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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.  

A terceira edição do evento, III Congresso Internacional de Fraseologia e 

Paremiologia e II Congresso Brasileiro de Fraseologia, realizada em 2013, na 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil, fomentou novamente amplo debate em 

torno do tema Desafios e Perspectivas das Pesquisas Fraseoparemiológicas 

contemporâneas. Promovido 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 centena de 

pesquisadores e propiciou novamente a troca de experiências entre os profissionais da 

área.  

Atualmente, em sua quarta edição internacional e terceira em contexto brasileiro, 

a serem realizados no Câmpus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em São José 

do Rio Preto (São Paulo - Brasil), no período de 21 a 25 de março de 2016, o evento 

propõe o tema "Reflexões, tendências atuais e rumos dos estudos 

fraseoparemiológicos", e pretende manter a tradição inicial, reunindo pesquisadores e 

especialistas de ambas as áreas a fim de promover o debate e a discussão em torno do 

universo fraseoparemiológico, contemplando suas tendências teórico, descritivas e 

metodológicas, e estimulando a produção científica nacional e internacional nessas 

áreas do conhecimento. 

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

Congresso Brasileiro de Fraseologia têm por missão: congregar pesquisadores e 

especialistas das áreas de Fraseologia e Paremiologia; abordar as tendências nacionais 
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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 e propiciar a divulgação do conhecimento 

produzido em torno dessas áreas no Brasil e no mundo. 

 A Comissão Organizadora 
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Introduction 
 

The I International Conference on Phraseology and Paremiology, organized by 

the University of Santiago de Compostela in Galicia, Spain, in 2006, hosted delegates 

from more than thirty different countries and featured important speakers from these two 

fields of research. The conference’s first experience was a result of the cooperation 

between phraseologists and paremiologists and it has strongly stimulated research 

development, as well as promoted academic exchange and international collaboration 

among different countries, including Brazil. 

In its second edition, which took place in 2011 in the city of Brasília, the capital of 

Brazil, the II International Congress of Phraseology and Paremiology counted on the 

implementation of the I Brazilian Congress of Phraseology. Organized together with the 

Department of Linguistics (IL) and the Department of Foreign Languages and Translation 

(LET) and the Graduate Program in Applied Linguistics at the University of Brasilia (UnB), 

the conference addressed the theme, "Current trends in research in descriptive and 

applied paremiology and phraseology”, giving emphasis to the importance of the first 

event, held five years before in Spain, in addition to expanding the horizons of the 

discussion in both areas of study and descriptive and applied research from different 

contexts. 

The third edition of the event, the III International Congress of Phraseology and 

Paremiology and the II Brazilian Congress of Phraseology, held in 2013 at the Federal 

University of Ceará, in Brazil, encouraged growing debate on the theme “Challenges and 

Perspectives of current phraseoparemiological research”. Promoted by the Observatory 

of the Science of Languages, by the Department of Vernacular Languages and the Post-

Graduate Program in Linguistics of the Federal University of Ceará, the event counted on 

the presence of hundreds of researchers and fostered the exchange of experiences 

among the professionals of the area. 

At present, in its fourth international and third national edition, to be held at the 

Campus of São Paulo State University (UNESP), in São José do Rio Preto (São Paulo - 

Brazil), from 21st to 25th of March, 2016, the event proposes the theme “Reflections, 

current trends and new routes to phraseoparemiological studies” and intends to uphold 

its initial tradition, gathering researchers and experts on both areas, in order to promote 

a debate and discussion on the phraseoparemiological universe, following its theoretical, 

descriptive and methodological trends, as well as stimulating national and international 

scientific research. 

Thus, the IV International Congress of Phraseology and Paremiology and the III 

Brazilian Congress of Phraseology has as a mission: to bring together scholars and 

researchers from the areas of Phraseology and Paremiology, to address national and 

international trends in studies of phraseological and paremiological fields, to encourage 

the debate and exchange of knowledge between both areas, to stimulate research 

development and promote the dissemination of the knowledge produced in the referred 

areas in Brazil and around the world.                                              Organizing Commiittee 
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PROGRAMAÇÃO 
PROGRAMME 

 
 

21.03.2016 
Segunda-feira/Monday  

 
 

 
ABERTURA 
OPENING 

 
 

19h30 
 

Auditório A  

 
Conferência de Abertura 

Opening Ceremony 
 

“Fijación y significado fraseológico a la luz de los corpus: 
dos  caras de la misma moneda” 

 
Carmen Mellado Blanco  

 Universidade de Santiago de Compostela (USC)  
 

 
20h30 
Sacada 

do DLEM 
 

 
Apresentação Cultural  
 Cultural Presentation 

 
 

21h00 
Sacada 

do DLEM 

 

 
Coquetel  
 Cocktail  
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22.03.2016 

Terça-feira/Tuesday 

 

 

*Restaurante Brasa Viva – Rua Nossa Senhora da Paz, 1663 

         CREDENCIAMENTO/REGISTRATION – AUDITÓRIO A 

Audi tó r io  A

 
MESA REDONDA 1:  Fraseologia e Linguística de Corpus 
ROUND TABLE 1:  Phraseology and Corpus Linguistics 

 
Tony Berber Sardinha - PUC-SP (Mediador/Chair) 
Ana Frankenberg Garcia - Universidade de Surrey 
Mike Scott - Universidade de Aston 

Margarita Alonso Ramos - Universidade da Coruña         
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Intervalo/Coffee Break 

Audi tó r io  A

 
WORKSHOP 1: "WordSmith Tools for the analysis of text, 
seeking out lexical patterning and how to  work with 
larger patterns involved in phraseology"          
 

                                     Mike Scott – Aston University 
 

Intervalo para almoço 

Audi tó r io  A

 
WORKSHOP 2: "Mínimo paremiológico Português do 
Brasil: aspectos metodológicos, contrastivos 
y tradutológicos" 
 
 

José Antonio Sabio Pinilla – Universidad de Granada 
Ana María Díaz Ferrero – Universidad de Granada 

 

Intervalo/Coffee Break 

COMUNICAÇÕES I /PARALELL SESIONS I 
Salas Ambiente 

 
Jantar de Confraternização  

Conference Dinner 
Restaurante “Brasa Viva” * 
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23.03.2016 

Quarta-feira/Wednesday  

 

8h00 – 9h30 

Auditório A 

 
CONFERÊNCIA/ PLENARY TALK 

 
 O mínimo paremiológico da língua portuguesa: ditados com futuro 

 
Ana María Díaz Ferrero – Universidad de Granada 

 
 

9h30 – 10h30 
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Intervalo/Coffee Break 

10h30 – 12h00 

 

 
COMUNICAÇÕES II /PARALELL SESIONS II 

Salas Ambiente 

12h00 – 14h00 Intervalo para almoço 

14h00 – 16h00 

Auditório A 

 
MESA REDONDA 2:  Fraseologia e Paremiologia  

no Ensino de Línguas 
ROUND TABLE 2:  Phraseology and Paremiology in 

language teaching 
 

Mirella Conenna - Università degli Studi di Bari 
Marilei Amadeu Sabino – Universidade Estaual Paulista 

 

16h00 – 16h30 Intervalo/Coffee Break 

16h30– 18h00 

 

 
COMUNICAÇÕES III /PARALELL SESIONS III 

Salas Ambiente 

 

18h00 – 20h00 

 

 
Apresentação Cultural /LANÇAMENTO DE LIVROS 

Cultural Presentation/BOOK LAUNCHING 
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24.03.2016 

 
Quinta-feira/Thursday 

 

8h00 – 9h30 

Auditór io  A 

 
MESA REDONDA 3/ ROUND TABLE 3 

 
  Tendências Atuais dos Estudos Fraseoparemiológicos no Brasil 

 
Rosemeire Monteiro-Plantin - Universidade Federal do Ceará 
Cleci Bevilacqua - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

9h30 – 10h00 
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Intervalo/Coffee Break 

10h00 – 12h00 

Auditór io  A 

 
WORKSHOP 1: Continuação 
 

Mike Scott – Aston University 
 

12h00 – 14h00 Intervalo para almoço 

14h00 – 16h00 

Auditór io  A 

 
WORKSHOP 2:  Continuação 
 

José Antonio Sabio Pinilla – Universidad de Granada 
Ana María Díaz – Universidad de Granada 

16h00 – 16h30 Intervalo/Coffee Break 

16h30– 18h00 

 

 
COMUNICAÇÕES IV /PARALELL SESIONS IV  

Salas Ambiente 

 

19h00 – 20h30 

Auditór io  A 

 
Conferência de Encerramento 

Closing Plenary 
 

Pôr o preto no branco: a fraseologia contemporânea  
e os aspectos pragmático - discursivos 

 
Maria Luísa Ortiz Álvarez - Universidade de Brasília 
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Sessão de Comunicações I/ Paralell Sesions I 

 22.03.2016  Terça-feira/Tuesday – 16h30/18h00 

 

 
PAREMIOLOGIA I – Sala Ambiente 1 

 
Sabrina de Cássia Martins 

Claudia Zavaglia 

O vocabulário das cores para a ampliação lexical: o caso das 

unidades fraseológicas e paremiológicas 

 

Maria Filomena Gonçalves  

 

A paremiologia no DHPB - Dicionário Histórico do Português do 

Brasil (sécs.XVI a XVIII): os provérbios e a sua função 

Kevin Windle South Slav proverbs: problems of their presentation in bilingual 

dictionaries 

Raphael Marco Oliveira Carneiro Unidades Fraseológicas e Paremiológicas no Discurso Literário 

de Fantasia Infantojuvenil da Série Harry Potter 

    
FRASEOLOGIA JURÍDICA – Sala Ambiente 2 

 

Anna Maria Becker Maciel 
Cleci Regina Bevilacqua 

A fraseologia da legislação do Direito Ambiental em línguas e 

sistemas jurídicos distintos 

Maysa Alves 

Adriana Zavaglia 

A elaboração de glossários bilíngues sobre o divórcio 

Cristiane Krause Kilian 

Alexandra Feldekircher Müller 

Aline Nardes dos Santos 

Fraseologias do Direito Penal em Acórdãos 

Aline Nardes dos Santos 

Alexandra Feldekircher Müller 

Fraseologias de especialidade em textos jurídicos: uma análise 

voltada à construção de um recurso lexicográfico 

 
COLOCAÇÕES – Sala Ambiente 4 

 
Adriane Orenha-Ottaiano Workbook on-line de colocações em língua inglesa baseado em 

corpus 

Ariane Donizete Delgado Ribeiro 

Caldas  

Adriane Orenha-Ottaiano 

Colocações especializadas da área criminal a partir do corpuscsi – 

crime scene investigatione a compilação de atividades didáticas 

Jean Michel Pimentel Rocha 

Adriane Orenha Ottaiano 

Fraseologia jurídico-comercial: colocações especializadas e 

estendidas no corpus Uncitral. 

