocó su nivel más bajo”; “tocar / alcanzar el máximo histórico” 
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UNIDADES FRASEOLÓGICAS E PAREMIOLÓGICAS NO DISCURSO LITERÁRIO DE 

FANTASIA INFANTOJUVENIL DA SÉRIE HARRY POTTER 

 

 Raphael Marco Oliveira CARNEIRO  

Universidade Federal de Uberlândia (UFU)110 

 
Introdução 

 

Este estudo exploratório tem como objetivo descrever o uso de uma amostra de unidades 

fraseológicas e paremiológicas presentes no discurso literário de fantasia infantojuvenil da série 

Harry Potter em contribuição a uma caracterização tipológica de neologismos fraseológicos 

resultantes de remotivações ou descristalizações lexicais em ambiente literário. Para cumprir 

esse objetivo, mobilizamos conceitos provenientes de estudos realizados nos seguintes temas: 

neologia, fraseologia e paremiologia na literatura (BARBOSA, 2001, 2012; DOYLE, 2014), 

convencionalidade e idiomaticidade (TAGNIN, 2013), princípio idiomático (SINCLAIR, 

1991), anti-provérbios (LITOVKINA, 2014; MIEDER, 1997), semântica de mundos ficcionais 

(DOLEŽEL, 1998) e linguagem literária (STEGER, 1987). 

Antes de discutirmos esses conceitos, justificamos este estudo com Doyle (2014). Doyle 

(2014) observa que as possibilidades de estudos paremiológicos em obras literárias são 

praticamente ilimitadas. O mesmo autor afirma que, os estudos de provérbios na literatura 

devem não só identificar a ocorrência de provérbios em poemas, peças, histórias, romances, 

mas também examinar o uso artístico de parêmias em contextos literários. Em outras palavras, 

é preciso investigar a função dos provérbios empregados artisticamente. Assim, justifica-se a 

realização deste estudo para uma contribuição à caracterização do uso fraseoparemiológico em 

uma amostra de textos literários de uma mesma autora do universo de discurso literário de 

fantasia. Tal amostra é constituída pelos sete volumes da popular e premiada111 série Harry 

Potter em inglês (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Harry Potter and the Chamber of 

Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry 

Potter and the Order of the Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince, Harry Potter 

and the Deathly Hallows) e três obras complementares que expandem o mesmo mundo 

ficcional criado por J. K. Rowling: Fantastic Beasts and Where to Find Them, Quidditch 

Through the Ages e The Tales of Beedle the Bard. 

Cabe mencionar que os livros contam a história de Harry Potter, um garoto que, ao ter 

os pais assassinados por um poderoso bruxo das trevas, chamado Lord Voldemort, é criado 

pelos seus tios trouxas (quem não é bruxo) até o momento em que completa onze anos e 

descobre que é um bruxo. Daí em diante, ele passa a frequentar a Escola de Magia e Bruxaria 

de Hogwarts (Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry), para que dentro de sete anos possa 

concluir sua formação em Magia e Bruxaria. Dessa forma, cada um dos livros conta a história 

de um ano na vida de Harry. As obras não se circunscrevem apenas aos estudos de Harry em 

Hogwarts, uma vez que ao longo desses sete anos, Voldemort, em busca da imortalidade, 

ameaça a segurança de Harry e a paz na comunidade bruxa, culminando com a Segunda Guerra 

dos bruxos. 

                                                 
110 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Científico (CAPES). 
111 A série Harry Potter é uma das séries de fantasia infantojuvenil mais conhecidas e reconhecidas do mundo, 

tendo sido agraciada com inúmeros prêmios importantes no âmbito da literatura infantojuvenil, como o Anthony 

Award, Hugo Award, Bram Stoker Award, Whitbread Children’s Book Award, Nestlé Smarties Book Prize, British 

Book Awards Children’s Book of the Year, New York Times Notable Book, ALA Notable Children’s Book, ALA Best 

Book for Young Adults Citations. Em 2010, Rowling (Officer of the Order of the British Empire) foi a vencedora 

inaugural do Hans Christian Andersen Literature Award, prêmio concedido aos autores cujas obras se equiparam 

às de Andersen. 
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Após a fundamentação teórica, apresentada em sequência, exibimos a análise dos dados 

e traçamos as considerações finais. 

 

Fundamentação teórica 

 

 Iniciamos esta fundamentação teórica com o princípio idiomático da produção 

linguística subjacente à formação de unidades fraseológicas, conforme postulado por Sinclair 

(1991). De acordo com esse princípio, as manifestações linguísticas humanas são caracterizadas 

pela recorrência de unidades semi-pré-construídas, que apesar de serem analisáveis em 

segmentos, constituem escolhas únicas. Em outras palavras, os falantes têm blocos de unidades 

linguísticas polilexicais relativamente fixas armazenados na memória, que correspondem a um 

significado único. Essas construções peculiares de cada língua caracterizam o que se denomina 

convencionalidade, ou seja, “o aspecto que caracteriza a forma peculiar de expressão numa 

dada língua ou comunidade linguística” (TAGNIN, 2013, p. 19). Igualmente peculiar é o 

fenômeno da idiomaticidade, que toma forma na língua “quando o significado da expressão 

toda não corresponde à somatória do significado de cada um de seus elementos” (TAGNIN, 

2013, p. 22). 

 Esses fenômenos linguísticos geram unidades lexicais cujo estudo está situado na área 

conhecida como Fraseologia, 
 

[…] um dos ramos das ciências da palavra que tem por objeto de estudo as 

‘unidades lexicais’ constituídas de dois ou mais vocábulos ou de sintagmas e 

de frases, com grau variável de lexicalização, ou seja, com diferentes tipos e 

graus diversos de integração semântica e sintática de seus constituintes. 

Fraseologia significa, ainda, o conjunto de frasemas de um universo de 

discurso. (BARBOSA, 2012, p. 249, grifos da autora). 

 

Assim, no amplo domínio da Fraseologia diferenciam-se frasemas como coligações, 

colocações, binômios, estruturas agramaticais consagradas, expressões idiomáticas, 

marcadores conversacionais, fórmulas situacionais, que se distinguem pela quantidade de seus 

elementos constituintes (duas palavras ou mais), e por níveis de convencionalidade: nível 

sintático (combinabilidade, ordem, gramaticalidade), nível semântico (significado da forma e 

significado da imagem) e nível pragmático (situação e expressão verbal) (Cf. TAGNIN, 2013). 

Também fazem parte da Fraseologia as parêmias ou unidades paremiológicas, como 

provérbios, que por si só fazem parte de um campo de estudos específico, a Paremiologia. Em 

um panorama acerca dos estudos paremiológicos, Mieder (1997) finaliza enfatizando, dentre 

outros aspectos, que: 

 
A Paremiologia moderna é um fenômeno absolutamente em aberto com 

muitos desafios adiante. Não há dúvidas de que provérbios, aquelas jóias 

ancestrais da sabedoria acumulada por gerações, ajudam-nos a lidar com as 

complexidades da condição humana moderna na comunicação e em nossa 

vida diária. Os provérbios tradicionais e seus sistemas de valor nos dão uma 

estrutura básica, e se a visão de mundo deles não se adequa a uma situação 

particular, eles podem ser rapidamente modificados em antiprovérbios 

reveladores e libertadores. (MIEDER, 1997, p. 416, tradução nossa).112 

                                                 
112 Modern paremiology is an absolutely open-ended phenomenon with many new challenges lying ahead. There 

is no doubt that proverbs, those old gems of generationally-tested wisdom, help us in our everyday life and 

communication to cope with the complexities of the modern human condition. The traditional proverbs and their 

value system give us some basic structure, and if their worldview does not fit a particular situation, they are quickly 

changed into revealing and liberating antiproverbs. 
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Dito de outro modo, Mieder reconhece que, apesar de provérbios constituírem 

reconhecidamente formas tradicionais de construção da sabedoria e da visão de mundo de uma 

comunidade linguística, eles podem ser adequados a visões de mundos distintas, sofrendo 

alterações em sua constituição léxico-semântica. Assim, acreditamos ser produtivo, consoante 

Barbosa (2012), a análise de unidades fraseológicas no percurso gerativo de enunciação de 

codificação, tendo em vista os níveis do sistema, das normas e dos falares concretos. Isso 

porque, em nível de discurso-ocorrência os frasemas podem ser atualizados tal como existem 

no sistema ou com alterações.  

Entendemos que o que Barbosa (2001) chama de remotivação de lexias textuais113 é 

semelhante ao conceito de Wolfgang Mieder de antiprovérbio. De acordo com Litovkina 

(2014), o termo ‘antiprovérbio’, cunhado por Mieder para designar alterações inovadoras e 

reações proverbiais aos provérbios tradicionais, foi bem aceito pela comunidade acadêmica, 

mesmo com o uso de vários outros termos em diversas línguas. A mesma autora esclarece que 

há diferentes tipos de antiprovérbios. Alguns questionam a verdade de um provérbio ao 

empregar antônimos, ao transformar o provérbio em seu oposto ou ao acrescentar uma pergunta 

ingênua. Eles podem conter comentário social, mas podem também ser simplesmente jogos de 

palavras e trocadilhos. Litovkina (2014, p. 332-333) também ressalta que há vários mecanismos 

de variação proverbial. Dentre eles, os seguintes são citados: substituição de apenas uma 

palavra; substituição de duas ou mais palavras; mudança da segunda parte do provérbio; adição 

de um comentário ao texto original; adição de interpretações literais; trocadilhos; repetição de 

palavras; fusão de dois provérbios; reversão da ordem das palavras. Com base em Litovkina e 

Mieder (2006), Mac Coinnigh (2014, p. 121) apresenta alguns exemplos de antiprovérbios, 

como os seguintes: The pun is mightier than the sword < The pen is mightier than the sword; 

Strike while the irony is hot < Strike while the iron is hot. Em ambos os antiprovérbios 

realizaram-se substituições de uma palavra por outra, conservando o restante da estrutura 

cristalizada. No primeiro caso pun/pen, e no segundo irony/iron. Cabe observar que, nesses 

casos, apenas uma letra foi alterada em cada unidade lexical consagrada para gerar os 

antiprovérbios. São elas, u/e em pun/pen e o acréscimo do y em iron na formação de irony, 

preservando a semelhança fonética entre as parêmias cristalizadas e remotivadas. 

Entendemos que os antiprovérbios são casos de neologismos fraseológicos, visto que 

configuram uma construção linguística nova no nível da fala ao combinar unidades lexicais em 

um frasema previamente inexistente no sistema. Assim, a neologização de unidades 

fraseológicas é comumente resultante de processos de combinabilidade de seus constituintes. 

A nova combinação de elementos de uma unidade fraseoparemiológica, contudo, é resultante 

de um processo mais profundo, subjacente ao nível lexicogramatical, o de reconceptualização. 

É a partir do nível semântico-conceptual, do esquema semântico que se tem em mente, que 

surge a necessidade de alteração da forma lexical consagrada de uma unidade fraseológica, para 

irromper um novo significado. A unidade fraseológica (UF) já conceptualizada no sistema 

precisa ser reconceptualizada para gerar uma nova significação e, assim, reconstruir uma visão 

de mundo distinta da anteriormente expressa pela unidade convencional tradicional. Barbosa 

(2012) ainda ressalta que as unidades fraseológicas (UFs) desempenham papeis sociais e 

culturais, visto que são geradoras e reflexos de recortes culturais e configuram respostas às 

necessidades criadas por uma nova situação social. Segundo a mesma autora, cada nova 

proposição de um frasema merece atenção especial, pois implica a formação da percepção de 

                                                 
113 Segundo Barbosa (2001, p. 50), “[…] lexias textuais são enunciados cristalizados – ditados, provérbios, refrãos, 

etc. – que tiveram origem em combinatória livre, que lhes é subjacente, e que, no estágio atual, são unidades 

memorizadas, em combinatória fixa. Do ponto de vista da atualização, encontram-se na memória do falante, do 

mesmo modo que as lexias simples. Têm um significado global, que não coincide com o que seria resultante da 

combinatória livre de seus componentes.” 
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um novo fato antropocultural e de uma nova unidade linguística. 

O discurso literário, entendido aqui como processo semiótico de produção de 

codificação e decodificação, tem sido alvo de escrutínios investigativos em Paremiologia, 

conforme Doyle (2014) salienta. Segundo esse autor, a variedade de usos proverbiais na 

literatura é multifacetada. Isso porque o uso paremiológico pode servir a propósitos diversos na 

composição do texto literário, como na geração de efeitos humorísticos, satíricos, estético-

estilísticos, de comentários sociais, dentre outros. Doyle (2014) aponta que “pode-se aprender 

muito sobre o desenvolvimento de temas, personagens e atitudes por meio do exame atento do 

modo como a voz narrativa e as personagens individuais usam, adaptam ou usam 

inadequadamente um provérbio” (DOYLE, 2014, p. 269, tradução nossa)114.  

Partimos do entendimento de que a comunicação literária é dotada de uma motivação 

pragmática específica, ou seja, motivação para a criação sintética de um mundo ficcional, de 

forma que seus modos de ação, objetos e delimitação ontológica circunscrevem-se em relação 

a tudo aquilo que se torna manifesto por meio de uma forma linguística, sendo que a validade 

de seus enunciados refere-se ao que é ‘verdadeiro’ por meio da forma estética (STEGER, 1987). 

Nessa concepção, a linguagem literária realiza a modelização de um mundo secundário, de 

modo a expressar uma visão de mundo particular. Em termos semânticos, entendemos que a 

linguagem literária realizada em uma obra específica é estruturada na relação entre mundo real 

e um mundo possível ficcional115, de maneira que o texto literário pode engendrar sememas116 

próprios de um mundo ficcional, principalmente quando se trata do universo de discurso 

literário de fantasia, que não se limita a supostas correspondências com o mundo real. Esses 

sememas podem gerar estranhamentos ao leitor, uma vez que eles geralmente divergem da 

experiência humana biofísica do real. Quando lexemizados117  no discurso, esses sememas 

geram unidades lexicais próprias de um universo de discurso. Unidades lexicais como centaur, 

fairy, unicorn, werewolf, por exemplo, são mais comumente encontradas com seus significados 

referentes a animais mágicos em textos literários ficcionais. Termos ficcionais neológicos, 

como Dementor, Thestral, Quidditch, encontrados na série Harry Potter, ilustram a ideia de que 

obras literárias de fantasia tendem a fazer uso de unidades lexicais para denominar elementos 

particulares e característicos de um mundo ficcional, gerando uma intrincada rede de relações 

intratextuais e intertextuais (Cf. CARNEIRO, 2016). Essas considerações nos levam ao 

entendimento de que, o uso fraseoparemiológico no discurso literário de fantasia pode assumir 

configurações léxico-semânticas diferentes das unidades fraseoparemiológicas comumente 

usadas na comunicação cotidiana para modelizar a visão de mundo própria de um mundo 

ficcional semioticamente construído. 