Andrea Jessica Borges Monzon 

Maria José Bocorny Finatto 

Colocações especializadas e inglês instrumental na Educação 

Profissional: uma proposta didática para cursos técnicos da área de 

Informática/Computação 
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FRASEOGRAFIA I – Sala Ambiente 5 

 

Angela Maria Tenório Zucchi Há anos fraseologia em dicionários italianos da una mano aos 

consulentes 

Melissa Alves Baffi-Bonvino O uso de combinações de palavras em um processo tradutório de 

um dicionário bilíngue pedagógico: a busca pela correspondência 

linguística  

Tatiana Helena Carvalho Rios-

Ferreira 

O registro das expressões idiomáticas em um dicionário bilíngue 

pedagógico: análise e propostas de aprimoramento 

Rosana Budny Unidades fraseológicas com zoônimos: presença nos dicionários 

bilíngues escolares 

 

FRASEOLOGIA/TRADUÇÃO – Sala Ambiente 6 

 
Flavia Seregati 

Angélica Karim Garcia Simão 

¡Es la leche! Condicionantes pragmático-discursivos na tradução 

de fraseologismos tabus em um corpus literário 

Adja Balbino de Amorim Barbieri 

Durão 

Desfazendo controvérsias: unidades léxicas idiomáticas do 

português e do espanhol que parecem ser equivalentes plenos de 

tradução, mas não o são 

Magdalena Karolak General truths as a translation problem: using the semantic 

theory of aspect to elucidate tense equivalency in Polish to 

French translation  

Zacarias Alberto S. Quiraque  

Maria Helena de Paula  

Estratégias de (não) Equivalência de Parêmias da Língua Tewe 

para Língua  Portuguesa 
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Sessão de Comunicações II/ Paralell Sesions II 

 23.03.2016  Quarta-feira/Wednesday – 10h30/12h00 

 

 

PAREMIOLOGIA II – Sala Ambiente 1 

 
Luisa A. Messina Fajardo Las paremias sobre la indumentaria como semblantes culturales 

transcendentales. Análisis etnolingüístico 

José Antonio Sabio Pinilla El mínimo paremiológico del portugués europeo y sus 

equivalencias en español 

Monica Lupetti Fraseologia e paremiologia na didática das línguas estrangeiras: o 

caso dos guias de conversação italiano-português do século 

Ali Tarmal Réflexions sur La traduction des proverbes libyens en français 

 

FRASEODIDÁTICA – Sala Ambiente 2 

 

Clarissa Gregory Brunet As fórmulas de rotina em correspondência pessoal: 

proposta de sequência didática para o ensino de Francês 

Língua Estrangeira (FLE) 

Cláudia Cristina Ferreira Uma pedra no sapato ou com a faca e o queijo na mão? 

Reflexões sobre as unidades fraseológicas no processo de 

ensino e aprendizagem sob a perspectiva contrastiva e 

intercultural: teoria, análise e propostas pedagógicas 

Liliane Mantovani  A fraseologia no ensino de língua inglesa: uma proposta 

analítico-didática 

Narjara Oliveira Reis 

Adja Balbino de Amorim Barbieri 

Durão 

Algumas Unidades Léxicas Idiomáticas em Livros 

Didáticos de Ensino do Português como Língua 

Estrangeira 
 

 

FRASEOLOGIA/METÁFORA – Sala Ambiente 4 

 

Lúcia Monteiro de Barros Fulgêncio Metáforas e expressões fixas: dois mundos distintos 

Nino Chrikishvili                 

Tsiuri Akhvlediani 
Metáfora en las frases hechas de emociones en la lengua francesa 

y española 

Eloísa Moriel Valença 

Marilei Amadeu Sabino 

As metáforas subjacentes a fraseologismos italianos de baixa 

dedutibilidade metafórica 

 

Paula C. Falcão Pastore Expressões idiomáticas inglês-português: um estudo contrastivo 

baseado na simbologia animal 
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FRASEOGRAFIA II – Sala Ambiente 5 

 
Ernando Pinheiro Chaves Proposta de registro de unidades fraseológicas da língua brasileira 

de sinais em dicionário eletrônico 

Fábio Henrique de Carvalho Bertonha 

Claudia Zavaglia 

DBFJ – ampliação e alimentação vocabular 

Aderlande Pereira Ferraz O dicionário fraseológico como instrumento didático no 

desenvolvimento da competência lexical 

Francisco Edmar Cialdine Arruda Análise descritiva de unidades fraseológicas em um dicionário de 

língua portuguesa para estrangeiros 

 

 

FRASEOLOGIA/TAXONOMIA; DELIMITAÇÃO – Sala Ambiente 6 

 

Amanda dos Santos Carneiro Delimitação das expressões adjetivais do português brasileiro 

Roana Rodrigues  

Oto Araújo Vale 

Jorge Baptista   

Análise contrastiva dos verbos locativos nas expressões fixas 

no Português do Brasil e no Português Europeu 

Fernando Moreno da Silva A difícil tarefa da tipologia de unidades fraseológicas 

George Kuparadze 
Tsiuri Akhvlediani 

Tracing of Latin and French Phraseologisms in English 
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Sessão de Comunicações III/ Paralell Sesions III 

 23.03.2016  Quarta-feira/ Wednesday – 16h30/18h00 

 

 

 

FRASEOLOGIA/CINEMA – Sala Ambiente 1 

 

Ariel Novodvorski A tradução de fraseologismos de filmes argentinos: um estudo 

contrastivo 

Giselle Olivia Mantovani dal 

Corno 

Fraseologia em tradução na legendagem de séries televisivas 

Raquel Dutra Saldanha Unidades fraseológicas no cinema argentino 

 

 

FRASEOLOGIA/ALIMENTAÇÃO – Sala Ambiente 2 

 

Roberto Matos Pereira El léxico de la alimentación en las clases de ele: el lugar de las 

unidades fraseológicas 

Rosemeire Selma Monteiro-

Plantin 

AntonioPamies-Bertrán 

Gastronomismos metafóricos: a mandioca como culturema no 

português brasileiro 

Renata Maria Odorissio Unidades fraseológicas da Culinária brasileira e francesa 

extraídas de vídeos e de textos culinários: um “menu 

linguístico” sob a ótica da Linguística de Corpus 

 

 

 

FRASEOLOGIA/REDES SOCIAIS; TEXTOS JORNALÍSTICOS – Sala Ambiente 4 

 

Huélinton Cassiano Riva Neologia idiomática na língua portuguesa do Brasil: pode isso, 

Arnaldo? 

Francisco Gleiberson dos Santos 

Nogueira 

A linguagem utilizada por jovens alemães em redes sociais: uma 

análise à luz de princípios fraseológicos em cotejo com o 

português brasileiro 

Daniela Capra Fraseología y especialización léxica en el discurso económico de 

la prensa española 
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FRASEOLOGIA/CÓRPUS – Sala Ambiente 5 

 

Ana Karla Pereira de Miranda A utilização de corpus web para levantamento de frequência e 

seleção de contexto exemplo 

Ana Katarinna Pessoa do Nascimento 

 

A fraseologia da tradução de efeitos sonoros: Um estudo trilíngue 

à luz da Linguística de Corpus. 

Eduardo Batista da Silva 

Adriane Orenha-Ottaiano 

Maurizio Babini 

Identificação das unidades fraseológicas mais comuns em textos 

acadêmicos: contribuições advindas de corpora 

Sandra Dias Loguercio 

Cristiane Krause Kilian 

Fraseologias de gênero em resumos de artigos científicos em 

português, alemão e francês 

 

FRASEOLOGIA/GÊNERO – Sala Ambiente 6 

 

Mª Ángeles Recio Ariza ¿Manipulación en la traducción de la Fraseología? Un estudio 

traductológico de la fraseología desde el punto de vista de los 

estudios de género 

Enrique Quero Gervilla Análisis del componente misógino en la fraseología rusa y 

brasileña 

Thyago José da Cruz Em busca da Imagem Cognitiva da Categoria Mulher em um 

inventário de provérbios: um estudo sobre Fraseoparemiologia e 

Semântica dos Protótipos 
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Sessão de Comunicações IV/ Paralell Sesions IV 

 24.03.2016  Quinta-feira/ Thursday – 16h30/18h00 

 

 

FRASEOLOGIA/ENSINO-APRENDIZAGEM-AQUISIÇÃO – Sala Ambiente 1 

 
Ana Paula Mantovani Vieira  Os (imprescindíveis) aportes linguístico-culturais das unidades 

fraseológicas na aprendizagem de uma língua estrangeira 

Cassiano Butti Fraseologia do português brasileiro: contribuições para o ensino 

de Português Língua Estrangeira (PLE) 

Gislaine Rodrigues Matias A elaboração de uma proposta de ensino de expressões 

idiomáticas de Língua Portuguesa para o nível fundamental II 

Maria Cristina Parreira Fraseologia: questões em torno da aquisição em Língua Materna 

e aprendizagem em Língua Estrangeira 

 

 

FRASEOLOGIA/LITERATURA, POLISSEMIA e REGIONALISMO – Sala Ambiente 2 

 

Gislaine Costa Cerqueira  

Vicente de Paula da Silva Martins  

Frasemário literário: coleta, organização e datação das  

expressões idiomáticas e outras combinatórias polilexicais 

(palavras compostas e locuções nominais) no romance “Dona 

Guidinha do Poço”, de Oliveira Paiva 

Juliany Fraide Nunes 

Aparecida Negri Isquerdo  

Unidades fraseológicas na língua falada da região Norte do 

Brasil: um estudo a partir dos dados do Projeto ALiB 

Belén López Meirama Fraseologismos y polisemia: el caso de “a consciencia” 

Francisca Imaculada Santos 

Oliveira 

Maria de Fátima Sopas Rocha 

Unidades complexas: a fraseologia no português em contato 

com o falar guajajára 

 

 

FRASEOLOGIA/SOMATISMOS – Sala Ambiente 4 

 

Maria Auxiliadora da Fonseca 

Leal 

Uma abordagem sincrônica e diacrônica das unidades 

fraseológicas associadas ao corpo humano no português 

brasileiro e no português europeu 

Stella E. O. Tagnin Como se diz ‘cara de paisagem’ em inglês? Fraseologias do 

corpo humano em inglês e português 

Javier Martín Salcedo Las partes íntimas del cuerpo hablan inevitablemente de 

fraseología.   