 

                                                 
114  […] much can often be learned about the development of themes and characters and attitudes by close 

attentiveness to the way the narrative voice and the individual characters use or adapt or misuse proverbs. 
115 Conforme Doležel (1998), ‘mundo’ é a totalidade de entidades materiais e mentais que pode ser designada por 

meios linguísticos ou outros meios semióticos; ‘mundo real’ é um mundo possível realizado que é percebido pelos 

sentidos humanos e fornece o palco para a atuação humana; ‘mundo possível’ é um mundo pensável e ‘mundo 

ficcional’ é um mundo possível construído por um texto ficcional ou outro meio performativo semiótico. 
116  “Os semas nucleares definem os traços invariáveis em um lexema, aqueles traços que justificam a 

especificidade de seu significado, de seu valor, que permanece constante independentemente do contexto de 

aparição. Os semas contextuais, por sua vez, são aqueles que dependem do contexto no qual o lexema é inserido 

e servem para declinar o significado invariável segundo as particulares acepções que aquele lexema pode, de vez 

em quando, assumir. O significado de um lexema depende sempre da combinação de ao menos um sema nuclear 

com pelo menos um sema contextual. É esta combinação, variável evidentemente a cada inserção do lexema em 

um texto dado, que toma o nome de semema. [...] O semema, como se vê, reúne em si feixes de semas que, 

combinando-se, justificam as significações específicas de cada ocorrência.” (VOLLI, 2012, p. 70-71).  
117 “[…] configuração do conceito em grandeza-signo, no próprio ato de instaurar a significação” (BARBOSA, 

2004, p. 57). 
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Metodologia 

 

 A identificação das UFs analisadas na seção seguinte foi realizada a partir de 

procedimentos previstos pela Linguística de Corpus, conforme descrito em Carneiro (2016). 

Partimos de um corpus em inglês composto de dez obras literárias: os sete volumes da série 

Harry Potter e os três livros (Fantastic Beats And Where to Find Them; Quidditch Through the 

Ages; The Tales of Beedle the Bard) que expandem o mundo ficcional criado por J. K. Rowling.  

 Identificamos os frasemas a partir da observação de marcas estruturais de provérbios e 

de sua constituição semântica depreendida do uso em seus contextos linguísticos de ocorrência 

fornecidos pela ferramenta Concord do programa WordSmith Tools 6.0. Tendo identificado 

essas unidades, buscamos em dicionários de língua inglesa, como o Oxford Learner’s 

Dictionaries (OLD) e Oxford Dictionaries 118  (OD), por possíveis UFs que já estivessem 

lexicalizadas no sistema linguístico, utilizando como palavras de busca tanto as UFs completas, 

quanto alguns vocábulos dos frasemas. Extraímos, então, os contextos de uso das UFs para 

análise sintática e semântica, apresentada na seção seguinte. 

 Antes, cabe mencionar que um mecanismo de busca que pode ser usado para atestar a 

neologicidade de unidades fraseológicas e paremiológicas e verificar se elas têm sido usadas é 

o visualizador de n-gramas do Google. É preciso fazer a ressalva de que essa ferramenta realiza 

buscas em livros que constam no conjunto de dados do Google, de modo que os resultados 

obtidos são limitados à amostra linguística desses dados, não refletindo o uso em gêneros e 

situações comunicativas diversos. A Figura 1 ilustra uma busca feita com os quadrigramas cry 

over spilt milk e cry over spilt potion. Observe que nenhum uso foi encontrado para cry over 

spilt potion, o que sugere que essa unidade paremiológica encontrada em Harry Potter é um 

neologismo característico da série. 

 

Figura 1 – Visualização dos n-gramas cry over spilt milk, cry over spilt potion. 

 
Fonte: Google Books Ngram Viewer. 

 

 Em sequência, apresentamos a análise de uma amostra de oito unidades fraseológicas. 

Fazemos uso do termo ‘unidades fraseológicas’ (UFs) para nos referirmos tanto a unidades 

fraseológicas propriamente ditas, quanto a unidades paremiológicas. Neste trabalho, que 

discute dados parciais, comentamos o uso de cada uma dessas unidades, sem apresentar, 

contudo, um levantamento total das UFs neológicas encontradas no corpus. Dada essa 

                                                 
118  Os referidos dicionários podem ser acessados por meio dos seguintes endereços, respectivamente: 

<http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>; <https://en.oxforddictionaries.com/>. Acesso em: 02 nov. 2016.   

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://en.oxforddictionaries.com/
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parcialidade, ainda não dispomos de uma caracterização geral do uso dessas UFs nas obras 

literárias em estudo. 

 

Análise 

 

 Apresentamos a seguir uma seleção de UFs encontradas em nosso corpus de estudo, em 

conjunto com a análise-descrição da constituição semântica e sintática dessas unidades. Ao 

longo da análise também traçamos considerações quanto à função dessas unidades em seus 

contextos linguísticos de uso e, ao final, realizamos uma apreciação geral dos resultados e da 

função dos usos descristalizados das UFs analisadas na constituição do texto literário. Cabe 

também esclarecer que as UFs foram agrupadas de acordo com uma tipologia de remotivação 

de UFs baseada em Barbosa (2001, 2012). Por ser um levantamento parcial de UFs, trataremos 

apenas de duas categorias da referida tipologia: comutação de vocábulos da UF e lexicalizações 

inéditas. 

 

a) Comutação de vocábulos da UF por outro com o qual apresenta intersecção semêmica 

(também denominado de relexemização): 

 

Antes de passarmos para a análise propriamente dita, esclarecemos que entendemos esse 

processo como relexemização, visto que as UFs anteriormente cristalizadas (lexicalizadas) no 

sistema linguístico são descristalizadas a partir da comutação vocabular e lexemizadas 

novamente (relexemização) no discurso com base em um recorte semântico-conceptual próprio 

do mundo ficcional engendrado pelo texto literário. 

No excerto seguinte estão em negrito o que identificamos como duas UFs remotivadas: 

 
Harry decided not to waste his remaining breath on pointing out that he could 

barely walk under Dudley’s bulk. He gave the semi-conscious Dudley a heave 

and staggered onwards. 

‘I’ll take you to the door,’ said Mrs Figg, as they turned into Privet Drive. 

‘Just in case there are more of them around ... oh my word, what a catastrophe 

... and you had to fight them off yourself ... and Dumbledore said we were to 

keep you from doing magic at all costs ... well, it’s no good crying over spilt 

potion, I suppose ... but the cat’s among the pixies now.’ (HP 5119, p. 27, 

grifo nosso). 

 

Ao realizar uma busca no OLD encontramos as seguintes unidades com suas respectivas 

definições: 

 

cry over spilt milk (British English) (US English cry over spilled milk): to waste time 

worrying about something that has happened that you cannot do anything about; 

put/set the cat among the pigeons (British English): to say or do something that is 

likely to cause trouble 

 

Comparando as expressões, fica evidente a comutação realizada entre as unidades 

lexicais potion/milk (poção/leite) e entre pixies/pigeons (diabretes/pombos). A primeira UF 

conserva a mesma estrutura sintática da expressão dicionarizada, alterando apenas a última 

unidade lexical, enquanto a segunda UF não faz uso dos verbos put/set, afirmando diretamente 

que the cat’s among the pixies. Em termos semânticos, as unidades lexicais comutadas 

                                                 
119 Utilizamos as indicações HP 1, HP 2, HP 3, HP 4, HP 5, HP 6, HP 7 em referência aos sete volumes da série 

Harry Potter. 
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apresentam intersecção semêmica, visto que tanto milk quanto potion são ‘bebidas’ e tanto 

pigeons quanto pixies são ‘animais’. Além disso, os significados globais das unidades 

cristalizadas e remotivadas expressam a mesma ideia com base em imagens semelhantes: a do 

leite/poção derramados e a do gato no meio dos pombos/diabretes. O que as difere e torna as 

UFs remotivadas especiais é a questão de que elas foram usadas para a construção de um mundo 

ficcional ao qual fazem referência. Assim, as UFs neológicas expressam a visão do mundo 

ficcional, em um recorte linguístico-cultural particular, fazendo uso de elementos mais 

representativos do mundo ficcional de Harry Potter, que é caracterizado pela temática 

Witchcraft and Wizardry (Magia e Bruxaria) (Cf. CARNEIRO, 2016). 

Para entendermos o uso das UFs destacadas, alguns esclarecimentos são necessários. 

Anteriormente à passagem, a personagem Harry fez uso de magia para se defender de duas 

criaturas, chamadas Dementors (Dementadores), e fazer magia não é permitido para bruxos e 

bruxas menores de idade. A personagem Mrs. Figg é idosa e encontra Harry após o ataque dos 

Dementadores. Assim, o uso que ela faz da expressão it’s no use crying over spilt potion remete 

ao fato de Harry já ter usado magia e, por isso, não fazer a menor diferença se preocupar com 

o que já está feito e não pode ser mudado. Ela, então, reconhece ao fazer uso de the cat’s among 

the pixies que a confusão já está armada e que certamente haverá consequências para o ato de 

Harry. 

Outro caso classificado nessa mesma categoria é o da UF usada no trecho seguinte: 
 

‘Good,’ said Harry in relief, ‘because they were a –’ 

He stopped, careful not to say what he really thought. 

‘I think the word “fiasco” would be a good one here,’ said Dumbledore, 

nodding. 

Harry laughed. 

‘Well, that means I won’t see much of Professor Snape from now on,’ he said, 

‘because he won’t let me carry on Potions unless I get “Outstanding” in my 

O.W.L., which I know I haven’t.’ 

‘Don’t count your owls before they are delivered,’ said Dumbledore 

gravely. ‘Which, now I think of it, ought to be some time later today. Now, 

two more things, Harry, before we part. (HP 6, p. 79-80, grifo nosso). 

 

 Uma busca no OLD revelou a seguinte UF e sua definição: 
 

don’t count your chickens (before they are hatched): (saying) you should not be 

too confident that something will be successful, because something may still go wrong 

 

 Nessa UF dois vocábulos foram comutados owls/chickens (corujas/galinhas) e 

delivered/hatched (entregues/nascidas) preservando-se a mesma configuração sintática. Em 

termos semânticos owls e chickens apresentam intersecção semêmica, uma vez que são ‘aves’. 

A intersecção observada entre delivered e hatched está relacionada às ações associadas a essas 

aves. No mundo ficcional em Harry Potter, as corujas realizam o serviço postal dos bruxos, 

sendo responsáveis por entregarem correspondências e encomendas. Nesse caso, a imagem 

aludida pela UF neológica não corresponde integralmente à imagem da UF cristalizada. Na 

situação de uso expressa pelo contexto linguístico anterior, a personagem Harry aguarda as 

notas do exame educacional bruxo O. W. L (Ordinary Wizarding Levels) e já pressupõe que não 

atingiu a nota necessária para continuar estudando a disciplina Potions (Poções). A personagem 

mais velha, Dumbledore, fazendo uso da UF o adverte para não ser precipitado, porque algo 

ainda pode acontecer. 

 No exemplo seguinte, também identificamos a comutação entre vocábulos na 

remotivação de uma UF: 
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‘So Macnair’s persuaded the giants to join You-Know-Who?’ said Hermione 

desperately. 

‘Hold yer Hippogriffs, I haven’ finished me story yet!’ said Hagrid 

indignantly, who, considering he had not wanted to tell them anything in the 

first place, now seemed to be rather enjoying himself. (HP 5, p. 382, grifo 

nosso). 

 

 A UF dicionarizada e seu correspondente significado são os seguintes: 

 

hold your horses (informal): used to tell somebody that they should wait a moment 

and not be so excited that they take action without thinking about it first 

 

 Nessa UF observamos a comutação vocabular entre horses e hippogriffs. A intersecção 

semêmica entre horses (cavalos) e hippogriffs (hipogrifos) se dá pelo fato de ambos serem 

‘animais’. Além disso, um hipogrifo é a junção de um cavalo e uma águia, que preserva, em 

grande medida, a estrutura corporal de um cavalo. As duas unidades lexicais também 

conservam o mesmo som no início. No contexto anterior, a personagem Hagrid está contando 

uma história e a personagem Hermione se mostra ansiosa para saber mais sobre o desenrolar 

dos eventos. Hagrid, então, por meio da UF, diz para ela se acalmar e não ser apressada que em 

momento oportuno ela saberá o que aconteceu.  

Outro exemplo identificado de comutação vocabular está no excerto seguinte: 

 
‘Stop poking me –’ 

‘Dobby must poke Harry Potter, sir, he must wake up!’ 

Harry opened his eyes. He was still in the library; the Invisibility Cloak had 

slipped off his head as he’d slept, and the side of his face was stuck to the 

pages of Where There’s a Wand, There’s a Way. He sat up, straightening his 

glasses, blinking in the bright daylight. 

‘Harry Potter needs to hurry!’ squeaked Dobby. ‘The second task starts in ten 

minutes, and Harry Potter –’ (HP 4, p. 425, grifo nosso). 

 

 No OLD encontramos a seguinte unidade e sua definição: 

 

where there’s a will there’s a way (saying) if you really want to do something then 

you will find a way of doing it 

 

A comutação no caso anterior se deu entre will e wand (desejo e varinha). Essas duas 

unidades lexicais compartilham a semelhança fonética do primeiro som e possuem a mesma 

quantidade de letras. Em termos semânticos, as duas unidades não apresentam uma relação 

direta como nos exemplos já comentados. É preciso entender que wand no mundo ficcional da 

série Harry Potter é um objeto mágico utilizado por bruxos que os auxiliam em todas as suas 

tarefas, inclusive na obtenção do que desejam; daí surge a intersecção semântica entre as duas 

unidades lexicais. A UF expressa a visão do mundo ficcional, para o qual ter uma varinha 

significa ter poder e ser capaz de realizar ações que aqueles que não as têm não são capazes. 