Heinrich Pfandl   

 

Expressions of sensual aspects of human life in Slavic 

phraseology: a contrastive analysis 

(Apresentação em francês) 
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FRASEOLOGIA/ESPECIALIDADE – Sala Ambiente 5 

 

Paula Tavares Pinto  

Marcelo Freitas Lima 

Phraseological Aspects in the Translation of Organic Chemistry 

in Brazil 

Patricia Tosqui Lucks Análise de itens fraseológicos da comunicação terra-ar do 

espaço aéreo brasileiro baseada em córpus 

Talita Serpa  

Celso Fernando Rocha 

 

A tradução de unidades fraseológicas de especialidade em 

contratos de compra e venda na modalidade juramentada: 

subsídios baseados em corpora para a exploração pedagógica 

do conceito de habitus no ensino profissional do tradutor 

Alexandra Feldekircher Müller 

Maria Helena Albe 

As fraseologias em gêneros do domínio empresarial 

 

 

FRASEOLOGIA/CULTURA – Sala Ambiente 6 

 

Mariele Seco  Elementos culturais no estudo dos idiomatismos: além dos 

significados 

Heloisa Fonseca A noção fraseológica de culturema 

Tito Lívio Cruz Romão Estudo contrastivo de fraseologismos cromáticos: implicações 

linguístico-culturais entre o alemão e o português do Brasil 

Elizabete Aparecida Marques Aspectos culturais pantaneiros em fraseologismos sul-

matogrossesenses: uma análise da variação fraseológica a partir 

de dados das obras de referência do TLPGP 
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Resumos das Conferências 

Lecture Abstracts 

 

 

Dia 21/03 – Segunda-feira/Monday – Auditório A 

 

19h30 Conferência de Abertura/Opening Ceremony 

Fijación y significado fraseológico a la luz de los corpus: dos caras de la misma moneda  
Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela - USC)   
 

En esta conferencia se hará una revisión del concepto de "fijación" a partir de los resultados 
obtenidos en los análisis de varios corpus textuales del español. Para ello se presentará la noción   
de "fijación interna", referida al grado de cohesión entre los constituyentes de una unidad 
fraseológica, y de "fijación externa", referida a las concordancias y modelabilidad de los perfiles 
combinatorios. El concepto de fijación se presenta en estrecho vínculo con el de significado 
fraseológico partiendo de la interfaz léxico-sintaxis que defendemos en nuestra investigación en 
el marco de la Gramática Funcional y de la Gramática de Construcciones. Los lazos que unen la 
fijación y el significado se mostrarán a través de varios parámetros: frecuencia absoluta y relativa 
(fijación interna) y lexicalización, restricciones morfosintácticas de las unidades fraseológicas e 
implicaturas, listados de concordancias y polisemia, así como esquemas fraseológicos y 
significado pragmático. Para concluir aportaremos algunos datos que demuestran que las 
unidades fraseológicas poseen una fijación interna menos cohesionada de lo que se pensaba 
antes del análisis masivo de datos de corpus. Como contrapartida, los corpus ponen de 
manifiesto en muchos casos la existencia de una fijación externa bien desarrollada (patrones 
combinatorios recurrentes) en la que hasta la fecha no se ha reparado lo suficiente en los 
estudios fraseológicos. 

 

Dia 22/03 – Terça-feira/ Tuesday – Auditório A 

 
8h Mesa-redonda 1/ Round Table 1 
 
Fraseologia e Linguística de Corpus  
Tony Berber Sardinha (PUC-SP-Mediador/Chair),  
Ana Frankenberg Garcia (Universidade de Surrey) 
Mike Scott (Universidade de Aston) 
Margarita Alonso Ramos (Universidade da Coruña) 
 
A multidimensional perspective on phraseology - Tony Berber Sardinha 

In this talk, an analysis of the most frequent words in the Brazilian Corpus is presented in terms 
of their underlying dimensions of collocation. Inspired by the multidimensional (MD) framework 
introduced by Douglas Biber, we define dimensions of collocation as the communicative 
parameters underlying collocation choice. An initial word list of the 10,000 most frequent words 
in Brazilian Portuguese was extracted from the corpus on Sketch Engine; after cleaning up the 
list, 8,026 node words remained, and for each of these words, their 2,000 most typical collocates 
were extracted using the LogDice statistic. The collocate tables were obtained through the 
Sketch Engine API, which enabled direct queries to the online corpus from a Python script. The 
collocates were drawn from a random selection of (up to) 20,000 concordance lines for each 
word. The 50 most salient collocates of each node word were selected, and the 2,000 most 
frequent collocates across all node words combined were retained. These collocates were then 
entered in a factor analysis, which grouped the collocates into word sets based on shared co-
occurrence patterns. Each node word received a score based on the factor loadings, which 
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enabled the identification of node words sharing similar uses. The factor analysis indicated eight 
major collocate groupings, which were interpreted as dimensions of collocation. The talk will 
resent and illustrate each of the eight dimensions. These findings will be incorporated in the 
forthcoming Dictionary of Brazilian Portuguese Collocations, where the dimensions will be used 
as a resource to help users find their way through the collocations. This study is joint work with 
Telma São Bento Ferreira and Cristina Mayer Acunzo, and is supported by a grant from CNPq. 

 
Phraseology using WordSmith Tools 6.0 - Mike Scott 

In my talk I will concentrate on the problem of finding ways in software to identify the various ways 
in which words cling to each other for company. Even human readers may feel uncertain about 
the boundaries between or linkages in phraseology, so getting a software program to spot 
recurrence in elements which are not necessarily contiguous raises important issues. We will look 
at the formal ways in which words cling to each other with examples and will see how they can – 
and in some cases cannot – be pinned down in software. Part of the pinning down process 
involves identifying the relevant clinging words and part considers how they can be highlighted 
in distinction to the background stream of text.  Examples will be mostly illustrated using 
WordSmith Tools 6.0.   

 
Idioms, fixed expressions and collocation using the corpus and the Sketch Engine - Ana 
Frankenberg-Garcia  

With the proliferation of readily accessible online corpora over the past years, the use of these 
large, principled collections of naturally-occurring text in electronic format is no longer restricted 
to a small community of researchers. Anyone with an internet connection can now access corpora 
to help them find answers to everyday questions about language, including questions which 
neither dictionaries and grammars nor search engines or our own colleagues can always help us 
with. I shall begin this talk with a brief introduction to corpora and discuss how they can help an 
individual language user obtain a snapshot of the combined intuitions of hundreds or even 
thousands of fellow language users in order to learn more about  words and conventional strings 
of words in a given language. I will then exemplify how to look for idioms, fixed expressions and 
collocation in general Portuguese, using the 3-billion-word ptTenTen corpus (Kilgarriff et al. 
2014a) and the Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2014b).  

 
Collocations by learners - Margarita Alonso Ramos 

It is frequently stated that collocations are especially challenging to L2 learners, even to the 
advanced ones (Henriksen 2013). This statement usually appears in literature that focuses on 
English as L2. However, it is not obvious if the same situation is applicable to L2 learners of other 
languages, such as Spanish. It is also necessary to confirm if data-driven learning which is 
proposed to improve the production of collocations by learners of English can be transferred to 
learners of Spanish (Frankenberg-Garcia 2014). In order to verify this, we need to answer the 
following questions: 1) what characterises the usage of collocations by learners of Spanish as L2, 
and 2) can the corpus aid learners of Spanish to improve their production of collocations? 
Therefore, I will focus, firstly, on the work that I have carried out in the annotation of collocations 
in a learner corpus, and secondly, on the role of the native corpus as a tool to improve the learning 
of collocations. In connection with the former, collocations are sufficiently heterogeneous to 
deserve a separate error typology. In other words: learners do make different kinds of collocation 
errors, and these errors are too different to be simply tagged as “lexical errors”. Our work on the 
collocation annotation of the Spanish Learner Corpus CEDEL2 could be considered as a 
pioneering in this field (Alonso Ramos 2010a, 2010b, Vincze et al. 2011, Wanner et al. 2013). As 
regards the corpus as a collocation learning tool, several studies have been carried out with 
learners of English (Chan & Liou 2005; Geluso & Yamaguchi 2014), but, as far as I know, this is 
the first time that a collocation writing assistant which provides corpus examples in Spanish is 
tested.  This tool offers a “collocation checker” which allows users to verify the correctness of a 
specific Spanish collocation and, in the case of incorrect combinations, it provides correction 
suggestions, together with examples retrieved from corpus. In order to evaluate the effectiveness 
of correction suggestions offered by this tool, I carried out an experimental study with students 
of Spanish as a second language. I will finish by presenting some reflections about the 
pedagogical role of the corpus. 
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Dia 23/03 - Quarta-feira/ Wednesday – Auditório A 

 
8h Conferência/ Plenary Talk  
 
O Mínimo Paremiológico da língua portuguesa: ditados com futuro  
Ana María Díaz Ferrero (Universidade de Granada) 
 

 
O acervo proverbial geral do português abrange mais de 50 000 parêmias, que foram 
publicadas em diferentes dicionários e recolhas ao longo de quase quatrocentos anos. As 
línguas estão em constante transformação e muitos provérbios caíram em desuso. O mínimo 
paremiológico está constituído pelas unidades paremiológicas — ditados, provérbios e  
expressões proverbiais — de uso frequente na língua falada e escrita. Configuram, portanto, o 
conjunto de parêmias básicas da língua reconhecidas e usadas pelos falantes na atualidade. São 
parêmias do presente e formam um corpus de unidades úteis para a análise da língua e da 
cultura, para a elaboração de material didático do ensino do português como língua estrangeira, 
bem como a elaboração de manuais de interpretação e de tradução ou dicionários e outros 
estudos paremiológicos, sociológicos, culturais ou linguísticos. Na Universidade de Granada, em 
colaboração com o Instituto Cervantes, estamos a elaborar o mínimo paremiológico da língua 
portuguesa nas suas variantes diatópicas. Na primeira fase do projeto trabalhamos na 
determinação do mínimo paremiológico do português europeu e do português do Brasil, e a 
seguir, será elaborado o correspondente mínimo das variantes africanas da língua portuguesa. 

 

 
14h Mesa-redonda 2/ Round Table 2 
 
Fraseologia e Paremiologia  no ensino de línguas  
Mirella Conenna (Università degli Studi di Bari) 
Marilei Amadeu Sabino (Universidade Estadual Paulista) 
 
 
“Ambasciator non porta pena”. Proverbi e glottodidattica nei corsi di Scienze Politiche – Mirella 
Conenna   

L’uso dei proverbi nella didattica delle lingue straniere in ambito universitario apre stimolanti 
prospettive teoriche e pratiche. Esporremo, nella fattispecie, il caso dell’insegnamento del 
francese in un dipartimento di Scienze Politiche in Italia. Oltre a costituire materiale linguistico 
interessante per l’arricchimento lessicale, i proverbi sono utili nel processo formativo perché 
offrono allo studente suggestivi riferimenti culturali e rivestono um importante ruolo 
nell’argomentazione, che è fondamentale per coloro che si specializzano in relazioni 
internazionali e possono avviarsi alla carriera diplomatica.  In ottica paremiologica, analizzeremo 
le forme proverbiali giuridiche come l’adagio e il brocardo in italiano, francese e latino. 