Assim, nesse mundo a unidade lexical wand é semanticamente mais representativa em termos 

do que ela simboliza (o poder dos bruxos) do que a unidade lexical will, que é comumente usada 

na comunicação cotidiana. 

Em seu contexto linguístico de ocorrência, essa UF neológica é usada como o título de 

um livro consultado pela personagem Harry antes da segunda tarefa do Torneio Tribruxo. Em 

outras palavras, Harry precisa de algo que o auxilie a completar a tarefa. Assim, o título do livro 
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faz referência à ideia de que sempre há uma saída, uma solução para aqueles que usam uma 

varinha mágica. E como acontece nas páginas seguintes da obra, Harry utiliza sua varinha na 

tarefa e vence. Desse modo, quase que de forma despreocupada, essa UF é uma pista para o 

leitor de que Harry se sairá bem na tarefa que está por vir, desde que esteja de posse de uma 

varinha. 

Dentre as unidades analisadas nesta classificação, observamos que apenas it’s no use 

crying over spilt potion, don’t count your owls before they are delivered, where there’s a wand 

there’s a way são unidades paremiológicas, uma vez que, em termos semânticos, encerram um 

elemento de sabedoria e conselho em suas formulações. As unidades the cat’s among the pixies 

now e hold yer hippogriffs são unidades fraseológicas idiomáticas, cujos significados resultam 

na combinação global de seus constituintes e não da somatória do significado individual de seus 

elementos. Nelas não há traços de uma sabedoria acumulada transmitida, nem marcas sintáticas 

de proverbialidade120, como reordenação enfática da estrutura sintática, paralelismo sintático, 

parataxe, dentre outras (Cf. MAC COINNIGH, 2014). 

 

b) Instauração inédita de lexicalizações 

 

No trecho seguinte, identificamos três lexicalizações inéditas de UFs121. É importante 

observar que o contexto linguístico não apresenta essas unidades em um contexto de uso 

efetivo. A personagem simplesmente menciona três superstições em sequência sem fazer uso 

delas dentro de uma situação que as suscite espontaneamente. 

 
‘One of those superstitions, isn’t it? “May-born witches will marry 

Muggles.” “Jinx by twilight, undone by midnight.” “Wand of elder, never 

prosper.” You must’ve heard them. My mum’s full of them.’ 

‘Harry and I were raised by Muggles,’ Hermione reminded him, ‘we were 

taught different superstitions.’ (HP 7, p. 336, grifo nosso). 

 

As unidades wand of elder, never prosper e jinx by twilight, undone by midnight 

apresentam construção sintática binária flexível em relação de parataxe, na qual a vírgula 

mantém a correlação entre os elementos justapostos. De acordo com Mac Coinnigh (2014), a 

parataxe é uma das configurações sintáticas mais comuns na formação de provérbios. No caso 

das UFs anteriores, observamos uma relação causal entre os seus constituintes (causa e efeito), 

que podem ser compreendidas de acordo com as fórmulas “se há X, então há Y” ou “se alguém 

tem A, então alguém tem B.” Em wand of elder, never prosper entende-se que se a varinha é 

de sabugueiro, o seu possuidor ficará desafortunado, ou seja, o efeito “desafortunado” tem a 

causa “varinha de sabugueiro.” Essa unidade paremiológica é de importância singular porque 

estabelece relações intratextuais122 com The Tale of the Three Brothers (O Conto  dos Três 

Irmãos) presente no livro The Tales of Beedle the Bard. Recupera-se dessas relações que, o 

conto seria a explicação da unidade wand of elder, never prosper, ou seja, a explicação para o 

                                                 
120 Juntamente com Mieder (1997), Mac Coinnigh (2014, p. 112) aponta que além dessas marcas sintáticas, 

pesquisadores já identificaram vários dispositivos que operam em conjunto para engendrar o estilo proverbial, 

como paralelismo, elipse, aliteração, rima, metáfora, personificação, paradoxo e hipérbole. No original: “Scholars 

have identified a range of devices which operate in ensemble to effect the concept of proverbial style, amongst 

which the most important are parallelism, ellipsis, alliteration, rhyme, metaphor, personification, paradox, and 

hyperbole […].” 
121 Até onde pudemos atestar essas três unidades fraseológicas não são remotivações de unidades já cristalizadas 

no sistema da língua inglesa. 
122 Chamamos essa relação de intratextual pelo fato de a referência entre os textos se estabelecer no interior do 

mesmo mundo ficcional e não com um texto fora dele. Nesse caso, seria uma referência intertextual. 
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azar atrelado aos possuidores da varinha de sabugueiro.  

Em jinx by twilight, undone by midnight entende-se que se uma azaração é praticada ao 

anoitecer será desfeita à meia-noite, ou seja, o efeito “desfeito à meia-noite” tem em “azaração 

ao anoitecer” a sua causa. Entendemos que nos dois casos anteriores o verbo to be foi suprimido 

antes de never e undone, respectivamente. Nessa supressão, a vírgula tem como função 

estabelecer a relação entre os constituintes separados por ela. Segundo Mac Coinnigh (2014, p. 

127), “em inglês, a elipse do verbo, mais comumente o verbo substantivo to be, é 

frequentemente encontrada em construções paratáticas”123. A unidade paremiológica May-born 

witches will marry Muggles, por sua vez, não compõe uma estrutura paratática, com elementos 

justapostos ou supressões. Trata-se de uma oração completa. Mesmo assim, observa-se a 

mesma relação de causa e efeito e estrutura binária entre os elementos May-born witches/will 

marry Muggles. Juntamente com essas configurações sintáticas há também a presença ritmada 

de aliteração e assonância de certos sons, como entre elder, never, prosper; by twilight, by 

midnight; may, marry muggles e witches will, respectivamente. Assim, não só a construção 

sintática, mas as marcas fonéticas também enfatizam as conexões entre os sintagmas justapostos 

nas duas primeiras unidades comentadas e entre os constituintes de cada sintagma da última. É 

interessante notar que a unidade May-born witches will marry Muggles fundamenta-se na 

percepção de parte da comunidade bruxa de que os Muggles (não-bruxos) são inferiores aos 

bruxos, e que o casamento entre bruxos e não-bruxos não deve ser encorajado. Assim, seria um 

grande azar para uma bruxa nascer em maio porque de acordo com a superstição ela se casaria 

com um não-bruxo. Essa observação contribui para o reconhecimento de como o enunciador 

da obra criou unidades fraseoparemiológicas neológicas que corroboram a visão de mundo 

referente à cultura dos bruxos. 

Tendo analisado aspectos sintáticos e semânticos do uso de unidades fraseológicas e 

paremiológicas neológicas em duas categorias de remotivação lexical, observamos que o uso 

fraseoparemiológico em Harry Potter cumpre as funções de expressar a visão própria de um 

mundo ficcional e de caracterizar a fala de personagens, como Mrs. Figg e Dumbledore. O uso 

das parêmias na amostra analisada foi mais presente na fala de personagens mais velhos, como 

Mrs. Figg e Albus Dumbledore. Quando ditas por uma personagem jovem, como Ron Weasley, 

ele faz referência ao fato de sua mãe (mais velha) ter um grande repertório dessas unidades. 

Observa-se, então, que a ficção sugere que o uso de unidades paremiológicas é mais recorrente 

na fala de pessoas mais velhas. Justamente por serem mais velhas possuem a experiência que 

as autorizam a aconselhar os mais jovens. 

 No excerto anterior, na fala de Hermione, também fica claro que as unidades 

paremiológicas de bruxos e não-bruxos são diferentes, ou seja, o enunciador da obra buscou 

caracterizar a fala dos bruxos tanto por meio da criação de unidades fraseoparemiológicas 

próprias deles, quanto por meio da remotivação de unidades já consagradas pelo uso na 

comunicação cotidiana. Assim, por meio do uso fraseoparemiológico, o enunciador atribuiu 

uma dimensão a mais de significação à narrativa, dando profundidade à cultura bruxa 

representada. Há o reconhecimento de que os aspectos fraseoparemiológicos fazem parte do 

saber de um povo e dão mais riqueza e profundidade à representação de uma cultura. 

 Dificilmente essas UFs neológicas passarão a ter uso corrente na comunicação 

cotidiana. Mesmo com a popularização e desneologização de Muggle124, acreditamos ser pouco 

                                                 
123 No original: “In English, ellipsis of the verb, most often the substantive verb to be, is frequently found in these 

paratactic constructions.” 
124 “[…] conforme Crystal (2011), a palavra Muggle, usada em Harry Potter (trouxa, na tradução brasileira de Lia 

Wyler), foi incluída em sua lista que conta a história da língua inglesa, no livro The Story of English in 100 Words. 

Segundo Crystal (2011), a palavra Muggle viajou para além dos livros e dos filmes na virada do milênio, 

popularizando-se, o que resultou na inclusão do lexema no Oxford English Dictionary (OED). Muggle, 

considerada uma palavra do século XXI, ocupa a 97ª posição na lista, classificada como a fiction word; em 

português, ‘uma palavra ficcional’ ou ‘uma palavra da ficção’.” (CARNEIRO, 2016, p. 18). 
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provável que as UFs aqui analisadas venham a fazer parte do repertório fraseológico dos 

falantes de língua inglesa, visto que expressam a visão de mundo particular de um mundo 

ficcional. Mesmo assim, essa possibilidade existe e não pode ser descartada. Contudo, por 

expressarem a visão de um mundo ficcional, elas se caracterizam mais em uma função 

estilística, usadas nas obras para fins de expressividade e de eficácia da construção do mundo 

secundário modelizado pela linguagem literária. 

 

Considerações finais 

 

Este estudo evidenciou que o universo de discurso literário, particularmente o universo 

de discurso de fantasia infantojuvenil, constitui um ambiente textual profícuo para a 

remotivação de unidades fraseológicas e paremiológicas. A série Harry Potter, na construção 

do mundo ficcional, não só faz uso de unidades lexicais neológicas simples, como Dementor, 

Thestral, Quidditch, mas também de unidades lexicais fraseológicas e paremiológicas. Por isso, 

em abordagens com base em corpus, destacamos que não basta apenas analisar unidades 

lexicais em listas de palavras; é preciso ir além e observar linhas de concordâncias para a 

identificação de unidades fraseológicas neológicas também. 

Observamos que na amostra de unidades fraseoparemiológicas analisadas, apenas três 

foram consideradas como lexicalizações inéditas (wand of elder, never prosper; jinx by twilight, 

undone by midnight; May-born witches will marry Muggles); as outras cinco unidades (it’s no 

use crying over spilt potion; the cat’s among the pixies; don’t count your owls before they are 

delivered; where there’s a wand there’s a way; hold yer Hippogriffs) tornaram-se neológicas 

com base em unidades cristalizadas. A amostra também demonstrou uso neológico maior em 

unidades paremiológicas, visto que das oito analisadas, seis foram identificadas como tais. As 

outras duas (the cat’s among the pixies; hold yer Hippogriffs) se caracterizam como unidades 

fraseológicas idiomáticas. 

 Em etapas posteriores deste estudo, procederemos à análise-descrição de um repertório 

maior de unidades fraseoparemiológicas presentes no corpus de estudo, a fim de obter uma 

caracterização estilística mais representativa do uso dessas unidades nos textos do corpus. 

Acreditamos serem bem-vindos também, estudos que explorem o uso de unidades fraseológicas 

e paremiológicas em obras do universo de discurso literário de fantasia, a fim de verificar se os 

fenômenos observados aqui também ocorrem em outras obras, e se haveria uma tendência de 

obras literárias de fantasia a fazerem uso de unidades fraseológicas e paremiológicas neológicas 

em busca da eficácia da concepção de mundo modelizada pela linguagem literária. 
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HABLAN INEVITABLEMENTE DE FRASEOLOGÍA 
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Consideraciones iniciales 

 

Antes de comenzar, es de recibo manifestar que existe la consciencia de que tratar un 

aspecto fraseológico, y por lo tanto cultural, como el que pretendemos acometer en este trabajo 

no es una tarea fácil debido a los prejuicios y tabúes que existieron, que existen y que, 

probablemente, existan en todas las sociedades antiguas y modernas. Sabemos que el simple 

hecho de abordar las partes íntimas del cuerpo humano ya es un asunto delicado en lo que atañe 

sencillamente a la temática propuesta.  

En consecuencia, entendemos que observar y comprender cómo estas partes íntimas 

producen sentidos en español europeo (EE) y en portugués brasileño (PB); cómo se interpretan 

tales sentidos en los más diversos contextos de la interacción social entre diferentes sujetos; y 

cómo dichas partes tienen, sin lugar a dudas, una productividad fraseológica especialmente 

relevante y cotidiana en la formación de las más diversas unidades fraseológicas (UF) en ambas 

lenguas, nos lleva a creer que nos encontramos ante un asunto no menor y que son, por tanto, 

estas unidades elementos indispensables del discurso natural, considerando su aprendizaje 

necesario para poder comunicar con fluidez y espontaneidad y, asimismo, para acercar las 

diferentes culturas existentes en España y Brasil.  

Por su parte, el conocimiento de estas UF facilita la adquisición de la competencia léxica 

y fraseológica de los alumnos de español y portugués como lenguas extranjeras (ELE y PLE). 

Por ello, no debemos ignorar, minusvalorar o despreciar este aspecto de la fraseología, ya que 

los somatismos íntimos (SI) son muy empleados en la comunicación, presentando un nivel muy 

alto de rentabilidad para los alumnos que los aprenden, quizás más que otras UF como podrían 

ser las paremias con menor frecuencia en el discurso tanto oral como escrito. Si bien cabe 

destacar que hay varios refranes, como podremos observar en este texto, que contienen alguna 

parte íntima del cuerpo humano. Por lo tanto, creemos humildemente que no existe excusa para 

no abordar dichos SI en clase de lengua extranjera, siempre que estos se traten desde una 

perspectiva ética que no atente contra el pudor, decoro e intimidad de nuestros discentes 

universitarios. 

Cualquiera de nosotros, seguramente, en el uso de su propia lengua materna se ha visto 

censurado o reprendido en su proceso de aprendizaje por parte de algunos profesores cuando 

de forma espontánea se hacen uso de palabras tabú en el discurso o se emplean en textos 

escritos. Es innegable que hay un rico y variado inventario fraseológico que en diversos 

contextos nos está prohibido evocar como: ir de culo, tener la gracia en el culo, dar una patada 

en el culo (a alguien) (EE); o ser um pau no cu, tirar o cu da reta, mandar (alguém) tomar no 

cu (PB), por poner algunos ejemplos.  

Existen, en consecuencia, muchas expresiones en general, y muchos SI en particular, 

que se caracterizan por cierto tabú lingüístico y social por estas ser consideradas vulgares, 

groseras u ofensivas a la moral, a la decencia o a las nobles costumbres, pero que, 

paradójicamente, se admiten en la mayoría de los contextos familiares o íntimos, conforme a 

los sujetos en interacción. Un ejemplo de ello es el fraseologismo: encher o cu de rola (PB). A 

simple vista, puede ser considerado ofensivo, vulgar y muy grosero. Sin embargo, en un 

contexto muy familiar entre dos amigos homosexuales en el cual uno le dice al otro: “viado, 
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vai encher teu cu de rola” (PB), probablemente ninguno de los dos interprete este SI como 

ofensivo o grosero y sí, más bien, como natural o espontáneo. Incluso puede que forme parte 

del código compartido entre los sujetos en interacción estrechando lazos entre ellos, 

produciendo un fuerte sentido de pertenencia a un grupo o como seña de identidad común. Con 

este ejemplo, queremos defender que las UF producen diversas distribuciones de sentido con 

relación a los sujetos y contextos.  

Hablando de culos, querido lector, me voy a permitir la licencia de contar una anécdota 

personal que aclare la producción e interpretación de sentido en diferentes culturas. Recuerdo 

que una vez me encontré en la facultad con un compañero homosexual, afeminado y con una 

práctica sexual exclusivamente receptiva en sus relaciones masculinas, según él manifestaba. 

Normalmente, nos deteníamos a tratar de asuntos pocos relevantes. En cierta ocasión, comenté: 

essa menina é muito linda, a lo que él respondió: lindo é meu rabo. En aquel momento, me 

sorprendió enormemente su respuesta, ya que no entendí realmente lo que él quería decir. Como 

consecuencia, pensé que debía haber una interpretación errónea de sentido, puesto que no 

comprendía como este compañero y amigo pudiera estar haciendo alarde de su miembro viril. 

Sin ser consciente de que la palabra rabo es sinónimo de cu (PB) y no de pau, polla como en 

EE, sin duda, estaba ante una interpretación pragmática inadecuada, creyendo entender sin 

realmente estar comprendiendo. Según Ortiz Álvarez (2010, p. 192): 

 
Os indivíduos tendem a transferir as formas e distribuição dos sentidos da sua 

língua e cultura nativas para a língua e cultura estrangeiras tanto 

produtivamente, ao tentar falar a língua e agir dentro da cultura, como 

receptivamente, ao tentar apreender e entender a língua e a cultura como 

efetivadas pelos nativos da língua-alvo.   

 

Por ello, para alcanzar una mejor comprensión de los diferentes sentidos que producen 

los hablantes no basta con conocer las estructuras o UF de las dos lenguas en contacto que, en 

nuestro caso, son el EE y el PB, sino que se necesita algo más que eso. Es imprescindible 

entender el funcionamiento y las restricciones de ambos idiomas y sus culturas en cuestión. 

Bajo esta perspectiva, la lengua debe entenderse como fenómeno cultural, directamente 

vinculada al saber ser y al saber actuar de ese determinado grupo, ya que el idioma refleja la 

visión de mundo y experiencias de una determinada comunidad. 

Un brasileño, por ejemplo, puede emplear la expresión: a casa da mãe Joana, queriendo 

decir que en un lugar o situación vale todo con un predominio del desorden. Se sabe que esta 

UF posee un significado metafórico que se remonta a la Edad Media a Juana I de Nápoles. 

Mientras, un español con ese sentido de desorden podría usar: el coño de la Bernarda que remite 

a una tal Bernarda, santera y curandera del siglo XVI. Por tanto, creemos que cuanto más 

conozca el extranjero el contexto en el que se genera el pensamiento y conducta de la lengua, 

mejor, más eficaz y más adecuada será la producción de sentido. No debemos olvidar que la 

comunicación intercultural, al ser una construcción de sentidos, comporta un cierto grado de 

incertidumbre (IGLESIAS, 2010, p. 26). De este modo, un español debería saber que cuando 

una mujer brasileña tiene ganas de sexo es más probable que manifieste tal hecho con una 

sentencia como: hoje estou a fim de dar buceta (PB) que con otra del tipo: hoje quero pau (PB).  

En cambio, una española probablemente dirá: hoy quiero polla EE) antes que tengo 

ganas de poner el coño (EE), ya que esta última resultaría poco natural o poco común. Parece 

que en EE la atención se centra en el órgano genital masculino, mientras que en PB se prefiere 

que el foco caiga en el órgano genital femenino. Estamos, por tanto, ante dos formas diferentes 

de conceptualizar la realidad en dos lenguas próximas con significados muy afines.  

Por ello, precisamente nuestro objetivo con este trabajo es acercar, con ejemplos como 

los propuestos, al estudiante extranjero tanto de ELE como de PLE a algunas UF tabú. El corpus 

de este artículo se extrajo gracias a la observación minuciosa durante un año de diversas 
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interacciones entre españoles y brasileños por medio de pequeños cuestionarios dirigidos, 

abordando, a veces, temas de contenido sexual. Los discentes universitarios de la Universidad 

Federal de Ceará (UFC) crearon un grupo intercultural de facebook llamado PortuÑhol, que 

estaba formado por siete alumnos españoles de portugués de la Escuela Oficial de Idiomas de 

Castellón y ocho estudiantes brasileños de español de la UFC. Los quince participantes son 

adultos con edades comprendidas entre los 20 y 40 años. Se eligió este canal de comunicación 

para la observación de los posibles SI porque entendemos que tanto la interacciones en facebook 

como en whatsapp son un claro ejemplo de corpus escrito de la interacción oral más informal.  

En suma, empezaremos este artículo abordando algunos conceptos de fraseología que 

nos ayuden a poder clarificar y clasificar las UF presentadas. A continuación, trataremos el 

tabú, y en concreto, el tabú lingüístico (TL) como hecho inherente a todas las sociedades, 

culturas y lenguas de todas las épocas. Posteriormente, reflexionaremos sobre algunos aspectos 

relacionados con el cuerpo humano como cuestión tabú, y finalmente, propondremos varias 

sistematizaciones de los SI con el objetivo de reflexionar acerca de cuál es la forma más 

adecuada de clasificar las UF propuestas e intentar aclarar algunos de los posibles sentidos de 

estos SI en su contexto. Antes de continuar, queremos subrayar que los nombres de las partes 

íntimas del cuerpo en la formación de UF que tratamos en este texto son: culo (EE) / cu, bunda 

(PB), polla (EE) / pau (PB), coño (EE) / buceta (PB) y cojones (EE) / saco (PB).  

 

La fraseología es la polla 

 

Según la Real Academia (DRAE, 2003), el término fraseología se define como “parte 

de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras 

unidades de sintaxis total o parcialmente fijas”. Según esta definición, el campo de estudio de 

ésta son las unidades polilexicales, es decir, unidades de más de dos palabras que tienen como 

aspecto principal un patrón sintáctico fijo. En este sentido, Zuluaga (1980) plantea en su trabajo 

las nociones de idiomaticidad y fijación como características esenciales de las UF.  

Por una parte, la idiomaticidad se refiere a que el significado final no proviene de la 

suma de los significados parciales de sus componentes. En el siguiente ejemplo: el aeropuerto 

está en el quinto coño (EE), tal UF no debe asociarse a nada relacionado con vagina, sino que 

vendría a significar en su sentido figurado: o aeroporto está na puta que pariu (PB), es decir, 

que está muy lejos del punto de referencia en el que nos encontramos.  

Por otra, para entender el concepto fijación, Zuluaga (1980, p. 95-113) nos presenta 

cuatro aspectos concretos:  

1. La fijación del orden de los componentes (tener la gracia en el culo, no pudiendo 

encontrar la expresión: tener en el culo la gracia);  

2. La fijación de las categorías gramaticales (partirse el culo no permite la configuración 

partirse los culos);  

3. La fijación en el inventario de los componentes con la imposibilidad de añadir, 

suprimir o sustituir  (ser/estar en el culo del mundo no admite estar en/ser el coño del mundo 

o ser el bonito culo del mundo); y, por último,  

4. La fijación transformativa (culo de vaso, es una unidad fija, ya que no encontramos: 

culo de vasito, cuando nos referimos a aquellas gafas de cristales gruesos y que en PB se 

conocen como óculos fundo de garrafa).  

No obstante, estas nociones, si bien nos ayudan a comprender algunos aspectos de las 

UF en especial en lo que respecta a las locuciones, presentan algunos problemas, ya que, en 

ocasiones, la fijación estructural no es tan clara como ha sido expuesta. Veamos, por ejemplo, 

la UF: estar hasta los cojones (EE) que en su sentido figurado significa estar muy harto o 

cansado de algo o alguien, encontrando con el mismo significado las variantes: estar hasta los 

huevos, estar hasta el coño o estar hasta la polla (EE). Del mismo modo, la noción de 
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idiomaticidad u opacidad inherente y característica de las UF presenta algunas dudas, visto que 

el significado del idiomatismo dar una patada en el culo (EE) / dar um pé na bunda (PB) es 

más transparente, menos opaco, y por lo tanto, menos idiomático que, por ejemplo, la UF: ir de 

culo o ir como el culo (EE) en una frase como: me va de culo (EE), cuyo sentido figurado quizás 

sea más difícil de deducir, siendo una expresión más opaca, más idiomática que la anteriormente 

citada, y que podría corresponder en algunos contextos a: eu não dou uma dentro en PB.  

En cualquier caso, Corpas Pastor (1996, p. 50-52) clasifica las UF en colocaciones y 

locuciones, denominadas oraciones sin sentido completo, correspondientes a la esfera uno y 

dos de su clasificación; dejando la esfera tres para los enunciados fraseológicos u oraciones con 

sentido completo en las que se englobarían las paremias y fórmulas rutinarias. Ahora bien, 

cabe preguntarse dentro de la fraseología cómo definimos colocación y cómo distinguir lo que 

es colocación de lo que es locución. Para Molina Plaza (2003, p. 429), las colocaciones: “son 

sintagmas completamente libres a los que el uso ha dado cierto grado de restricción 

combinatoria”. Parece que es la consagración del uso de la lengua por una determinada 

comunidad lingüística la que fija este tipo de UF. En este sentido, Corpas Pastor (1996, p.66) 

define el término como:  

 
[…] unidad fraseológica formada por dos unidades léxicas en relación 

sintáctica, que no constituyen, por sí mismas, actos de habla ni enunciados, y 

que debido a su fijación en la norma, presentan restricciones de combinación 

establecidas por el uso, generalmente de base semántica.  

 

Bajo nuestro punto de vista, una colocación es un fenómeno en el que ciertas palabras 

aparecen junto a otras con una frecuencia mayor de la que cabría esperar. Para sostener lo que 

se defiende, Lewis (1993, p. 29) afirma que la colocación es arbitraria, decidida por convención 

lingüística, y tiene que ver con el grado de probabilidad: esperamos encontrar juntas ciertas 

palabras, pero no otras.  

En relación a la clasificación de las colocaciones, Koike (2001) las sistematiza 

morfosintácticamente bajo diferentes patrones: verbo + sustantivo (C. Directo), dar o cu (PB) 

/ poner el culo (EE); sustantivo + adjetivo, cu arrombado (PB) / culo abierto (EE); sustantivo 

+ de + sustantivo, fundo de garrafa (PB) / culo de vaso (EE); entre otros. Por ejemplo, la 

colocación dar o cu adquiere su sentido literal, existiendo cierta autonomía de los componentes, 

ya que se tiene la posibilidad de sustituir el colocativo, puesto que existe dar a buceta. Sin 

embargo, tal hecho en el caso de las locuciones no se da, como podemos observar en un ejemplo 

como: tirar o cu da reta (PB).  

No obstante, esta locución admite una variante debido a que se trata de un SI, y contiene 

un elemento tabú, por lo que también encontramos tirar o seu da reta o simplemente tirar da 

reta, de forma que se evita pronunciar el término cu. Del mismo modo, también detectamos la 

UF: pimenta no cu dos outros é refresco (PB) como: pimenta nos olhos dos outros é refresco.  

El verbo dar, a nuestro modo de ver, posee una relación típica con el colocativo, es decir, 

cierto vínculo semántico con el substantivo buceta o cu (PB), al igual que el verbo soporte 

poner en EE con los vocablos coño y culo, de ahí que defendamos que son colocaciones en toda 

regla. En este sentido, para Koike (2001, p. 28), tocar la guitarra y rasguear la guitarra son 

colocaciones, pero limpiar la guitarra y guardar la guitarra no lo son, puesto que los verbos 

limpiar y guardar no establecen una relación típica con un instrumento musical. Por ello, dar 

a buceta (PB) sería una colocación, mientras que limpar o cobrir a buceta serían combinaciones 

libres, puesto que no podemos afirmar que existan en ambos casos vinculación semántica.  

En cuanto a la fijación estructural, en las colocaciones ésta es parcial como podemos 

dilucidar en las diferentes combinaciones que nos ofrece la propia colocación: comer (una) 

polla / mamar (una) polla / chupar (una) polla (EE); chupar um pau / mamar um pau (PB). El 

PB no admite el verbo soporte comer para el miembro viril. Tal hecho, puede ocasionar una 
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inadecuación pragmática relevante en un hispanohablante con poco dominio pragmático del PB 

cuando, por ejemplo, en una situación íntima una brasileña produzca una sentencia tal como: 

quero que você coma meu cu. Este podría entender que lo que ella quiere es que le chupe el 

ano, puesto que comer en EE para relaciones íntimas es sinónimo de chupar, interpretando 

erróneamente el sentido, cuando lo que realmente esta mujer desea es que su compañero le 

introduzca el pene en el ano.  

Esperando que se haya comprendido las peculiaridades y diferencias entre las 

colocaciones y las locuciones, veamos, pues, las características de las fórmulas rutinarias. Estas 

UF tienen un carácter más o menos predecible. Son esperables por el receptor según el contexto 

y la producción de sentido del hablante. Si nos detenemos en fórmulas tales como: para de 

encher meu saco (PB) o manda cojones (EE), observamos que en estas UF existen una cierta 

dependencia contextual, ya que la primera se usará como respuesta de hastío a un interlocutor 

insistente, mientras que la segunda expresará la indignación del hablante ante un hecho o 

situación que no comparte. En definitiva, lo que demuestran estos ejemplos es que, pese a que 

estas estructuras tienen una función comunicativa en cada caso, es el propio contexto o 

situación, condicionado por el uso, el que determina la elección del hablante de una fórmula u 

otra.           