 

“Tutto il mondo è paese”. Considerações acerca de universais metafóricos e variação cultural 
em idiomatismos bilíngües: contribuições à pedagogia do léxico fraseológico e paremiológico - 
Marilei Amadeu Sabino (Universidade Estadual Paulista – UNESP/SJRP – Brasil)  
 

Na investigação das metáforas subjacentes a idiomatismos de diferentes línguas, fica 
claro que uma parcela delas se apresenta como iguais ou semelhantes, quando se 
contrastam duas ou mais culturas, enquanto outra parte se mostra diferente. No caso das 
semelhanças metafóricas, poder-se-ia pensar: (1) que esta coincidência teria acontecido 
acidentalmente; (2) que uma ou mais línguas teriam tomado emprestado suas metáforas 
de outro(s) idioma(s); (3) que haveria algumas motivações universais para as metáforas 
que emergem nas diferentes culturas. Com base nestas considerações, propõe-se 
discutir alguns aspectos das metáforas que moldam a cognição humana, com vistas ao 
ensino do léxico complexo. 
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Dia 24/03 - Thursday – Auditório A 

 
8h Mesa-redonda 3/ Round Table 3 
 
Tendências Atuais dos Estudos Fraseoparemiológicos no Brasil 
Rosimeire Selma Monteiro-Plantin (Universidade Federal do Ceará) 
Cleci Bevilacqua (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
 
De gata borralheira à rainha da cocada preta - a hora e a vez da Fraseologia no Brasil - Rosemeire 
Selma Monteiro-Plantin   
 
Por meio de uma síntese das pesquisas fraseológicas, desenvolvidas no Brasil nos últimos 30 
anos; pretendemos avaliar as principais contribuições da Fraseologia para o Ensino de Línguas, 
a Lexicografia, a Tradução e o Tratamento Automático das Línguas Naturais, além de 
proporcionar uma reflexão sobre os desafios e perspectivas da área. 
 
 

A fraseologia especializada no Brasil: tendências atuais e perspectivas - Cleci Regina Bevilacqua  

A partir do final dos anos 90 do século passado, a fraseologia especializada vem ganhando 
importância em vários centros de pesquisa internacionais. Esses avanços têm sido fortemente 
influenciados por mudanças ocorridas nos estudos terminológicos, principalmente a partir do 
surgimento dos paradigmas teóricos que incluem os aspectos comunicativos, textuais e 
cognitivos em seus princípios. Tais mudanças permitiram ampliar o objeto de estudo da 
Terminologia que passou a incluir também as unidades fraseológicas especializadas. No Brasil, 
principalmente nos últimos 10 anos, tem-se observado um crescimento considerável dos estudos 
relativos à fraseologia especializada, a partir do desenvolvimento de diversas dissertações e 
teses e da publicação de artigos em livros e periódicos da área de Terminologia, Tradução e 
Linguística de Corpus, entre outras. Considerando esse contexto, esta apresentação objetiva 
mostrar um panorama das tendências atuais nos estudos referentes ao tema no Brasil e indicar 
algumas perspectivas futuras. Para dar conta do objetivo proposto, em primeiro lugar, 
apesentam-se informações referentes às disciplinas da Graduação e da Pós-Graduação que 
incluem a temática da fraseologia especializada em seus programas de ensino. Em segundo 
lugar, pretende-se mostrar um levantamento de dissertações, teses e artigos publicados, a fim 
de identificar os temas mais pesquisados na área. A partir dos dados levantados, espera-se 
poder apontar algumas tendências futuras nos estudos de fraseologia especializada em nosso 
país.  

 

 

19h – Conferência de Encerramento/ Closing Plenary 
 
Pôr o preto no branco: a fraseologia contemporânea e os aspectos pragmático- 
discursivos  
Maria Luisa Ortiz Álvarez  

A proliferação de trabalhos de pesquisa, de congressos nacionais e internacionais, a criação de 
associações de pesquisadores, assim como as publicações sobre os estudos fraseológicos e 
paremiológicos têm conduzido a profundas reflexões e ao mesmo tempo contribuíram para o 
fortalecimento e consolidação dessa área que começou a dar os primeiros passos com Saussure 
e principalmente com Bally (1909[1951]),  e levaram posteriormente aos primeiros registros 
formais do seu estudo no inicio do século XX. Aos poucos, o foco das pesquisas fraseológicas 
foi mudando e, segundo Gonzalez Rey (2002, p.31), as linhas de evolução deste campo podem 
ser concebidas e concentradas em quatro grupos principais; a fraseologia descritiva; a 
fraseologia histórica; a fraseologia comparativa ou contrastiva e a fraseologia lexicográfica ou 
fraseografia  às quais nós acrescentamos a  fraseodidática. No entanto, a contribuição 
fraseológica é ainda mais apreciável quando a análise linguística incorpora os parâmetros 
contextuais e/ou pragmáticos associados a âmbitos discursivos concretos, como é o caso do 
gênero publicitário, o discurso político, o discurso humorístico, o discurso literário, dentre outros. 
Lembrando que,  segundo a Análise de Discurso (AD), ao falarmos, filiamo-nos a redes de 
sentidos, a uma história de dizeres e este é um caminho sem atalhos (ORLANDI,1999; 2010 ). 
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Seguindo essa linha de pensamento, o nosso objetivo principal nesta apresentação é 
potencializar reflexões sobre os processos responsáveis pelo sentido de expressões 
idiomáticas, levando em consideração os pressupostos de Bakhtin (2004,2010) que ressalta a 
importância de perceber a linguagem dentro de um sistema cultural específico que dá às 
palavras um invólucro contextual já sedimentado por diversas intralinguagens e, por outro lado, 
a fraseologia constitui um componente central que contribui para a identificação de um gênero, 
e dos gêneros dentro de uma comunidade discursiva, corroborando assim Kuo (2003) quando 
afirma que  a fraseologia “vai com frequência unida a determinados contextos discursivos e 
funções comunicativas”. 
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Resumos dos Workshops 

Workshop Abstracts 

 

 
 

Minicurso 1/ Workshop 1 – Auditório A 

WordSmith Tools for the analysis of text, seeking out lexical patterning and how to work 
with larger patterns involved in phraseology  

Mike Scott 

The aim of this session will be to develop skill in using WordSmith Tools for the analysis 
of text, seeking out lexical patterning. We will first cover basic functions such as 
generating word lists, concordances and key word lists, but will also look at procedures 
for filtering large amounts of data so as to highlight the underlying patterns, and ways for 
getting the software to reveal statistical relationships in the data. A further aim will be to 
see how to concordance video data. And besides processing single words, we will see 
how to work with larger patterns involved in phraseology. 

 
 
Minicurso 2/ Workshop 2 – Auditório A 
 

Mínimo paremiológico português do brasil: aspetos metodológicos, 
 contrastivos  e tradutológicos  

 
 José Antonio Sabio Pinilla e Ana María Díaz Ferrero 

 

O mínimo paremiológico pode ser definido como “o número de parêmias que faz parte 
necessariamente da competência linguística passiva e ativa do falante nativo”1. Conforme 
assinala Sevilla, parêmia é “toda unidade funcional memorizada em competência e que se 
caracteriza por ser uma unidade fechada, fixa, breve, sentenciosa e antiga”2. Depois de ter 
finalizado o Mínimo Paremiológico do Português Europeu (Portugal continental e insular), que 
será publicado pelo Instituto Cervantes no site do Centro Virtual Cervantes, o projeto tem 
continuidade com a elaboração do “Mínimo Paremiológico Português do Brasil”, isto é, aqueles 
provérbios que os falantes brasileiros reconhecem e utilizam no seu cotidiano. Nesta pesquisa, 
o mínimo paremiológico estará constituído por aquelas unidades paremiológicas — ditados, 
provérbios e expressões proverbiais — fundamentais para um bom domínio da língua 
portuguesa brasileira. Neste minicurso tratar-se-ão aspetos metodológicos relativos à 
elaboração do Mínimo Paremiológico Português do Brasil (ainda em andamento), aspetos 
contrastivos entre as parêmias do português europeu e do português do Brasil e aspetos 
tradutológicos e de equivalência entre as parêmias do mínimo paremiológico português e 
espanhol. 
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O dicionário fraseológico como instrumento didático  

no desenvolvimento da competência lexical 

Aderlande Pereira Ferraz – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

Há uma lacuna na produção lexicográfica brasileira que até o momento não foi 
devidamente preenchida. Referimo-nos à falta de dicionários fraseológicos, em especial, 
de um dicionário específico para o tratamento das expressões idiomáticas no português 
brasileiro, com objetivos pedagógicos. A maior parte dos trabalhos monolíngues 
existentes descreve variados tipos de unidades fraseológicas, mesclando, em geral na 
mesma obra, frases feitas, provérbios, locuções, expressões idiomáticas etc. Em face 
disso, destaca-se a importância de um produto lexicográfico especialmente destinado 
ao público estudantil brasileiro, com fins pedagógicos, que possa auxiliar, em sala de 
aula, o trabalho com as expressões idiomáticas, tão abundantes no português brasileiro. 
A importância do tratamento lexicográfico das unidades fraseológicas é cada dia mais 
reconhecida e, no âmbito do ensino de língua portuguesa no Brasil, um dicionário assim 
constituído, com objetivos pedagógicos, é, inegavelmente, de grande necessidade. 
Entretanto, quais unidades fraseológicas devem ser trabalhadas na sala de aula de 
língua portuguesa? E em que nível se deve ensinar tais unidades? O objetivo deste 
estudo é, além de responder tais questões, discutir o tratamento lexicográfico, com fins 
pedagógicos, de um tipo de fraseologismo, a expressão idiomática, apresentando a 
planta de um dicionário de expressões idiomáticas com objetivos pedagógicos. Trata-se 
de um trabalho que busca descrever um conjunto de expressões idiomáticas do 
português brasileiro com orientações didáticas quanto ao seu comportamento sintático, 
semântico e pragmático, testando assim uma proposta de modelo de dicionário 
pedagógico, cuja descrição lexical esteja vinculada à metodologia do ensino e 
aprendizagem de línguas. Como referencial teórico, foram aproveitados trabalhos 
importantes e anteriores, como os de Casares (1950), Corpas Pastor (1996), no que 
concerne ao estudo das unidades fraseológicas; Cowie (1998), Penadés Martínez (2002, 
2003), sobre o tratamento lexicográfico e pedagógico de unidades fraseológicas; e 
Ferraz (2008), no que diz respeito ao desenvolvimento da competência lexical. 
 

 

Desfazendo controvérsias: unidades léxicas idiomáticas do português e do espanhol 
que parecem ser equivalentes plenos de tradução, mas não o são 

Adja Balbino de Amorim B. Durão – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

O grau de comparabilidade formal existente entre as línguas portuguesa e espanhola é 
tão amplo que muitos de seus falantes nativos compreendem e produzem textos orais e 
escritos na língua do outro, até mesmo quando um desses idiomas não foi estudado 
formalmente como língua estrangeira, não obstante essa compreensão e essa produção 
costumam ter lacunas, principalmente quando delas fazem parte unidades 
idiomáticas.      De modo geral, as unidades idiomáticas do português e do espanhol que 
compõem o acervo da fraseologia patrimonial herdada do latim e/ou de fontes históricas 
ou religiosas, classificados em nossa pesquisa como sendo de 'tipo 1' (DURÃO, 2011), não 
oferecem dificuldade de compreensão e/ou de produção, uma vez que muitas dessas 
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expressões são mutuamente transparentes do ponte de vista semântico. As unidades 
idiomáticas que em nosso trabalho foram classificadas como sendo de 'tipo 2', cujos 
significados são equivalentes mas as formas são diferentes, oferecem certas ou até 
muitas dificuldades de tradução. As unidades idiomáticas que são autênticas criações 
de cada um desses horizontes linguístico-culturais, classificadas em nosso estudo como 
sendo de 'tipo 3', por serem resultadas de processos linguístico-culturais próprios de 
cada uma dessas línguas, só se permitem explicar e não oferecem a possibilidade de 
proposição de coocorrências léxicas equivalentes, exigindo o emprego de 
procedimentos especiais de tradução.  Neste trabalho, queremos centrar nossa atenção 
nas unidades idiomáticas desses idiomas que parecem ser equivalentes plenos de 
tradução, mas não o são. 
 