En este sentido, compartimos la denominación de fórmulas rutinarias que propuso 

Corpas Pastor (1996) en su Manual de Fraseología Española, ya que las entendemos como 

tales, como fórmulas fijas, aprendidas y repetidas en función de su contexto comunicativo. Esta 

autora afirma que estas UF tienen como función “proporcionar a los hablantes los medios 

lingüísticos necesarios para desenvolverse en situaciones específicas de la vida cotidiana, como 

dar el pésame en un funeral, disculparse por haber pisado a alguien o dar las gracias” (CORPAS 

PASTOR, 1996, p. 182). También es de justicia que entren en esta categorización situaciones 

para mandar a alguien lejos, empleando fórmulas como: vai tomar no cu (PB) / vete a tomar 

por culo (EE), o expresar alegría ante un hecho o experiencia con rutinas conversacionales 

como: ¡de cojones! (EE) / bom para caralho (PB), entre otras. 

En resumen, en este apartado hemos tratado de dilucidar las principales características 

de las UF, entre las que se hallan polilexicalidad, idiomaticidad, fijación,  institucionalización 

y variación potencial, entre otras. Asimismo, se ha intentado clarificar, con base a la 

clasificación de Corpas Pastor (1996), algunas de las características de las locuciones, 

colocaciones y fórmulas rutinarias con la exposición de varios ejemplos con el fin de ayudar a 

una mejor comprensión de las UF y de la fraseología, en general. Antes de continuar, 

detengámonos un momento en el título de este apartado: la fraseología es la polla. Ser la polla, 

cuando refiere a algo o a alguien, quiere decir que es lo mejor, que é bom para caralho. Por 

ejemplo: Ese tío es la polla (EE) / Esse cara é muito foda, ele é o pica das galáxias (PB). 

 

El tabú lingüístico. ¡Manda cojones!  
 

La palabra tabú tiene su origen en las lenguas polinesias como destaca Guerios (1979, 

p. 13), siendo antónima al término noa, que significa ordinario y accesible a todo el mundo 

como afirma en su texto Tótem y Tabú, Sigmund Freud (1975, p. 27). Según Guerios, quien 

trajo el vocablo a Occidente fue el navegador inglés James Cook (GUERIOS, 1979, p. 8).  

Sabemos que el fenómeno de la interdicción es universal y se presenta en todas las 

épocas. Un objeto, comportamiento o situación en una comunidad puede ser considerado tabú 

y no serlo en otra (GUERIOS, 1979). Por ejemplo, a día de hoy, en España no resulta extraño 

ver en la playa a una mujer haciendo topless en un intento de aprovechar hasta el último rayo 

de sol, mientras que en Brasil el simple hecho de no usar la parte de encima del bañador de la 

mujer en público se considera un tabú. Parece claro que en todas las sociedades hay objetos o 

situaciones tabú y lo que cambia es lo que se considera tabú (CHAMIZO, 2008, p. 35).  
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En general, es de práctica común referirse al tabú cuando tratamos de  civilizaciones 

antiguas o de grupos indígenas aislados. Sin embargo, es probable que este esté tan vivo en 

nuestra sociedad hoy en día como lo estuvo en tiempos pasados. Pensemos en el lenguaje 

políticamente correcto como un claro ejemplo de ello. En la gran mayoría de sociedades 

actuales se aplica dicho tabú como forma de control social con el fin de preservar el status quo 

imperante y jerarquizado. Ya Freud advertía que este concepto guarda relación con lo sagrado 

o consagrado, lo inquietante, peligroso, prohibido o impuro (FREUD, 1975, p. 27). No obstante, 

dicha noción es una categoría cultural ambivalente; por una parte, puede generar miedo o 

animadversión, y por tanto, no querer saber de ello. Sin embargo, por otra y al mismo tiempo, 

produce cierta curiosidad por ser algo nuevo y diferente, lo que puede implicar un acercamiento 

al mismo. 

El tabú está sancionado por la sociedad, castigando al atrevido, bien como este varía de 

una cultura a otra y dentro de la misma cultura a través del tiempo. Por ello, la interdicción 

produce cambios en el idioma mediante la creación de nuevas expresiones y nuevos 

significados que sustituyen al término tabú y que, a su vez, se ven reemplazados por otros 

conceptos tabú.  

Ya Benveniste (1974) advierte que según que grupos sociales ciertas palabras no deben 

pasar por la boca. En este sentido, Ortiz Álvarez (2007, p. 118) manifiesta que pronunciar cierto 

nombre provoca el miedo de recuperar lo que representa, es como si existiera una relación 

mística entre la lexía y lo que esta designa. Parece que, a veces, es conveniente que ciertos 

vocablos simplemente se retiren del registro de la lengua y se borren su uso para no existir más. 

Podríamos destacar innumerables ejemplos de palabras que en ciertos contextos y para ciertos 

grupos sociales son tabú, tales como: negro, maricón, aborto, paralítico, entre otras, y que son 

substituidas por eufemismos como: persona de color, gay, interrupción voluntaria del embarazo 

o persona discapacitada.  

Ahora bien, cabría preguntarse: ¿Qué fuerza tan misteriosa tienen estas y otras muchas 

palabras para generar estas prohibiciones? ¿Habría, por tanto, alguna fuerza contraria que 

podría, si no neutralizar, al menos mitigar tales interdicciones? Lógicamente, si existen 

mecanismos para atenuar dichos términos es porque estamos delante de una palabra 

considerada tabú. Pensemos en la colocación: comer (se) una polla (EE) y cuáles pueden ser 

algunas de las estrategias usadas por el hablante en contextos y ante sujetos que no les son 

íntimos o familiares, evitando la pronunciación de la misma. De esta forma, el emisor puede 

sustituir la UF por la gesticulación; o puede emplear un sinónimo como: comer (se) un pene; 

puede optar por usar un extranjerismo como hacer un blowjob; también puede usar un 

eufemismo de dicha acción: hacer una felación; o echar mano, por el contrario, de un 

disfemismo: comer (se) un rabo. Puede usar la expresión en diminutivo (comer (se) una 

pollita), deformarla fonéticamente (comer (se) una po) o simplemente pronunciar la UF en voz 

baja (ULLMANN, 1977). Tales estrategias se originan debido al miedo o respeto que el 

hablante percibe y, por ello, el interlocutor se ve obligado en su discurso a no romper los límites 

que se consideran admisibles en la sociedad en la que está inmerso por ser palabras o UF tabú, 

ya que las sanciones sociales previstas para los que entran en este terreno pueden llegar a ser 

coercitivas.  

Las palabras y UF reflejan los valores culturales de la sociedad, de manera que estas 

están impregnadas de juicios, valores y tabúes que en función de las prácticas sociales se 

consideran habituales o convencionales en dicha comunidad de hablantes. Aquellos que piensen 

que el tabú lingüístico (TL) ha decrecido en los últimos tiempos quizás se equivoquen, ya que 

este puede que se haya extendido a otros ámbitos del ser humano.   

En nuestro caso, como hemos comentado anteriormente, los tabúes relacionados con el 

cuerpo humano causan diferentes estrategias para atenuar o realzar el término prohibido. El 

eufemismo atenúa la palabra innombrable, mientras el disfemismo realza el vocablo. Ahora 
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bien, ¿cómo se explica la existencia de términos disfemísticos o estrategias que den lugar al 

disfemismo? Pues bien, las explicaciones a tal hecho son variadas. Cuando, al expresar 

indignación, en vez de utilizar la fórmula rutinaria del EE: ¡vaya tela!, usamos otra como puede 

ser: ¡manda cojones!, quizás en ella podemos encontrar varias motivaciones para esta elección 

lingüística. Tal vez un hablante use esta UF para mostrarse de forma agresiva, fuerte o irónica 

(CASAS, 1986, p.85).  

Las causas de la sustitución disfemística pueden originarse, precisamente, para romper 

con el convencionalismo. Asimismo, esta se produce, en ocasiones, como estrategia lingüística. 

Estos disfemismos crean y fortalecen lazos de camaradería entre diversos grupos sociales, 

llamando la atención de los interlocutores con la intención del individuo ser identificado como 

un miembro más dentro de un grupo.  

Tal hecho explica que los jóvenes, por ejemplo, tengan sus propias palabras y UF como 

señas unívocas de identidad de pertenencia al grupo y como contracultura frente a otros grupos 

sociales. Por ello, en España es habitual escuchar entre jóvenes y no tan jóvenes un eufemismo 

que, a priori, pudiera parecer un disfemismo como: este cabrón es la polla, en el que, por medio 

de palabras consideradas vulgares o soeces para otros grupos sociales, se alaban las cualidades 

positivas del receptor en varios contextos de interacción, subrayando que el sujeto que recibe 

este elogio no lo percibirá como ofensivo o agresivo, sino todo lo contrario, pudiendo responder 

al mismo con otra frase como: ¡tú sí que eres la polla! (EE). Por ello, nos encontramos ante 

términos groseros, semánticamente ofensivos, con funciones afectuosas o halagadoras.  

A continuación, no debemos dejar de mencionar algunos de los estudios y 

clasificaciones sobre TL en la literatura científica. La Semántica: introducción a la ciencia del 

significado de Stephen Ullmann (1977) es un libro de lectura frecuente entre quienes estudian 

el tabú. Dicho texto clasifica el TL en tres grupos (ULLMANN, 1977, p. 245), indicando que 

este puede proceder de tres fuentes: del temor que surge de la religión y las supersticiones; de 

temas delicados o desagradables, tales como la enfermedad y la muerte; y de actos que 

transgreden las leyes de la decencia y el decoro. En este caso, se incluyen los términos que se 

refieren al sexo y a ciertas partes y funciones del cuerpo (ULLMANN, 1977 p. 206).  

Por su parte, Guerios (1979, p. 11) establece la existencia de dos tipos de TL: propios e 

impropios. Los primeros se refieren a la prohibición de decir cierto nombre o palabra 

determinada, a los que se les atribuye un aspecto sobrenatural, mágico o religioso que evite la 

miseria o desgracia, mientras que el segundo tipo, a su vez, tiene que ver con la prohibición de 

decir cualquier expresión inmoral o indecente, y, por tanto, a estos términos tabú se les dota de 

un carácter moral o de sentimiento. En sus estudios sobre TL esta autora recoge los tabúes en 

los nombres de los miembros del cuerpo humano, entre otros (GUERIOS, 1979).  

 Generalmente, en todos los trabajos sobre tabú se refleja, de un modo u otro, referencias 

a las partes íntimas del cuerpo y a sus prácticas sexuales. Sin poder mencionar la amplia gama 

de estudios que abordan el TL por cuestiones de espacio, comentaremos algunos de ellos en el 

ámbito de la filología hispánica. Kany (1960), por ejemplo, clasifica los eufemismos en el 

español americano, tratando en un apartado de su obra, la decencia y el cuerpo, los olores 

corporales, la ropa interior, el sexo, los órganos sexuales y las excreciones corporales.  

En Costa Rica, Brown Gforer (1975) realiza una investigación comparativa del tabú y 

los eufemismos en inglés y español, y cómo estos se producen en la cultura estadounidense y 

latinoamericana. Más recientemente, encontramos uno de los primeros estudios 

sociolingüísticos sobre el tabú de López Morales (1990), en el que el autor selecciona seis 

términos, entre ellos los vocablos: culo y cojones. Y, por último, queremos destacar el trabajo 

de Vestad (1991) que elaboró un cuestionario para la ciudad de Madrid con 78 informantes de 

diferentes edades y géneros. Los términos de dicho estudio fueron coño, coñazo, cojón y 

cojonudo/a, entre otros y llegó a la conclusión de que hay una tendencia a dar a las expresiones 

malsonantes que nombran los atributos físicos del hombre un valor más positivo que a los 



233 

 

 

respectivos atributos femeninos.  

Por su parte, en el ámbito de la filología portuguesa, en concreto, en relación al 

portugués de Brasil no podemos olvidarnos del trabajo de Rasmussen (1973) sobre términos 

sexuales del PB y de la colección Xeretando a linguagem que se ofrece en varias lenguas como 

inglés, español o italiano, entre otras, en contraste con el portugués, destinándose según los 

propios autores a todos aquellos que no se intimidan en confesar que les agrada divertirse con 

las palabras. En uno de los libros que compone la colección Xeretando a linguagem em 

espanhol, Simão (2010) aborda el lenguaje peculiar de los jóvenes y el lenguaje vulgar u 

obsceno, recogiendo ejemplos en los que aparecen UF como: esta clase me da por el culo, entre 

otros.  

 

El cuerpo como tabú me da por culo 
 

Como hemos podido comprobar los SI, es decir, aquellas UF que contienen alguna parte 

íntima del cuerpo humano son abundantes en muchas lenguas. Sin embargo, a pesar de cargar 

con el tabú que implica el simple hecho de contener un término que se refiera a un órgano 

genital, dichos fraseologismos suelen despertar cierta curiosidad entre una buena parte de los 

estudiantes de lenguas extranjeras cuando empiezan a conocer dicho idioma. En ocasiones, la 

expresión idiomática ni ofende, ni hiere la sensibilidad del interlocutor, ni tiene tan siquiera una 

referencia explícita o implícita a una práctica o contenido sexual en casos como: ir de culo o 

hacer algo del culo (EE) cuando nos referimos a que nos va mal o que hemos hecho algo mal. 

Por ejemplo, decimos que una persona aparca como el culo cuando queremos manifestar que 

la persona no sabe aparcar el coche. Estas ingenuas UF se ven restringidas y se consideran en 

algunos contextos tabú, solo por el simple hecho de contener el término culo dentro de las 

mismas.  

Ahora bien, ¿por qué los términos que se refieren a partes íntimas del cuerpo son 

considerados vulgares o por qué los SI se tildan de soeces cuando ni siquiera hacen alusión a 

partes del cuerpo íntimas? Quizás la respuesta la podamos encontrar en nuestra tradición judeo-

cristiana. Para el cristianismo, el cuerpo siempre ha estado en un segundo plano, relacionándose 

a lo terrenal y mortal, a lo material y perverso por su posibilidad de ser corruptible. Al colocarle 

al cuerpo este atuendo, las pasiones que emanan del mismo deben ser contenidas por el alma 

que es la que representa el primer plano. Debido a la tradición cultural cristiana de la mayoría 

de las sociedades occidentales, la represión de la esencia del cuerpo se lleva a cabo desde las 

edades más tempranas en el proceso de descubrimiento del mundo por parte del niño o la niña. 

Sabemos que los niños pequeños son reprendidos, en ocasiones, cuando se tocan sus propios 

genitales o cuando tocan los genitales de sus congéneres sin malicia como una forma de 

acercamiento y conocimiento del otro. Las expresiones más naturales del cuerpo como el llanto, 

los pedos, los olores naturales, las secreciones, entre otras, se han convertido en algo privado 

que no forma parte de lo público, ya que estas no son glamorosamente bien vistas ante los ojos 

de los demás por ser quizás poco estéticas. Existe incluso el debate en diversas sociedades sobre 

si es aceptable o no que las madres amamanten a sus hijos en público.   

 La corriente higienista europea que se implantó en la época de la colonización en  

América buscaba promover ciertos valores considerados superiores de la cultura europea 

civilizada del momento en un pueblo supuestamente pobre e ignorante, simplemente, por ser 

indígena. Se buscó imponer un tipo de higiene personal, una forma de vestir y unos valores que 

reprimían la naturalidad de los cuerpos que existía en las comunidades indígenas americanas. 

No obstante, no es necesario remontarse a tales épocas para entender como el concepto de 

cuerpo es reconfigurado. Actualmente, todos nosotros estamos, en mayor o menor medida, 

dominados por el consumismo. Hoy en día, es innegable que en nuestras sociedades se impone 

y consolida un estereotipo de belleza estéticamente diseñado en función de la eterna juventud 
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y de los cuerpos voluptuosos. Tal hecho explica el boom de la cirugía estética, el bótox y 

muchos otros tratamientos que contribuyen a moldear la silueta para parecerse a los modelos 

de las portadas de revista. El uso de desodorantes, perfumes, cremas depiladoras y cosméticos, 

entre otros, puede considerarse como productos consumistas encargados de enmascarar la 

naturalidad del cuerpo humano. La belleza subjetiva no encuentra su espacio en las sociedades 

consumistas, puesto que muchos de nosotros analizamos a las personas con el mismo enfoque 

etnocentrista, perspectiva que nos hace excluir a todos aquellos que no se encuentran dentro de 

los parámetros de belleza estipulados.  

No obstante, podemos decir basta a esta dictadura de la belleza objetiva y del cuerpo 

perfecto, entendiendo que el cuerpo en sí mismo puede considerarse un objeto de deseo. 

Debemos quizás cuestionar ideas preconcebidas y mantener una firme voluntad individual que 

permita un espacio al cuerpo, alejándonos de esa esclavitud implícita de la belleza. Tal vez este 

redescubrimiento nos permita evadir diferencias raciales, de status social y económico, 

impuestas en las sociedades jerarquizadas, logrando diferentes formas de relacionarse con el 

otro que superen cualquier descalificación etnocentrista. 

 Ahora bien, ¿por qué el sexo no se ve con naturalidad y sí, a veces, con morbosidad? 

Quizás tenga algo que ver en este aspecto el concepto judeo-cristiano de que las prácticas 

sexuales tienen como principal y único objetivo el reproducirse. Por ello, la tradición que 

consolidó la Iglesia reprimía las que no perseguían dicho fin como la masturbación o las 

relaciones homosexuales, ya que eran consideradas pecaminosas o lujuriosas y, en 

consecuencia, debían ser castigadas por Dios. El único propósito de este pensamiento era 

contener al cuerpo para dejar aflorar el alma, considerada espiritual y racional. De esta forma, 

las palabras polla, coño, cojones o culo (EE) / pau, buceta, saco, cu o bunda (PB) se tildan de 

impropias, ya que pueden estar implicadas en prácticas sexuales y están cargadas de una 

asociación de ideas que repugnan a la sociedad cristiana y a las buenas costumbres. Por eso, 

cuando las pronunciamos en algunos contextos pueden producir sonrojo, vergüenza, burla, risa 

o escarnio, puesto que estos términos quizás escapen de lo que es decente, virtuoso, sagrado y 

cristiano.  

Palabras que tienen una carga cultural estigmatizada y que, muchas veces, se asocian a 

los estratos más bajos de la sociedad. Parece que cuando abordamos asuntos relacionados con 

sexo en público, a veces, debido a esa pérdida del carácter de naturalidad del mismo en algunos 

contextos, este se interpreta con tono burlesco, jocoso, que debe ser hablado a escondidas o 

comentado en voz baja. No obstante, también es cierto que no todo lo que envuelve al sexo 

quizás deba ser entendido con naturalidad como la prostitución infantil, la pornografía, la 

zoofilia, entre otros. 

 

 

Sistematizando los SI ¿es un coñazo? 

 

Nuestra propuesta, a continuación, es plantear como agrupar y clasificar algunos de los 

diferentes SI extraídos entre brasileños y españoles en contexto de interacción real y 

espontáneo. Tradicionalmente, en el campo de la fraseología se han agrupado, generalmente, 

las expresiones de dos formas:  

1. Por campo semántico, UF con nombres de animales, UF con colores, UF con partes 

del cuerpo, entre otras, y que, en realidad, ha sido el criterio por el que se ha optado para este 

estudio, ya que se han seleccionado, entre muchos, aquellos fraseologismos que contienen el 

nombre de una parte íntima del cuerpo y que hemos denominado como somatismos íntimos 

(SI).  

2. Por palabra común: UF con la palabra mano, UF con el término cabeza, UF con el 

vocablo ojo. 
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Sin lugar a dudas, hay muchas formas de clasificar las UF de las que disponemos.  
 

1. En primer lugar, vamos a seleccionar el criterio de agruparlas por palabra común. 

a) UF con el término cu (PB): ser um pau no cu, vai tomar no cu, tirar o cu da reta, vai encher 

teu cu de rola, a língua falou e o cu pagou, cu de bêbado não tem dono, pimenta no cu dos 

outros é refresco, meter a língua no cu. 

b) UF con el vocablo bunda (PB): dar / tomar um pé na bunda, juntar os panos de bunda, 

bunda de tanajura, bunda arrebitada. 

c) UF con la palabra culo (EE): partirse el culo, salvar el culo a alguien, ponerse hasta el culo 

de, dar por culo, la raja del culo, ser un cara culo, ser un lameculos, ser el culo del mundo, 

vete a tomar por culo, culo ve, culo desea. 

d) UF con el vocablo buceta (PB): buceta amiga, !buceta!, dar a buceta. 

e) UF con el término coño (EE): el coño de la Bernarda, estar en el quinto coño, !coño!, ser 

un coñazo, no tener el coño para ruidos, tener telarañas en el coño, tocarse el coño, me vas 

a comer el coño, tonta del coño. 

f) UF con la palabra saco (PB): estar de saco cheio, ser um saco, encher o saco, ser um pé no 

saco. 

g) UF con el término cojones (EE): estar hasta los cojones, de cojones, ¡y un cojón!, ¡qué 

cojones!, ser un cojonazos, ¡manda cojones!, tocar a alguien los cojones, tener dos cojones, 

tener los cojones bien puestos, ser cojonudo, ¡te voy a cortar los cojones!, costar algo un 

cojón. 

h)   UF con el vocablo polla (EE): ser la polla, ser un chupapollas, sudar / sobar a alguien la 

polla,  dejarse de pollas, meter / sacar / sacarse / comerse una polla, estar hasta la polla, 

!ole tu polla!, !Me  vas a chupar la polla!. 

i)   UF con la palabra pau (PB): cagar no pau, levar pau, pau amigo, dar pau, meter o pau / 

quebrar o pau, mudar de pau para cacete, cavalo de pau, chutar o pau na barraca, santo do 

pau oco. 
 

Como podremos observar esta puede ser una óptima clasificación para presentar el 

corpus de las UF extraídas. No obstante, esta propuesta presenta dos inconvenientes: las 

expresiones recogidas están descontextualizadas, por lo que es difícil inferir el significado de 

las mismas, y al agruparlas por palabra común en el caso de pau, podemos errar e introducir UF 

que no guarden relación con el órgano genital masculino como: santo do pau oco, cuyo origen 

se remonta a la época de la explotación de oro en Minas Gerais entre los siglos XVII y XVIII, 

en donde se cuenta que se elaboraban estatuas de santo en madera hueca para rellenar el espacio 

con el oro extraído con el fin de evadir el impuesto del 20 % del valor que la Corona Portuguesa 

cobraba por todos los metales preciosos. Por ello, cuando una persona aparenta lo que no es, se 

dice: ele é um santo do pau oco, es decir, una mosquita muerta (EE). 

2. Por tipología de UF. En este caso, tomando como referencia la clasificación de Corpas 

Pastor (1996) podríamos agruparlas en oraciones con sentido completo: paremias/fórmulas 

rutinarias; y en oraciones sin sentido completo: locuciones/colocaciones. 

 
a) Paremias: culo ve, culo desea; donde tengas la olla, no metas la polla // cu de bêbado não 

tem dono; pimenta no cu dos outros é refresco.  

b) Fórmulas rutinarias: !me vas a chupar la polla! !y una polla! !y un cojón!, !coño! !cojones!, 

¡de cojones!, ¡manda cojones! !tócate los cojones!, no me toques los cojones //!ai, buceta! 

!caralho!, vai tomar no cu, para de encher meu saco. 

c) Locuciones: ser un chupapollas / ser un tocapelotas, tocarse el coño / la polla  / los cojones, 

cortar los huevos a alguien // levar / meter o pau, ser um pau no cu / ser pau mole, não esquentar 

o cu com rola fina, pau amigo / buceta amiga, cu doce,  cu de ferro, cu de cana, encher o saco, 

ser um pé no saco, nascer com a bunda (o cu) virada para a lua. 

d) Colocaciones: comer / chupar / mamar polla, poner el coño / poner el culo, meter / sacar la 

polla, follarse un coño / un culo // dar a buceta / dar o cu, colocar / tirar o pau, comer uma 

buceta / um cu. cheirar uma bunda, levar / meter  o pau. 
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Este método de clasificación de las UF por su tipología es válido. Sin embargo, al igual 

que con la sistematización por palabra común, esta forma de agruparlas no considera ni el 

contexto, ni la producción de significado de los ejemplos propuestos.  

Del mismo modo, se puede presentar el inconveniente de encontrar UF que sean difíciles 

de encajar en una de estas cuatro categorías o que pertenezcan a dos o más en casos como: levar 

pau (PB), en su sentido metafórico como locución significa se dar mal em alguma situação 

(PB), mientras que en su sentido más literal podría considerarse una colocación y significar que 

recibió el pene. O en expresiones como: meter o pau (PB) en la que ocurre lo mismo, ya que 

puede entenderse como colocación con el sentido de introducir el pene o con un sentido 

figurado como locución, siendo sinónimo de criticar o agredir, dependiendo del contexto.  

Otro aspecto controvertido se refiere a la fijación estructural de las UF, ya que parece 

que, a veces, no es tal o podemos, del mismo modo, considerar como variantes de la misma 

expresión casos de locuciones tales como: estar en el quinto coño / en la quinta polla / en el 

quinto cojón o estar hasta los cojones de / hasta el coño de / hasta la polla de o tener dos 

cojones / tener dos ovarios. 

3. Podemos, asimismo, agruparlas por funciones lingüísticas. Tal clasificación 

funcionaría bastante bien para las fórmulas rutinarias debido a la dependencia contextual y 

vinculación pragmática de estas UF. De esta forma, se podrían presentar: 
 

Expresar sorpresa !cojones! !coño! 

Expresar indiferencia Me la suda, me soba la polla 

Expresar rabia o hartazgo Estar hasta los cojones de 

Expresar indignación ¡Manda cojones! 

Expresar desacuerdo ¡Y un cojón! 

Expresar rechazo Vete a tomar por culo 
 

 

 

 

Este modo de sistematizar los idiomatismos puede ayudar a nuestros estudiantes a 

entenderlos mejor, a pesar de continuar descontextualizados. Asimismo, nos puede plantear 

otro inconveniente, ya que un buen número de UF puede desempeñar más de una función 

lingüística en función de su entonación, contexto, situación o interlocutores, entre otros. Una 

fórmula como ¡manda cojones! expresa indignación en unos contextos, sin embargo, en otros, 

puede denotar sorpresa, solidaridad con el otro o reprobación de una situación, dependiendo 

del contexto en el que es producido la fórmula rutinaria y de los sujetos en interacción, entre 

otros factores.  

4. Podemos también presentarlas, en nuestro caso, desde un enfoque contrastivo entre 

ambas lenguas, estableciendo así unas supuestas equivalencias o correspondencias entre 

fraseologismos. 

 
Portugués brasileño (PB) Español europeo (EE) 

Estar de saco cheio Estar hasta los cojones (la polla) 

Comer uma buceta Follarse un coño 

Chupar uma buceta / um pau Comer(se) un coño / una polla 

Mostrar / tirar o pau Sacar (se) la polla 

Para de encher meu saco No (me) des el coñazo 

Frio do caralho / bom para caralho Frío de cojones / (bueno) de cojones 

Cozinha mal para caralho Cocina del culo o como el culo 

Ser um baba ovo (Ser) un chupapollas 
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Óculos fundo de garrafa Gafas de culo (de) vaso 

Dar a buceta / cu Poner el coño / poner el culo 

Bunda de tanajura Culo panadero 

 

 

Esta clasificación presenta la ventaja de establecer correspondencias entre UF en dos 

idiomas, sirviéndose, por tanto, de la traducción con el beneficio de que el alumno de lenguas 

extranjeras puede hacer una equivalencia más o menos fiel de la lengua materna a la lengua 

meta. Del mismo modo, como en las anteriores propuestas de sistematización, los idiomatismos 

están fuera de su contexto natural de producción y recepción. El principal escollo, en este caso, 

será que habrá que profundizar si existe realmente una equivalencia plena de cada una de las 

UF presentadas del PB al EE, si estas conexiones de sentido o correspondencias tienen el mismo 

significado denotativo y connotativo, una base metafórica común, una misma distribución y 

frecuencia de uso, sin poder olvidarnos de las restricciones diastráticas, diafásicas y diatópicas 

de estas unidades en ambas lenguas.  