 

Workbook on-line de colocações em língua inglesa baseado em corpus 

Adriane Orenha-Ottaiano – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

Esta pesquisa defende que a seleção de colocações deve ser realizada com o propósito 
de atender aprendizes de uma L1 específica e, desse modo, que materiais de ensino 
devam ser elaborados a partir de uma seleção cuidadosa de colocações que retratem 
as dificuldades específicas desses aprendizes (MACKIN, 1978). Nesse sentido, esta 
apresentação visa tratar da compilação de um workbook on-line de colocações na língua 
inglesa baseado em corpus, no intuito de possibilitar que professores de inglês como LE 
trabalhe com as colocações em sala de aula de modo mais eficiente e auxilie seus alunos 
a empregá-las de modo mais preciso e produtivo. Temos também como público-alvo 
tradutores aprendizes e profissionais, principalmente aqueles cuja L1 é o português. As 
atividades estão sendo desenvolvidas com base nas dificuldades dos alunos brasileiros 
no uso de colocações, segundo dados observados em traduções de alunos 
universitários, na direção português-inglês, que compõem um corpus paralelo, o Corpus 
de Aprendizes de Tradução, bem como de redações, escrita por alunos universitários, 
que compõem o Corpus de Aprendizes de Língua Estrangeira. Para extrair os dados, 
utilizamos o programa WordSmith Tools (SCOTT, 2008), possibilitando-nos levantar os 
padrões colocacionais mais frequentemente empregados pelos alunos. O Corpus of 
Contemporary American English (DAVIES, 1990-2012) também é utilizado, no intuito de 
verificar a frequência e recorrência dos padrões colocacionais extraídos, assim como 
levantar outras colocações a serem incluídas nos exercícios que irão compor o 
workbook. A proposta objetiva contribuir para a conscientização do aspecto 
colocacional e, principalmente, o desenvolvimento da fluência na língua inglesa. 
 

 

As fraseologias em gêneros do domínio empresarial 

Alexandra Feldekircher Müller – UNISINOS 
Maria Helena Albe – UNISINOS 

 

Hoje, essa realidade de comunicação técnico-científica amplamente difundida em 
diferentes contextos do dia a dia faz com que ela se torne fator determinante nas 
relações entre as pessoas, quer sejam relações comerciais, industriais, pessoais etc. 
Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo olhar para o contexto comunicativo das 
empresas e para os diferentes gêneros de textos produzidos nesse âmbito, em especial 
de uma empresa prestadora de serviços de manutenção de aeronaves, e analisar a 
terminologia organizacional (MÜLLER, 2013) empregada por ela na execução de suas 
tarefas diárias. Mais especificamente, o estudo analisa a constituição léxica dos termos, 
com destaque para as unidades lexicais fraseológicas. Do ponto de vista teórico, esta 
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pesquisa ampara-se na Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) (CABRÉ, 2005) e na 
perspectiva de plano de texto, com suas partes constituídas ou não por sequências 
identificáveis, de Adam (2011). Partindo do conceito de unidade fraseológica de 
especialidade (GOUADEC, 1994), que também abrange a noção de matriz fraseológica 
e uma visão consideravelmente ampla de fraseologia, abarcando porções maiores de 
texto, o estudo vale-se ainda da Linguística de Corpus como metodologia. Assim, 
metodologicamente, para extrair as unidades fraseológicas mais recorrentes nos textos, 
utilizou-se a ferramenta Ant Conc, analisando as ocorrências de acordo com o aporte 
teórico adotado. Na sequência, observaram-se as fraseologias com os elementos 
estruturais que compõem o plano de texto. Dessa prática, observou-se que a 
terminologia organizacional tem um grande papel na empresa e que conhecer a sua 
constituição léxica, e com ela as unidades fraseológicas de especialidade, além do seu 
significado representa um ganho para a organização. Logo, o correto tratamento e 
registro da terminologia organizacional em ferramentas eletrônicas, por exemplo, é 
fundamental para o gerenciamento das informações especializadas de uma empresa, 
com o fim de amenizar os ruídos no processo de comunicação e acelerar o trabalho nos 
diferentes setores. 
 

 

Réflexions sur La traduction des proverbes libyens en français 

Ali Tarmal - Université de Zawia-Libye 

 

La traduction repose sur le fait que la connaissance de la culture de l’Autre, notamment 
au moyen de sa langue, serait une dimension importante de la réussite des textes 
traduits. Traduire ce n'est pas seulement maitriser une autre langue, mais aussi bien 
connaître le domaine de connaissances dont on traduit des sujets. Vu le manque 
d'équivalents de certain termes de français, les traducteurs affrontent de multiples 
difficultés concernant la dimension idiomatique et les synthèses sémantiques. Il est 
évident que, par leurs origines et leurs cultures éloignées, la langue française et la langue 
arabe sont tellement différentes. Pourtant, la traduction cherche toujours à trouver une 
sorte de convergence culturelle pour garder le sens du texte traduit. L'axe principal 
autour duquel se déroule cette étude est la difficulté de traduire des proverbes libyens 
en français. Parmi les éléments responsables de telle difficulté mentionnons; la différence 
structurale, syntaxique, sémiologique et même phonétique qui ont une profonde 
influence sur la tâche de traduction. Pour mieux localiser les obstacles qu'affronte le 
traducteur, cette étude va se baser sur les points suivants : - Les défis de l'arabe comme 
langue morphologiquement riche et complexe ; - La différence grammaticale entre 
l'arabe et le français ; - Les proverbes libyens comme exemple de difficulté de traduction ; 
L'analyse des axes précédents va poser plusieurs questions comme : - Existe-t-il une 
traduction fidèle? - Faut-il traduire 'mot à mot' ou prêter plus d'attention au sens de 
l'expression en question? - Quels sont les principes directeurs ayant un rôle primordial 
dans l'amélioration de la traduction littéraire? Les démonstrations de cette étude font 
partie des proverbes et des expressions communes à la culture de ce pays. 

 

 
Fraseologias de especialidade em textos jurídicos:  

uma análise voltada à construção  de um recurso lexicográfico 

Aline Nardes dos Santos – UNISINOS 
Alexandra Feldekircher Müller – UNISINOS 

 

A linguagem jurídica é bastante complexa quanto à forma de redação dos documentos 
legais, os quais são repletos de termos bastante peculiares, dentre os quais encontram-
se as construções fraseológicas. Consideramos que tais expressões multivocabulares, 
por terem valor significativo para a compreensão da estrutura desses documentos, 
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podem ter um papel importante no que concerne à construção de um recurso 
lexicográfico para usuários leigos e semileigos, visto que são recorrentes e que se 
atrelam a determinados elementos estruturais dos textos legais (MÜLLER, BEVILACQUA, 
2010). Dessa forma, o objetivo é investigar o papel das fraseologias jurídicas nos textos 
jurídicos e, mais especificamente, analisar a sua constituição e importância na 
organização da estrutura dos diferentes gêneros de textos que integram o processo de 
conhecimento, em especial a sentença e o acórdão. Teoricamente, valemo-nos do 
conceito de unidade fraseológica de especialidade de Gouadec (1994), com a noção de 
matriz fraseológica. As investigações de Gouadec mostram-se pertinentes ao estudo 
pelo fato de apresentarem uma visão consideravelmente ampla de fraseologia, 
abarcando porções maiores de texto. Essa característica nos interessa pelo fato dos 
documentos jurídicos analisados apresentarem um considerável número de expressões 
fixas e relativamente longas, que ocorrem sempre nas mesmas partes do documento e 
que, portanto, são lexicograficamente relevantes. Metodologicamente, utilizamo-nos da 
Linguística de Corpus para extrair as unidades fraseológicas mais recorrentes nos textos, 
descrevendo-as conforme nosso aporte teórico. A etapa seguinte consistiu em 
relacionar essas ocorrências com os elementos estruturais que compõem as sentenças 
e os acórdãos. Os resultados apontam que as fraseologias jurídicas instanciam-se 
frequentemente como matrizes fraseológicas, as quais possuem, como pivô 
terminológico, um nome, sendo os verbos constituintes da parte invariável da matriz. 
Além disso, verificamos que as fraseologias encontradas, instanciadas como matrizes, 
são extremamente relevantes na caracterização do acórdão e da sentença, atrelando-
se aos segmentos essenciais do texto. 

 

 

Delimitação das expressões adjetivais do português brasileiro 

Amanda dos Santos Carneiro – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
 
 

O presente trabalho propõe identificar os limites das expressões adjetivais (EA) do 
português brasileiro, i.e., expressões cujo significado global não pode ser calculado a 
partir da soma das partes que a compõem (VALE, 2001) e que, tomadas como uma 
unidade, exercem na oração a função de adjetivo. Por exemplo, na ocorrência 

Bia tem o olho maior que a barriga o significado total da expressão ter o olho maior que 
a barriga não corresponde aos significados individuais dos seus componentes.  
Podemos dizer, entre outras razões, que esta seria uma expressão adjetival porque tal 
sequência adquire sentido somente na sua composição e poderíamos ter a sentença 
Bia é gulosa como paráfrase. Como as EA são muitas vezes introduzidas por um verbo 
de cópula ou de ligação, delimitá-las não é uma tarefa simples. No exemplo anterior, a 
expressão seria “ter o olho maior que a barriga” ou “olho maior que a barriga” uma vez 
que podemos ter construções tais como “Bia (está + ficou) com o olho maior que a 
barriga”? Buscamos, então, responder a seguinte questão: existem critérios formais para 
identificar se os verbos de cópula e de ligação são parte ou não das expressões 
adjetivais? Nossa hipótese é de que sim. Logo, o nosso objetivo é levantar propriedades 
sintáticas e reconhecer padrões para identificação dessas unidades. A perspectiva 
teórico-metodológica adotada para o trabalho é a do Léxico-Gramática (GROSS, 1975, 
1981). Nesse quadro teórico, as entradas lexicais são as frases elementares, assim cada 
item lexical tem uma gramática própria e única e deve ser estudado dentro do quadro 
das frases que são com ele construídas. A identificação dessas unidades ajudaria a 
enriquecer a descrição fraseológica do português uma vez que esse tipo de expressão 
foi pouco estudada até o momento. 
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A utilização de corpus web para levantamento de frequência  
e seleção de contexto exemplo 

Ana Karla Pereira de Miranda – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 

As expressões idiomáticas são cada vez mais objeto de estudo de pesquisas realizadas 
no Brasil e no exterior. Nesta comunicação, conjugando as pesquisas da Linguística de 
Corpus e da Fraseologia, visamos a expor como se realizou o levantamento de 
frequência e a seleção de contextos exemplo das expressões idiomáticas (EIs) que 
compõem o Dicionário espanhol-português de expressões idiomáticas com nomes de 
animais (doravante DEPEINA, MIRANDA, 2014). O dicionário supracitado é fruto de 
pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Estudos de Linguagem 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGMEL-UFMS) sob a orientação da 
professora Elizabete Aparecida Marques. Em virtude de a frequência de EIs ser mais 
facilmente atestada em textos que utilizam linguagem coloquial, torna-se difícil verificar 
sua ocorrência em um corpus eletrônico tradicional. Geralmente, nos corpora 
tradicionais, trabalha-se com milhões de palavras, sendo que para atestar a frequência 
de EIs seria necessário manipular bilhões de palavras. Assim, em estudos recentes 
(COLSON, 2003; XATARA, 2006; SCHRYVER, 2002), têm-se usado a web para verificar 
a frequência do léxico de uma língua. Na referida pesquisa, utilizou-se a web tanto para 
realizar o levantamento de frequência quanto para a seleção de contextos exemplo que 
compõem o verbete do dicionário. Dessa forma, nesta comunicação, discutimos o uso 
da web para realizar o levantamento de frequência de EIs, mostramos o passo a passo 
do levantamento de frequência das unidades que integram o dicionário, bem como os 
critérios utilizados para a seleção de contextos e as dificuldades encontradas no 
levantamento de frequência, e, por fim, indicamos as contribuições do uso da web na 
pesquisa. Consideramos que, neste estudo, a Linguística de Corpus contribuiu, 
sobretudo, para que fosse possível elaborar uma obra que registrasse somente as EIs 
usuais. 
 