En realidad, como hemos podido comprobar cualquier sistematización que realicemos 

tiene ventajas e inconvenientes. De hecho, más que preocuparnos por clasificarlas, parece ser 

más interesante para la enseñanza y aprendizaje de estas UF en clase de ELE o PLE, seleccionar, 

en primer lugar, las unidades que son más frecuentes en las interacciones cotidianas de los 

hablantes españoles y brasileños, como se ha pretendido con la selección de estas y no de otras 

para decidir, a continuación, qué estructuras de las previamente seleccionadas vamos a 

presentar en cada nivel de enseñanza. Para ello, podemos establecer el criterio por frecuencia 

de uso, es decir, las más usuales para niveles básicos y las menos frecuentes para niveles más 

altos. O bien, quizás, debido a la similitud entre ambas lenguas, podemos presentar las más 

parecidas en los niveles iniciales, ya que serán fácilmente deducibles y las más diferentes 

reservarlas para los niveles más avanzados. En cualquier caso, sea como fuere, debemos 

presentarlas contextualizadas en fragmentos más o menos extensos teniendo en cuenta a los 

intervinientes de dicha interacción para capacitar al alumno su propia interpretación de sentido 

de la UF. Para eso, exponemos un ejemplo de cómo plantear la UF en su contexto natural, 

teniendo en cuenta el efecto de sentido que produce la expresión y al sujeto que la usa. En este 

caso, se trata de un joven que se va a vivir con su novia y le va del culo, además de esta estar 

todo el día dándole por culo. Por ello, 

 
Llevo 3 meses viviendo con mi novia y estoy hasta la polla 

Un año de novios y este verano decidimos irnos a vivir juntos. Al principio como suele ser 

habitual, todo de puta madre: planes de futuro, ilusión, amor, etc... 

 

Pero al poco empiezan los problemas, he observado que cuando está a punto de bajarle la regla 

tiene unos cambios de humor de la hostia, me regaña por cualquier cosa (la última por estar 

apoyado en un cojín de la cama porque lo iba a manchar). Continuamente me pide que recoja la 

casa pero a su manera. No vale con que friegue después de cocinar sino que lo tengo que hacer 

como ella dice. 

 

He llegado al punto en el que no quiero estar en mi casa, estoy tres horas en el gym, me voy a 

pasar la tarde sólo a centros comerciales. Cualquier cosa por no estar en casa y que me amargue. 

Adaptado de: <http://foroparalelo.com/general/llevo-3-meses-viviendo-novia-polla-367692/>. 
 

Bajo esta perspectiva, creemos interesante presentar a continuación algunos SI en su 

contexto natural de producción que es donde los mismos cobran sentido. De esta forma, hemos 

seleccionado 10 fragmentos extraídos de medios de comunicación de Internet, estableciendo 

una conexión de sentidos entre el EE y el PB bajo un enfoque contrastivo entre ambas lenguas. 

http://foroparalelo.com/general/llevo-3-meses-viviendo-novia-polla-367692/
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Los números impares corresponden a los SI en español y los pares a sus correspondientes UF 

en portugués con sentido similar al de los ejemplos propuestos.   

 
1) El anuncio viral de un ganadero: «Se regalan vacas. Estoy hasta los cojones de que se 

escapen».  

2) Cynthia B, que expõe em histórias em quadrinhos experiências pessoais com sexo, bebidas, 

drogas e até um aborto, está de saco cheio de ser questionada sobre o tema – algo inevitável 

considerando sua atuação num meio em que os homens sempre tiveram mais destaque como o 

das HQs. 

3) La celulitis, la flacidez, las estrías, la cicatriz de la pierna derecha, la de la cesárea, el culo 

panadero, el culo plano, las tetas caídas, el pecho inexistente, la piel de los brazos que cuelga, 

las arrugas del escote, los tatuajes verdes comidos por el sol… Todo ello eres tú, así que, ¿qué 

tal si en vez de seguir insistiendo en esconderlo, este año, por fin, te reconcilias, lo abrazas y te 

aceptas tal y cómo eres?  

4) Me chamam de tanajura', diz musa da Mangueira, dona de bumbum de 114 cm. Alexandra 

Ricette posou para ensaio e contou o que faz para manter o bumbum perfeito: 'Primeiro a 

genética, depois a malhação.' 

5) Cristiano, con peluca fucsia y gafas de ‘culo de vaso’ para celebrar el liderato. Con este 

estrafalario disfraz se presentó este domingo el jugador del Madrid junto a su hijo durante una 

barbacoa en Valdebebas.   

6) A data tem a ver com uma homenagem à estreia do filme “Star Wars Episódio IV: Uma Nova 

Esperança” nos cinemas americanos, mas a cultura geek vai muito além das galáxias e dos super-

heróis. E os nerds, há muito tempo, já não são apenas as pessoas tímidas escondidas em óculos 

fundo de garrafa. 

7) Soy una mujer completa, tengo polla y tengo tetas": la tragedia ilustrada de Carmen de 

Mairena. Ella le otorga importancia a este libro como le da importancia a todo lo que pueda 

proporcionarle dinero: vender libros es más llevadero que poner el culo y hacer mamadas”.  

 8) Dar o cu é bom? Reportagem desmitifica a prática do sexo anal. Faz mal? Dá pra gozar? É 

submissão? Passa doenças? E se sair cocô? A gente responde a todas essas dúvidas sobre o uso 

sexual do ânus. 

9) No quiero pensar qué sentirán los animales en cuanto lo ven asomar con su traje de faena, 

pantalón corto, gorrita con la visera para atrás (…). Ahora está ganándose la vida con Wild 

Frank, que emite Discovery Max, y hace lo de siempre, dar por culo a los pobres animales a los 

que se acerca sin tener culpa de nada, tío.  

10) A ação que pode cassar a chapa Dilma-Temer foi ajuizada pelo PSDB somente para “encher 

o saco” do PT. Foi o que disse Aécio Neves em conversa gravada por Joesley Batista anexada 

à sua delação premiada. 

 

Consideraciones finales  
 

En este trabajo se han presentado varias sistematizaciones con el fin de abordar algunos 

SI y facilitar la comprensión de los mismos. Destacamos que, sea cual fuere la clasificación 

adoptada, lo más relevante de las UF es como estas producen diversos sentidos en función del 

contexto y de los interlocutores que intervienen en el acto comunicativo. Subrayamos que los 

SI son tabú por su propia naturaleza, puesto que contienen una lexía que se refiere a una parte 

íntima del cuerpo. A veces, estos  fraseologismos no hacen referencia explícita a ninguna de 

estas partes, aunque contengan un término malsonante como en expresiones: ir de culo o tener 

la gracia en el culo. Aun así, los mismos no escapan al tabú.  

No obstante, es importante recordar que, a pesar del TL ser un fenómeno universal y de 

todos los tiempos, no es uniforme en intensidad y no es coincidente, es decir, una palabra tabú 

en un pueblo, comunidad o familia puede no serlo en otros contextos sociales. Sabemos que la 

interdicción lingüística tiene que ver más con los temas sexuales, escatológicos, etc., y que sus 

dos fenómenos antagónicos, el eufemismo y el disfemismo, son los sustitutos en situaciones 
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pragmáticas concretas.  

Consideramos un vocablo o UF tabú cuando se atenúa o se cambia la palabra o expresión 

tabú por un sinónimo. El eufemismo lleva a cabo varias funciones sociales relevantes, entre las 

que consisten, obviamente, en poder nombrar un objeto o situación desagradable y/o aplacar 

los efectos no deseables de dicho objeto o hecho. 

Es interesante resaltar que las palabras consideradas tabú aparecen notablemente en las 

relaciones familiares e íntimas. Se observa, una vez analizados los SI, que estos reflejan una 

tradición cultural en la que el hombre adquiere un papel activo con un tinte agresivo, mientras 

que la mujer debe ser pasiva y defender su buena reputación. Ello tal vez explica el hecho de 

que coexistan en ambas lenguas más unidades referentes a las partes íntimas del hombre, 

encontrando menos idiomatismos que se refieran al órgano genital femenino. En cualquier caso, 

no podemos dejar de mencionar que este trabajo pretendió contrastar UF del EE y del PB, 

teniendo en cuenta no solo un enfoque lingüístico, sino también intercultural.  

Defendemos, por último, que estas expresiones son útiles en la enseñanza de  lenguas 

extranjeras, debiendo dejar de lado el tabú que puedan ocasionar, ya que ofrecen una alta 

rentabilidad en su aprendizaje, visto que son unidades con cierta frecuencia de uso en los más 

diversos contextos. Por ello, es sumamente relevante promover actividades que traten las 

diferentes locuciones, colocaciones y fórmulas rutinarias en la enseñanza y aprendizaje de 

idiomas, ejercicios que impliquen contrastes lingüísticos entre términos e UF tabú, empleando 

muestras de uso de la lengua en contexto real y espontáneo. 
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UNIDADES FRASEOLÓGICAS COM ZOÔNIMOS125:  

PRESENÇA NOS DICIONÁRIOS BILÍNGUES126 

 

Rosana BUDNY 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 

 

Introdução   
 

Neste estudo, investigam-se as fraseologias que tomam emprestados do léxico da língua 

portuguesa nomes de animais, formando as chamadas metáforas zoonímicas, ou, ainda, 

expressões zoonímicas, as quais chamo de unidades fraseológicas com zoônimos. As unidades 

fraseológicas se prestam às necessidades comunicativas de cada momento no movimento 

dinâmico da língua. Em meio ao universo imagético da fraseologia é comum a união de umas 

palavras com outras que nomeiam animais, pássaros, peixes, cores, partes do corpo, objetos do 

cotidiano. Os sentidos dessas expressões são apreendidos, repetidos, perpetuados. Elas 

carregam traços que as identificam culturalmente, são recuperadas pelos seus falantes, mas por 

serem idiossincráticas precisam ter seu sentido explicitado e ensinado para o aprendiz 

estrangeiro. 

A pesquisa se baseia nos pressupostos teóricos da Metalexicografia bilíngue e 

pedagógica em interface com a Fraseologia com os autores a seguir, entre outros: Hartmann 

(1983, 2001, 2007); Bejóint (1994, 2000, 2001); Corpas Pastor (1996); Xatara (1998); Ortíz 

Álvarez (2000); Borba (2003); Welker (2004, 2008); Durão (2005, 2009, 2014); Tagnin (1989, 

2005). Pode-se definir a Metalexicografia como sendo a área que trata dos aspectos e princípios 

científicos que regem a prática lexicográfica, centrando-se no estudo de questões ligadas à 

constituição de dicionários (história, problemas de elaboração, análise, uso, etc.) e a Fraseologia 

como campo do saber que estuda fenômenos fraseológicos que dão conta de aspectos 

socioculturais presentes em uma dada comunidade (ORTÍZ ÁLVAREZ, 2012, p.12). Também 

é “tanto el conjunto de fenômenos fraseológicos, como la ciencia que los estudia” (ZULUAGA, 

1980, p. 226). 

Os estudos fraseológicos se originaram, segundo Ortíz Álvarez (2000) e Welker (2004), 

a partir de estudos de Bally (1961), que foi seu grande precursor criando um arcabouço 

conceitual para os estudos dos fenômenos fraseológicos. Na atualidade, os estudos 

fraseológicos estão em plena expansão e o interesse por delimitar e conhecer as unidades 

fraseológicas é visível. 

Para esses estudos, tomam-se por base a seguinte conceituação para as unidades 

fraseológicas, “sintagmas indivisíveis semanticamente e compostos por duas ou mais palavras 

                                                 
125 Fulgêncio (2014, p.181) questiona a taxonomia amplamente utilizada de se chamar zoomorfismos, botanismos, 

gastronomismos, etc. para tais unidades fraseológicas, uma vez que essas expressões têm sua semântica entendida 

pelo conjunto dos elementos, e não pelos valores individuais das unidades léxicas que nela se encontram. Justifica-

se, entretanto, em alguma medida, o fato de ainda se insistir nessa taxonomia, pois, até o presente estudo, não se 

encontrou uma categorização alternativa que satisfaça a delimitação necessária para o estudo especificamente 

dessas unidades, uma vez que, como se sabe, cf. levantamento pela autora citada, “são utilizadas no português 

brasileiro contemporâneo cerca de 8.000 expressões fixas” e estudá-las requer algum tipo de delimitação. O 

interesse desta pesquisadora é tão somente pelo estudo daquelas unidades que carreguem em seu bojo algum 

componente categorizado como zoônimo e, salvo classificação desconhecida, a grande maioria dos trabalhos que 

tratam desse aspecto da fraseologia utiliza a nomenclatura “zoônimo”, “zoometáforas”, “zoonímicos”, “metáforas 

zoonímicas”, etc. (Cf. PERSHINA, 2016; GUIMADEEVA; NURMIEVA, 2015; BRAGARNIK-STANKEVICH, 

2015; SHEVCHIK, 2011; FONSECA; CANO, 2011; KAMENSKAYA, 2007; FALCÃO; XATARA, 2005; 

CARAMORI, 2000, entre outros.) 
126 Alguns resultados parciais apresentados neste artigo fazem parte da Tese de Doutorado, de minha autoria, 

Unidades fraseológicas com zoônimos em dicionários monolíngues e bilíngues (Português-Inglês) e em livros 

didáticos do PNLD pela Universidade Federal de Santa Catarina, defendida em abril de 2015. 
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e dependendo de sua estrutura gramatical e de sua função podem até constituir ou abranger 

orações” (ORTÍZ ÁLVAREZ, 2000, p. 90). Alguns exemplos podem ser: bater as botas; cruzar 

os braços; sair de fininho. 

As unidades fraseológicas podem conter, segundo Xatara (1998b, p.151), expressões 

idiomáticas, colocações, provérbios, máximas, aforismos, frases feitas, poemas e orações. 

Para esta pesquisa, tomam-se como objeto de estudo as unidades fraseológicas que 

levam nomes de animais em seu bojo e para isso as chamo de unidades fraseológicas com 

zoônimos – as UFz. Alguns exemplos desses fraseologismos são: ser cachorro sem dono; ser 

galinha morta; dizer cobras e lagartos; estar com a pulga atrás da orelha; a vaca foi pro brejo; 

engolir sapo; picar a mula; soltar os cachorros, somente para nomear alguns. Eles estão por 

toda parte, nas novelas, nos blogs, nas redes sociais, na literatura de cordel, nas conversas 

informais em meio a familiares. 

O foco da pesquisa, na busca pelas UFz, se concentrou nos nove dicionários listados 

abaixo, sendo dois monolíngues para o levantamento dessas expressões e sete bilíngues para a 

verificação da presença e tradução delas nesses materiais lexicográficos. São eles: Dicionário 

UNESP de português contemporâneo (2004); Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2007); 

Larousse Avançado (2009); Oxford Escolar (2009); Longman Escolar (2009); Michaelis 

Escolar (2010); Collins Prático (2012); Mini-Webster’s (2011); Landmark (2006). 

Para a elaboração dos dicionários na atualidade, os lemas são selecionados a partir de 

grandes corpora eletrônicos. Um exemplo é o corpus do Instituto de língua Alemã (IDS, 

Mannheim) que abrange cerca de dois bilhões de palavras, e que, até a data dessa informação, 

segundo Welker (2004, p. 90), era o maior do mundo. Estudos atuais que se utilizam da 

linguística de corpus corroboram para a compilação do lemário dos dicionários e têm se 

mostrado uma ótima ferramenta para a confecção destes, além de revelarem aspectos 

importantes da utilização dessas expressões no dia a dia das comunidades de fala. No entanto, 

sabe-se que “a rigor, nenhum dicionário por mais volumoso que seja, dará conta integral do 

léxico de uma língua de civilização”, segundo Biderman, (1998, p. 132). Não obstante, o 

“dicionário deve recolher e registrar o vocabulário em circulação em meio à comunidade dos 

falantes […]” (BIDERMAN, 2000, p. 35). Esse, entre outros objetivos, leva esta pesquisadora 

a fazer o levantamento das UFz nos dicionários bilíngues, pois o que se confirma é que os 

dicionários carecem dos registros dessas unidades, ou quando elas são registradas, muitas vezes 

recebem traduções formais ou apenas paráfrases. Outros objetivos para esse estudo são: 

investigar a presença/ausência de unidades fraseológicas com zoônimos em sete dicionários 

bilíngues escolares; identificar e descrever o tratamento dado a unidades fraseológicas com 

zoônimos em dicionários bilíngues escolares, verificando se os equivalentes fornecidos são os 

mesmos ou se diferem uns dos outros. 

 

 

Metodologia da pesquisa 

 

 Para dar conta dos objetivos propostos foi necessário seguir uma metodologia que 

pudesse listar as UFz presentes nos nove dicionários. Procedeu-se assim a um trabalho de 

digitalização e alinhamento dos lemas zoônimos presentes nesses dicionários. A partir do 

zoônimo digitalizado, fez-se um alinhamento dos achados nos nove dicionários, concentrando 

no lema que se referia ao nome de algum animal (não diferenciando aqui répteis de pássaros, 

peixes, insetos ou quaisquer mamíferos – todos foram incluídos) (V. Apêndice I para ilustração 

do procedimento metodológico). 

 Procedeu-se também a um alinhamento que contemplasse somente os resultados dos 

bilíngues para uma maior visibilidade durante a análise. Dessa forma, ficava claro quais eram 

os dicionários bilíngues que traziam mais informações sobre cada UFz. Foi possível analisar as 



244 

 

 

diferenças de registros entre os dicionários para as UFz (V. Apêndice II para ilustração do 

procedimento metodológico). 

Por ser uma pesquisa de natureza aplicada, visa gerar conhecimentos e saberes para a 

aplicação prática, com vistas a 1. facultar a elaboração de um dicionário fraseológico; 2. 

investigar a presença de unidades fraseológicas com zoônimos nos dicionários monolíngues da 

língua portuguesa (Houaiss e UNESP) e seus equivalentes de tradução em dicionários bilíngues 

português-inglês; 3. investigar, em livros didáticos, a presença ou não de unidades fraseológicas 

com zoônimos, tomando-se para isto as coleções de livros que fazem parte do PNLD para a 

língua estrangeira – inglês.  

 A pesquisa faz uso de procedimentos de amostragem, uma vez que não se estudam todas 

as UFz encontradas nos dicionários, e trata-se de uma investigação quali-quantitativa (Cf. 

ALVARENGA, 2008, p.40) com método exploratório e descritivo. Ela procede a uma análise 

descritiva-comparativa das equivalências cujos lemas com nomes de animais foram 

digitalizados e alinhados para esse fim (Cf. Apêndice demonstrativo).  

  Os questionamentos acerca desses temas permeiam o universo não só do professor de 

línguas como também dos aprendizes, e justificam uma pesquisa que possa dar respostas 

concretas aos mesmos; que UFz estão elencadas em dicionários monolíngues e bilíngues? As 

equivalências fornecidas para algumas dessas UFz coincidem nos sete dicionários bilíngues? 

Os dicionários bilíngues registram as UFz tomadas como amostra? As coleções de livros 

didáticos recomendadas pelo PNLD para o ensino da LE registram UFz nas seções de 

vocabulário? Que dicionários bilíngues apresentam maior incidência/ausência das UFz da 

amostra? Essas perguntas estão sempre girando em torno ao nosso mundo acadêmico e 

motivaram esta investigação. 

Para o escopo deste artigo, pretende-se abordar algumas delas na tentativa de expor 

alguns resultados que podem se constituir em respostas para elas. 

 

As unidades fraseológicas com zoônimos presentes em dicionários monolíngues estudados 

não estão contempladas a contento nos dicionários bilíngues pesquisados 

 

Sabe-se que é fator positivo as UFz constarem em alguns dos dicionários pesquisados, 

porém é igualmente importante se fazer o levantamento para a verificação de qual dicionário 

tem priorizado as UFz. No quadro a seguir, pode-se ver percentualmente essa incidência nos 

bilíngues pesquisados. 

 

Tabela 1 - Maior incidência de UFz nos bilíngues. 

Presença das unidades fraseológicas com zoônimos nos dicionários bilíngues 
152 

UFz 
LA OX LO MI CO WEB LAND 

Presenças 86 44 21 80 86 16 47 
Ausências 66 108 131 72 66 136 105 
Presenças por 

bilíngues 
56,57% 28,94% 13,81% 52,63% 56,57% 10,52% 30,92% 

 

Fonte: A autora. 

 

Os dados analisados (das 152 UFz tomadas para amostragem) informam que das UFz 

presentes em pelo menos cinco dicionários, dez delas não estão presentes no Longman e outras 

dez UFz não estão presentes no Webster’s. A maior incidência das expressões populares com 

zoônimos (as UFz) está nos dicionários Larousse e Collins, com mesma porcentagem de 

56,57%, sendo muito semelhantes entre si, e o Larousse pesquisado é um dicionário que leva a 

categoria ‘avançado’ na capa. 
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 O Webster’s tem a seu favor o fato de se intitular como ‘mini dicionário’. Isso previne 

o usuário para que não espere muito dele. O Longman, pelo contrário, vem com a proposta de 

ser uma edição “totalmente atualizada com novas palavras e expressões incorporadas ao idioma 

[…], sugerindo que este dicionário é o mais ‘abrangente e atualizado’ de sua categoria” 

(LONGMAN, 2009, p. vii). De todos os dicionários é o que se atribui o maior número de 

verbetes (120.000), levando o usuário a esperar muito dele. Também o dicionário Landmark 

tem uma ausência de sete para 23, ou seja, cerca de 30,4% das UFz mais frequentes nos outros 

dicionários não figuram neste. Nas informações da contracapa afirma-se que o Landmark traz 

expressões idiomáticas e que possui 40.000 verbetes, sendo quase o dobro do Michaelis. O 

Landmark é também o dicionário mais antigo do corpus, com data da edição de 2005, podendo 

ser este um dos fatores determinantes com relação às ausências de UFz percebidas em sua 

nomenclatura. 

Esses números permitem que se afirme que dificilmente se pode avaliar a qualidade de 

um dicionário com base em sua apresentação. Somente após um estudo detalhado é possível 

afirmar qual dicionário pode atender as diferentes necessidades do aprendiz de línguas 

estrangeiras. 

As equivalências para as UFz são satisfatórias para a informalidade da Ufz e seu 

correspondente tradutório? 

 No início da pesquisa, poder-se-ia prever que as equivalências fornecidas para as UFz 

nem sempre pareciam condizer com a informalidade característica das UFz.  

Constatou-se que as equivalências das UFz nos dicionários bilíngues escolares diferem 

de dicionário para dicionário com equivalências nem sempre satisfatórias para atender a 

requisitos básicos como, por exemplo, manter o teor informal das expressões. 

Foi necessário investigar as equivalências fornecidas pelos sete dicionários para as 152 

unidades fraseológicas tomadas como amostra nesta investigação. Para isso, organizou-se uma 

planilha e para cada equivalência registrada para uma unidade fraseológica com zoônimo, deu-

se a nomenclatura E1, E2, E3 (equivalência 1, equivalência 2, equivalência 3) e assim 

sucessivamente. (V. Apêndice III para uma amostragem da tabela das equivalências). 

Com o levantamento feito foi possível mensurar se as unidades fraseológicas com 

zoônimos registradas nos dicionários bilíngues recebiam os mesmos equivalentes ou 

equivalentes diferentes, ou ainda, se recebiam apenas paráfrases. Apurou-se que as UFz 

recebiam em média três equivalências diferentes nos sete bilíngues pesquisados. Muitas delas 

recebiam equivalências que consideramos inadequadas para o teor geralmente informal dessas 

UFz, como por exemplo, ser uma baleia – to be very overweight; dizer cobras e lagartos -  to 

denigrate someone; engolir sapo – to sit down uner the insult, que não parecem dar conta da 

tradução idiomática que alguém que quer usar esse tipo de fraseologismo espera.  

 

Tabela 2 - Média de três equivalentes para cada UFz. 

Número de equivalências fornecidas para cada UFz  

Nr. de UFz 
Nr. de equivalências 

recebidas 
Total de equivalências 

29 0 0 
41 01 41 
25 02 50 
20 03 60 
11 04 44 
13 05 65 
07 06 42 
02 07 14 
02 09 18 
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01 10 10 
01 12 12 

 152   356 

 
Em média 03 (2,9) equivalências 

diferentes para cada UFz 
 

 
Fonte: A autora. 

 

A tabela 2 mostra que as UFz recebem mais de uma equivalência nesses dicionários 

(três equivalências para cada UFz), tendo que deixar a escolha do melhor equivalente por conta 

do usuário. 

A escolha pela melhor equivalência pode se constituir uma dificuldade quando se depara 

com exemplos como o da UFz ser um besta encontrada na pesquisa que recebe dez 

equivalências: pedantic, idiotic, fool, idiot, cocky, silly, simple, full of oneself, imbecile, stupid 

person. Com esse resultado é possível afirmar que a falta de um contexto também deixa o 

usuário confuso para saber qual equivalência poderia ser mais adequada à sua necessidade de 

produção, por exemplo. 

 

Qual dicionário contempla o maior número de UFz? 

 

Pode-se constatar também qual dicionário bilíngue possui o maior número de UFz. 

Sabe-se que essa questão permeia o universo dos professores, ou seja, responder aos alunos 

qual dicionário apresenta mais expressões idiomáticas (neste caso, expressões com nomes de 

animais). 

Fez-se um levantamento dessa ocorrência com base nas 152 UFz tomadas como amostra 

nos dicionários bilíngues e, com base nos números levantados, pode-se concluir que a maior 

incidência de cobertura das UFz está nos dicionários bilíngues Larousse (57%) e Collins (57%), 

respectivamente, atingindo, inclusive, o mesmo percentual de ocorrências; e os bilíngues com 

menor incidência de UFz são Webster’s com 10,52% e Longman com 13,81%. Poder-se-ia 

esperar uma performance melhor do Larousse em relação ao Collins e aos demais em virtude 

desse dicionário se intitular ‘avançado’, no entanto, verifica-se o mesmo número de UFz do 

Collins. 

 

Para terminar 

 

Procurou-se com este trabalho apresentar alguns resultados da investigação 

empreendida no sentido de identificar a presença das UFz em dicionários monolíngues e 

identificar e analisar seus equivalentes em dicionários bilíngues, com o fim de contribuir para 

o fortalecimento de sua utilização e para os estudos lexicográficos no Brasil, comparando suas 

equivalências e traços distintivos. 

 O senso comum aponta para uma vasta ocorrência de UFz e a presença nos dicionários 

monolíngues confirma essa ocorrência. Sabe-se e agora se comprova que os dicionários de 

língua não oferecem muito espaço para as fraseologias, o que obriga os aprendizes e tradutores 

a fazerem buscas complementares em dicionários fraseológicos, e estes materiais lexicográficos 

estão longe de serem suficientes para a demanda atual. 

  

APÊNDICE I 
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Figura 1 - Metodologia: digitalização e alinhamento dos nove dicionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II 

 

Figura 2 - Metodologia: alinhamento dos bilíngues. 

 
 

APÊNDICE III 
 

Figura 3 - Metodologia: amostragem do quadro de equivalências. 
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UNIDADES 

FRASEOLÓGICAS 
LA OX LO MI COL WEB LAND TOT. 

1. Ser uma abelha-

mestra 
E1 E0 E0 E0 E1 E0 E1 E=1 

2. Ser um águia E1 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E=1 

3. Águia – olhos de águia E0 E0 E0 E1 E0 E0 E0 E=1 

4. Ser uma anta E1 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E=1 
5. Estar em palpos de 

aranha 
E0 E0 E0 E1 E0 E0 E0 E=1 

6. Estar/ficar uma arara E1 E0 E0 E2 E3 E0 E0 E=3 

7. Ser pau de arara E1 E0 E0 E0 E2 E0 E0 E=2 

8. Ser um asno E1 E0 E0 E2E3 E4 E0 E2E5E3 E=5 
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O Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia e o Congresso 
Brasileiro de Fraseologia, foram realizados em 2016, em sua quarta edição 
internacional e terceira em contexto brasileiro, na Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), em São José do Rio Preto (Brasil), no período de 21 a 25 de 
março. Esse novo encontro propôs o tema Reflexões, Tendências Atuais e 
Rumos dos Estudos Fraseoparemiológicos e, mantendo a tradição inicial, 
reuniu pesquisadores e especialistas de ambas as áreas a fim de promover o 
debate e a discussão em torno do universo fraseoparemiológico, contemplando 
suas tendências teóricas, descritivas e metodológicas. A fecundidade desses 
dois eventos vem se consolidando como um dos fortes espaços privilegiados e 
importantes para a discussão sobre a Fraseologia e a Paremiologia em nível 
internacional. A obra que o leitor agora tem em mãos é fruto desse encontro. 