 

A fraseologia da tradução de efeitos sonoros:  
um estudo trilíngue à luz da Linguística de Corpus 

Ana Katarinna Pessoa do Nascimento – Universidade de São Paulo (USP) 

 

O som é algo de grande importância dentro de uma produção fílmica. Segundo Bordwell 
(2008), o som gera expectativas, guia o espectador através das imagens e molda a 
recepção de determinada cena. Sem o auxílio da legenda, o espectador surdo ou 
ensurdecido não tem acesso a esses aspectos das produções audiovisuais. A legenda 
para surdos e ensurdecidos (LSE) deve apresentar as mesmas características da legenda 
interlingual para ouvintes, acrescentando somente indicação de falantes e efeitos 
sonoros (ARAÚJO, 2004). Dada a importância do som dentro dos filmes, a presente 
pesquisa surgiu com o escopo de fazer uma análise totalmente eletrônica, para buscar 
convencionalidades nas traduções de efeitos sonoros nas legendas para surdos. Para 
tanto, este trabalho recorrerá à Fraseologia e à Linguística de Corpus como bases. A 
primeira, com o intuito de perceber como ocorrem as repetições nas traduções de 
efeitos sonoros em três línguas: português, francês e inglês; e a segunda, como base 
metodológica para identificar como são essas repetições. Os filmes que compõem o 
corpus são comercializados em DVD e apresentam a LSE em suas respectivas línguas. 
Os dados foram analisados com o software Word Smith Tools. Uma vez que todas as 
legendas de efeitos sonoros foram identificadas, seguiu-se o processo de etiquetagem, 
também manual, a partir das categorias de som definidas por Nascimento (2013). Essas 
etiquetas são os nódulos de busca, o objetivo é listar cada uma das traduções de uma 
mesma etiqueta para buscar padrões de tradução, ou seja, fraseologismos específicos 
a cada categoria de som, tanto em português brasileiro, quanto em francês europeu e 



 

34 

inglês americano. Busca-se criar um glossário trilíngue de efeitos sonoros que possa 
contribuir para uma padronização e sanar eventuais dúvidas de legendistas brasileiros 
em formação.  
 

 

Os (imprescindíveis) aportes linguístico-culturais das unidades fraseológicas  
na aprendizagem de uma língua estrangeira 

 Ana Paula Mantovani Vieira – Universidade Estadual de Londrina – UEL 

 

Com o transcorrer das últimas duas décadas, constatamos uma ascensão dos estudos e 
da inclusão das unidades fraseológicas no processo de ensino e aprendizagem, tanto 
em língua materna, quanto em estrangeiras, no contexto brasileiro. Nessa perspectiva 
de análise, devido à relevância do tema nas áreas nacional e internacional, esta pesquisa 
tem o objetivo, a priori, de analisar aspectos teóricos no âmbito do processo de ensino 
e aprendizagem de espanhol a brasileiros. No intuito de espelhar um ensino mais 
significativo, motivador e lúdico, também, temos por escopo evidenciar a estreita e 
indissociável relação entre língua e cultura no eixo que exemplifica o binômio teoria e 
prática. Nesse sentido, discutimos a relação teórica que entrelaça esses elementos 
(BENÍTEZ PÉREZ; DURÃO, 2001; DURÃO, 2002a, 2002b; FERREIRA, 2013, 2012; 
FERREIRA; DURÃO; BENÍTEZ PÉREZ, 2006; IGLESIAS CASAL, 1999; MIQUEL LÓPEZ, 
2004, 1999; OLIVERAS VILASECA, 2000; SÁNCHEZ LOBATO, 2002). Posteriormente, 
elaboramos propostas pedagógicas para ilustrar o tema sob um ponto de vista prático, 
a fim de que professores, alunos e pesquisadores possam fomentar a curiosidade por 
conhecer e pesquisar com maior profundidade sobre as unidades fraseológicas 
(HIGUERAS GARCÍA, 2006; LEONTARIDI; RUIZ MORALES; PERAMOS SOLER, 2008; 
MONTEIRO-PLANTIN, 2012; PENADÉS MARTÍNEZ, 1999, 2008; RIOS, 2013, 2010, 2009, 
2004; RIOS; XATARA, 2008; TIMOFEEV, 2013; VARGAS; RIOS, 2013; XATARA, 2001; 
1998a, 1998b, 1998c, 1994; YAGÜE GUTIÉRREZ, 2003). Sendo assim, ao incitarmos o 
emprego das unidades fraseológicas em sala de aula, desmistificamos a ideia (errônea) 
de que se trata de um tema muito complexo e, por isso, deveria ser abordado somente 
nos níveis avançados. Acreditamos que o professor pode contemplar o tema desde os 
níveis iniciais, num continum gradual e gradativo. A nosso ver, a partir da teoria e do perfil 
dos alunos, o professor pode elaborar atividades mais apropriadas aos objetivos 
pedagógicos e às necessidades de cada turma e ter mais êxito em seu labor. 
  

 

Colocações especializadas e inglês instrumental na Educação Profissional:  
uma proposta didática para cursos técnicos da área de Informática/Computação 

Andrea Jessica Borges Monzon – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Maria José Bocorny Finatto – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

No âmbito de cursos técnicos e tecnológicos de Informática, existe nas aulas de inglês 
a necessidade da inserção de leitura de textos especializados. Essa tarefa está 
relacionada à formação e atualização profissional desses alunos e se configura como 
algo bastante complexo (CIAPUSCIO, 1998), dadas as peculiaridades e 
convencionalidades (TAGNIN, 2013) de tais textos, principalmente quando se trata do 
gênero artigo científico (SWALES, 1990). Dessa forma, ao mesmo tempo em que 
aprendem uma língua estrangeira, esses alunos devem apreender também termos e 
conceitos relevantes à sua área (BARBOSA, 2009) de atuação laboral. Com isso, 
desenvolver a competência lexical (SCARAMUCCI, 1997) de forma mais apurada torna-
se fundamental, reconhecendo, inclusive, como as palavras se combinam formando as 
fraseologias do tipo colocações (FIRTH, 1957; SINCLAIR, 1991; HAUSMANN, 1990) 
especializadas (ORENHA-OTTAIANO, 2012). O objetivo deste trabalho é verificar como 
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se dá o entendimento do léxico especializado por parte de discentes em contexto de 
aulas de inglês instrumental, especialmente em cursos técnicos de 
Informática/Computação/TI da Rede Federal. Para tanto, primeiramente, foi compilado 
um corpus (SINCLAIR, 1991; ALUÍSIO; ALMEIDA, 2006) contendo artigos científicos da 
Ciência da Computação, mais especificamente acerca das temáticas que fazem parte do 
escopo dos cursos mencionados. Através de ferramentas computacionais, foram 
realizados levantamentos e a análises, quantitativos e qualitativos, das colocações 
especializadas presentes no corpus, para identificar e descrever suas composições e 
usos. Foram realizados, ainda, pré-testes e testes com alunos em atividades de leitura 
(HUTCHINSON; WATERS, 1987), utilizando-se questionários, gravação em vídeo, 
recursos lexicográficos e terminográficos e listas de concordância, baseando-se na 
abordagem data-driven learning (JOHNS, 1991). Os resultados demonstraram a 
relevância da compreensão lexical e terminológica das colocações especializadas por 
parte de aprendizes de inglês em contexto de formação profissional, tanto na construção 
dos sentidos do texto quanto para a aplicação desse conhecimento em sua vida 
acadêmica e laboral.       
 

 

Há anos fraseologia em dicionários italianos da una mano aos consulentes 

Angela Maria Tenório Zucchi – Universidade de São Paulo / FFLCH 

 

Estudos contemporâneos tem demonstrado grande interesse pela língua autêntica e em 
uso. Busca-se, tanto no ensino de línguas estrangeiras quanto na tradução, maior 
naturalidade e “O jeito que a gente diz” (TAGNIN,2013) para obter um texto apropriado 
em cada contexto. Para esse feito, o falante, tradutor ou aprendiz podem contar com 
obras lexicográficas que incluem nos enunciados definitórios fraseologias e exemplos. 
Todavia, tal preocupação não é inerente à atualidade. O objetivo dessa intervenção é 
trazer para esse século a apresentação do (talvez) primeiro dicionário italiano que se 
propôs a inventariar a língua quale suona oggi nelle bocche dei ben parlanti, o 
Vocabolario Italiano della lingua parlata, de G. Rigutini e P. Fanfani, de 1874. Em seu 
prefácio, Rigutini demonstra consciência sociolinguística ao defender sua escolha por 
incluir ‘língua falada’ no título, considerando que nessuno creda che per noi vi siano in 
Italia due lingue, una per uso e consumo dei parlanti, e un’altra per quello degli scriventi. 
C’è, non v’ha dubbio, una parte di lingua che vive solo nelle scritture, [...], chiamaremo 
letterato, [...], il quale più si discosta dalla verità del comun parlare, [...]che si ostinano a 
star fermi, mentre la lingua si muove e cammina. Verificando o quanto a língua italiana 
caminhou nesse intervalo de mais de um século, este trabalho trará uma análise das 
fraseologias e exemplos de uso presentes no verbete de mano do citado dicionário, 
comparando-as com quatro dicionários monolingues italianos: Novissimo Dizionario 
della Lingua Italiana (F.Palazzi, G.Folena,1973); Il Nuovo Zingarelli Vocabolario della 
lingua italiana, (org. M. Dogliotti et al.,1991); DISC (F.Sabatini, V. Coletti, 1997); Il Devoto-Oli 
Vocabolario della lingua italiana, (org. L.Serianni, M.Trifone,2007). O objetivo dessa 
análise diacrônica é colher presença e diferenças de sentido das combinatórias ao longo 
dos anos e verificar as mudanças no fazer lexicográfico em relação à inclusão das 
fraseologias. 
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A fraseologia da legislação do Direito Ambiental  
em línguas e sistemas jurídicos distintos 

Anna Maria Becker Maciel – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Cleci Regina Bevilacqua – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 

As Combinatórias Léxicas Especializadas (CLEs) da legislação ambiental que ocorrem 
em um corpus comparável multilíngue, português, espanhol e inglês são o tema deste 
trabalho. A globalização da problemática ambiental coloca o tradutor diante de 
fraseologias da linguagem legal cuja equivalência na legislação estrangeira é difícil ou 
impossível de identificar. A dificuldade resulta tanto de diferenças de língua e de 
sistemas jurídicos como da percepção sócio-cultural do meio ambiente subjacente na 
legislação de cada país. A relevância deste estudo advém da presença constante do 
tema ambiental em cúpulas internacionais em que diferentes acordos e 
regulamentações exigem a confrontação de pontos de vista implícitos nas leis nacionais. 
Considerando o referencial teórico da terminologia comunicativa, da tradutologia 
contemporânea e da jurilinguística, nosso objetivo é discutir o estatuto dos candidatos a 
equivalente tradutório nas línguas alvo das combinatórias encontradas durante o 
desenvolvimento de um Projeto que constrói uma base terminológica de combinatórias 
da linguagem legal. O ponto de partida é a legislação ambiental brasileira. Como 
contraponto, escolhemos as legislações ambientais da Argentina, do Paraguai, do 
Uruguai e dos Estados Unidos da América do Norte no intuito de comparar o 
comportamento linguístico da equivalência tradutória das combinatórias de duas línguas 
da mesma origem, português e espanhol, e de uma terceira língua de origem distinta, o 
inglês. Ao mesmo tempo, atentamos para complexidade da aproximação de legislações 
de países das duas Américas e de duas tradições jurídicas distintas, anglo-saxônica e 
germano- romana. Para tanto, recorremos aos pressupostos teórico-metodológicos da 
linguística de corpus e nos apoiamos nos critérios de sintagmaticidade, prototipicidade, 
estabilidade sintática e semântica, recorrência e complexidade tradutória. Para ilustrar 
essa problemática e o modo como nós a enfrentamos, analisamos algumas CLEs e seus 
prováveis equivalentes. A partir dos resultados obtidos, esperamos poder oferecer 
soluções de equivalências adequadas aos usuários principais da base, os tradutores. 
 

 

 

Colocações especializadas da área criminal a partir do corpuscsi – crime scene 
investigatione a compilação de atividades didáticas 

Ariane Donizete Delgado Ribeiro Caldas – (UNESP/SJRP) 
Adriane Orenha-Ottaiano – (UNESP/SJRP) 

 

A presente pesquisa, em fase inicial de desenvolvimento, está vinculada ao Grupo de 
Pesquisa “Pedagogia do Léxico, da Tradução e Linguística de Corpus”, cadastrado no 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, sob liderança da Profa. Dra. Adriane Orenha 
Ottaiano, bem como faz parte do projeto guarda-chuva “A compilação de materiais 
didáticos e glossários especializados baseados em corpora e sua contribuição para uma 
Pedagogia do Léxico e da Tradução”. Tem como objetivo propor a elaboração de 
atividades que trabalhem o ensino e a aprendizagem das colocações da área criminal. 
Para isso, a pesquisa contará com um corpus paralelo, formado pela transcrição das 
legendas em inglês e português de doze temporadas do seriado norte-americano CSI – 
Crime SceneInvestigation. Fundamenta-se no arcabouço teórico-metodológico da 
Linguística de Corpus (BIBER, 1998; MEYER, 2004; TOGNINI-BONELLI, 2001), para 
proceder à compilação, extração e análise do corpus de estudo, além de contar com os 
construtos da Fraseologia, de forma mais específica, aqueles que dizem respeito às 
colocações e às colocações especializadas (ORENHA-OTTAIANO, 2004, 2009; 
SINCLAIR, 2001; TAGNIN, 2013), permitindo-nos, assim, proceder à análise das 
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colocações especializadas extraídas do corpus de estudo. Para a elaboração das 
atividades que serão propostas como resultado final, contamos com o apoio teórico da 
Abordagem Lexical, proposta por Lewis (1993, 2000). Espera-se que estas atividades 
possam contribuir para o aprimoramento do conhecimento lexical de alunos de inglês 
como língua estrangeira, bem como de alunos do curso de Tradução, ao evidenciar a 
formação, o uso e a compreensão das colocações especializadas. Pretende-se, com 
esta investigação, ressaltar a importância da Linguística de Corpus para o estudo da 
Fraseologia, e a importância de ambas as áreas para o desenvolvimento de estudos e 
elaboração de materiais didáticos na área da Pedagogia do Léxico. 
 

 

A tradução de fraseologismos de filmes argentinos: um estudo contrastivo 

Ariel Novodvorski – Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

 

O presente trabalho congrega os Estudos sobre Fraseologia, os Estudos da Tradução e 
a Linguística de Corpus. A partir de um corpus compilado com legendas em espanhol 
rio-platense de filmes argentinos e suas respectivas traduções ao português brasileiro, 
nosso principal objetivo consiste em identificar os diferentes fraseologismos das 
legendas originais e analisar o tratamento dado nas traduções, por meio de um estudo 
contrastivo, com a abordagem empírica e os subsídios metodológicos que provê a 
Linguística de Corpus (BERBER SARDINHA, 2004; 2009; PARODI, 2010). Nesse sentido, 
com o auxílio de algumas ferramentas e utilitários específicos do programa para análises 
lexicais WordSmith Tools, versão 6,0 (SCOTT, 2012), a saber, WordList, Concord e Viewer 
& Aligner, combinamos uma análise contrastiva de colocações, locuções e enunciados 
fraseológicos (CORPAS, 1996; 2010) identificados num corpus de filmes argentinos e 
suas traduções ao português brasileiro. A análise contempla, também, a ocorrência de 
fraseologismos nas traduções e que não tenham sido necessariamente derivadas de 
outros fraseologismos nos textos originais, isto é, a análise contempla as duas direções, 
espanhol / português e português / espanhol, no intuito de não perder ocorrências 
próprias apenas da tradução. Considerando, principalmente, os aspectos que envolvem 
a tradução enquanto um ato comunicativo (HURTADO ALBIR, 2008) e, ainda, as 
condições e limitações que impõe o processo de legendagem, este trabalho busca 
estabelecer as soluções encontradas pelos tradutores, perante os problemas 
tradutológicos que impõem determinados fraseologismos, somados às características 
do gênero legenda de filme. Com esta proposta de trabalho, buscamos inventariar um 
repertório de fraseologismos recorrente em filmes argentinos, com suas respectivas 
traduções para o português brasileiro.  
 

 

Fraseologismos y polisemia: el caso de “a consciencia” 

Belén López Meirama – Univesidad de Santiago de Compostela 

 

En la presente comunicación me propongo analizar en profundidad el fraseologismo a 
conciencia, en el marco del proyecto de investigación FFI2013-45769 Combinaciones 
fraseológicas del alemán de estructura [PREP. + SUST.]: patrones sintagmáticos, 
descripción lexicográfica y correspondencias en español, cuya metodología aplicaré. 
Así, partiré de los datos proporcionados por el Corpus del Español del Siglo XXI 
(CORPES XXI) de la Real Academia Española (el corpus contiene cerca de quinientas 
ocurrencias de a conciencia), a través de los cuales comprobaré la frecuencia de uso de 
este fraseologismo en las áreas dialectales del español y, sobre todo, estudiaré los 
distintos valores semánticos que adquiere en diferentes contextos de uso y sintopías. 
Procuraré relacionar estos datos con los rasgos formales de la construcción que son 



 

38 

índice de su grado de fijación interna y externa, siguiendo siempre las pautas del 
proyecto de investigación arriba mencionado: partiendo de los significados de la 
preposición y el sustantivo, examinaré el grado de cohesión entre ambos, para lo cual 
comprobaré si se da, en ciertos casos, algún tipo de inserción, sea por coordinación o 
por subordinación (a plena conciencia). Asimismo, verificaré si es posible detectar un 
constituyente semiinterno (muy a conciencia); si existe esquematicidad en el cotexto, por 
ejemplo por coordinación (Lo hizo a propósito y a conciencia); si hay preferencia en la 
combinatoria verbal (preparse a conciencia); si hay también modificación en el nivel 
frástico (Zapatos lustrados a conciencia, Un trabajo a conciencia); si se detecta alguna 
combinación que la implique (a conciencia de (que), conforme a conciencia); etc. El 
objetivo último de este trabajo, la descripción de los valores semánticos del 
fraseologismo, se completará examinando, siquiera sea someramente, la evolución de 
los mismos a lo largo del tiempo, para lo que me serviré de los datos del Corpus 
Diacrónico del Español (CORDE), también de la RAE. 
 

 

Fraseologia do português brasileiro: 
 contribuições para o ensino de Português Língua Estrangeira (PLE) 

Cassiano Butti – Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 

 

A articulação entre os conhecimentos linguísticos e os culturais no ensino de línguas 
estrangeiras é um dos temas que tem merecido cada vez mais espaço nas teorias 
contemporâneas. Ainda que haja consenso sobre a relevância desse tipo de articulação, 
profissionais situados na área do ensino de Português Língua Estrangeira (PLE) se 
deparam com muitas dificuldades no processo de elaboração de materiais para fins 
didáticos ou na construção de propostas pedagógicas que privilegiem, de modo 
indissociável, questões de língua e cultura. Diante dessa constatação, o estudo das 
unidades fraseológicas demonstra-se um campo expressivo, produtivo e útil para tratar 
de questões relacionadas à cultura, sobretudo daquela socialmente compartilhada por 
todos os interlocutores, usuários de uma mesma língua, mas de difícil apreensão por 
aqueles que a desconhecem ou que estão inseridos no processo de aprendizagem de 
outra-nova realidade linguístico-cultural. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho será 
discutir questões relacionadas à fraseologia do português brasileiro, mais 
especificamente ao tratamento didático de unidades fraseológicas com opacidade 
semântica, por serem aquelas que apresentam maior grau de dificuldade de 
compreensão e apropriação por aprendizes de PLE. Para isso, a abordagem teórica 
selecionada para subsidiar este estudo é a lexicultural, em consonância com o modelo 
operatório proposto pelo lexicólogo francês Robert Galisson (1987,1991), numa interface 
com investigações em didática das línguas-culturas (BOGAARDS, 1994; SILVEIRA, 1998; 
BARBOSA, 2008; GONZÁLEZ REY, 2010; SANTOS; ORTÍZ ALVAREZ, 2010). Essa 
interface qualifica-se como adequada para o contexto do PLE, pois prevê que o aprendiz 
tenha acesso aos matizes culturais de uma dada comunidade discursiva, tendo como 
ponto de ancoragem o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=9&ordenar1=0&ordenar2=0&FID=111214%5C011%5CC000O11122014115613164.1168.1164&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+a+conciencia%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCREA+%7b|I%7d+,+en+%7bI%7dESPAÑA+%7b|I%7d%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto9
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As fórmulas de rotina em correspondência pessoal:  
proposta de sequência didática para o ensino de Francês Língua Estrangeira (FLE) 

Clarissa Gregory Brunet – Colégio de Aplicação da UFRGS/PPG UFRGS 

 

O objetivo desta comunicação é apresentar a elaboração de uma sequência didática 
construída na dissertação As fórmulas de rotina em correspondência pessoal: proposta 
de sequência didática para o ensino de FLE. A finalidade principal dessa sequência é 
possibilitar ao aprendiz de FLE conhecer o funcionamento das Fórmulas de Rotina (FR) 
e utilizar essas combinações léxicas. Para isso, revisaram-se as contribuições da 
Fraseologia, da Fraseodidática, das reflexões sobre gênero textual e suas implicações 
para o Ensino Baseado em Projetos. A partir de textos produzidos em experiências 
pedagógicas anteriores, envolvendo o gênero correspondência pessoal, constituiu-se o 
corpus, no qual se selecionou um conjunto de FR. Categorizaram-se essas FR em grupos 
e níveis segundo sua função nos textos. As categorias identificadas foram: a) fórmulas 
discursivas: de abertura, de fechamento e de transição;  b) fórmulas psicossociais: de 
expressão, de consentimento, diretivas, assertivas, rituais e miscelânea. As fórmulas 
diretivas foram subdivididas em fórmulas de exortação, contrárias, de ânimo e de 
informação. Foi necessário, ainda, para dar conta de todas as FR encontradas no corpus, 
ampliar essa classificação, acrescentando mais um subgrupo de fórmulas diretivas, os 
tópicos necessários (autobiografia, linguagem, quantidade, tempo, localização, 
preferências, comida, compras). Depois disso, estabeleceram-se parâmetros para a 
construção da sequência didática, apresentada no final da dissertação. Como resultados 
da pesquisa pode-se destacar: a identificação de um conjunto de FR coletadas em um 
corpus oriundo da prática concreta de estudantes brasileiros de FLE, a classificação das 
FR combinando duas propostas complementares de Corpas Pastor (1996) e de Nattinger 
e DeCarrico (1992), o estabelecimento de parâmetros para a elaboração da sequência 
didática e a própria construção dessa sequência. Espera-se com este trabalho poder 
oferecer alguns subsídios sobre o ensino da fraseologia aos professores brasileiros de 
FLE, ainda carentes de materiais didáticos para utilização em sala de aula, principalmente 
nas escolas públicas. 
 

 

Uma pedra no sapato ou com a faca e o queijo na mão?  
Reflexões sobre as unidades fraseológicas no processo de ensino e aprendizagem 
sob a perspectiva contrastiva e intercultural: teoria, análise e propostas pedagógicas 

 
Cláudia Cristina Ferreira – Universidade Estadual de Londrina – UEL  

 

A fraseologia tem se demonstrado como um campo em ascensão nas últimas décadas 
no cenário nacional, tanto em língua materna quanto em línguas estrangeiras. Nesse 
sentido, este trabalho versa sobre as unidades fraseológicas (MONTEIRO-PLANTIN, 
2012; RIOS, 2013; XATARA, 2008; TIMOFEEV, 2013) no âmbito do processo de ensino e 
aprendizagem de língua espanhola. Desta forma, além de dialogarmos sobre a teoria, 
analisamos como duas coleções de livros didáticos (El ventilador. Curso de lengua 
española de nivel superior; Clave. Español para el mundo) contemplam (ou não) este 
conteúdo. Por fim, elaboramos algumas propostas didáticas para que interessados 
possam melhor compreender o assunto e adaptá-las ou elaborar atividades mais 
ajustadas ao seu contexto de ensino e aprendizagem. Esclarecemos que optamos por 
analisar livros didáticos porque são recursos presentes na sala de aula dos quais o 
professor mais se vale (DIAS, 2009; SOUZA, 1995) e as propostas são maneiras de 
melhor visualizar o tema e de incentivar o docente a elaborar as próprias, de acordo com 
o perfil e as necessidades dos alunos. Esperamos, com esta pesquisa, contribuir para a 
ampliação de espaços de reflexão e diálogo sobre unidades fraseológicas no âmbito do 
espanhol e que docentes e discentes possam se conscientizar da relevância deste 
conteúdo no processo de ensino aprendizagem, visto que eles aproximam o aprendiz 
de uma língua mais espontânea e fluida, capacitando-o comunicativamente no 
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desempenho da língua alvo. Ressaltamos, ainda, que a escolha do livro didático e sua, 
respectiva, adoção deveria contemplar as unidades fraseológicas, uma vez que integram 
a competência comunicativa, objetivo maior de todo e qualquer aprendiz. Nesse sentido, 
acreditamos que as unidades fraseológicas não deveriam ser interpretadas como uma 
dificuldade, mas como um elemento auxiliador no desenvolvimento da(s) 
língua(s)/cultura(s) meta. 

 

 

Fraseologias do Direito Penal em Acórdãos 

Cristiane Krause Kilian – UNISINOS 
Alexandra Feldekircher Müller – UNISINOS 

Aline Nardes dos Santos – UNISINOS 

 

Na linguagem do Direito, o emprego de fraseologias é um mecanismo muito recorrente. 
Para não especialistas, essas expressões são, muitas vezes, de difícil compreensão. O 
objetivo deste trabalho é analisar as fraseologias empregadas em acórdãos do Direito 
Penal. O acórdão é um documento oficial integrante do processo e tem por finalidade 
emitir um “julgamento proferido pelos tribunais” (BRASIL, 1973). Como gênero de texto 
que é, apresenta um plano de texto (ADAM, 2011) com uma organização estrutural fixa 
que, seguindo os fundamentos legais da sentença, apresenta-se composto de: (a) dados 
das partes; (b) ementa; (c) acórdão; (d) voto (apresenta o relatório, os fundamentos e o 
dispositivo); e (e) dados de conclusão (data e assinatura do juiz). Dentro desses 
segmentos, há um conjunto significativo de fraseologias recorrentes que são 
representativas do modo de dizer de cada segmento textual. Para a extração das 
unidades, compilamos um córpus composto por 729 acórdãos do Tribunal Regional 
Federal da 4.ª Região e utilizamos ferramentas de análise linguística dos programas 
AntConc e WordSmith, baseando-nos nos pressupostos teóricos da Linguística de 
Córpus. Para a análise das fraseologias, valemo-nos dos preceitos de Gouadec (1994) e 
Bevilacqua (1996; 1999). Em uma primeira etapa, analisamos a macroestrutura dos 
documentos, caracterizando cada segmento textual. Posteriormente, extraímos do 
córpus as fraseologias e propusemos uma categorização, classificando-as como sendo 
de Procedimento (Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal) e de 
Mérito (crime de associação para o tráfico / potencial consciência da ilicitude / imputação 
de associação para o tráfico de drogas). A partir dessa categorização, é possível refletir 
sobre o papel dessas estruturas típicas da linguagem jurídica no texto acórdão e no seu 
modo de comunicar, permitindo uma interface de diálogo com a própria área, que tem 
se preocupado cada vez mais em usar uma linguagem mais clara e acessível aos 
cidadãos. 
 

 

Fraseología y especialización léxica en el discurso económico de la prensa española 

Daniela Capra - Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Itália 

 

Gracias a los medios de comunicación, la terminología económica va siendo cada vez 
más conocida, lo cual redunda en un enriquecimiento del léxico individual. Partiendo de 
esta idea y con el propósito de explorar la especificidad de la fraseología y del léxico 
económicos en textos de divulgación, este trabajo se propone analizar una serie de 
datos sobre el lenguaje del periodismo económico extraídos de un corpus de cien 
artículos sacados del diario El País; el inventario de datos se ha confrontado con los 
datos cuantitativos del CREA (Corpus de referencia del español actual), al tiempo que se 
construye un segundo corpus tomando en consideración las numerosas colocaciones 
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encontradas en el discurso económico periodístico. En general, se constata en ambos 
grupos de términos un nivel de especialización bajo para favorecer una amplia 
comprensión al usuario; al mismo tiempo, las colocaciones encontradas permiten una 
reflexión acerca de esta clase de unidades y sus peculiaridades estructurales. 

 

 

Identificação das unidades fraseológicas mais comuns em textos acadêmicos: 
contribuições advindas de corpora 

Eduardo Batista da Silva – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Adriane Orenha-Ottaiano – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

Maurizio Babini – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
 
 
As unidades fraseológicas acadêmico-científicas em língua inglesa desempenham um 
papel importante na comunicação de/para especialistas, uma vez que reproduzem 
expressões recorrentes e esperadas em variadas disciplinas. Este trabalho tem como 
objetivo principal identificar e analisar as 100 unidades fraseológicas (compostas de 4 
palavras) acadêmico-científicas não especializadas em língua inglesa, presentes em oito 
grandes áreas do conhecimento, a saber: Ciências Exatas e da Terra; Ciências 
Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais 
Aplicadas; Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. A fundamentação teórica 
recorreu aos trabalhos da Fraseologia (ELLIS, 2008; ORENHA, 2009; BEVILACQUA, 
2004/2005; HUNSTON, 2010; COXHEAD, 2008; CHEN; BAKER, 2010) e na Linguística 
de Corpus (BIBER; CONRAD; REPPEN, 2004; BERBER SARDINHA, 2004; SINCLAIR, 
2004a, 2004b). Com relação à metodologia, houve a constituição de um corpus 
acadêmico, o Academic Corpus of English, com mais de 120 milhões de tokens. O 
software WordSmith Tools (SCOTT, 2011) foi utilizado para o processamento linguístico-
textual. Por meio do coeficiente de dispersão de Juilland e do coeficiente de uso, foram 
identificadas as unidades fraseológicas mais recorrentes dos textos acadêmicos. A lista 
foi posteriormente validada pelo teste de soma de postos de Wilcoxon (α=0,05), 
indicando que as unidades fraseológicas identificadas na presente pesquisa apresentam 
um uso superior na comunicação acadêmica quando comparado ao uso da língua geral, 
não especializada. Os resultados mostram que as unidades de maior destaque são “the 
case of”, “as a result of” e “at the end of”. A lista com as unidades fraseológicas mais 
funcionais em língua inglesa pode fornecer uma referência linguística pedagógica 
valiosa para professores, estudantes, pesquisadores e tradutores que lidam com o 
gênero acadêmico.  

 

 

Aspectos culturais pantaneiros em fraseologismos sul-matogrossesenses: uma análise 
da variação fraseológica a partir de dados das obras de referência do TLPGP 

Elizabete Aparecida Marques – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 

Com o intuito de contribuir para os estudos de variação fraseológica, nosso principal 
objetivo neste trabalho é apresentar e discutir um conjunto de aspectos culturais que 
emergem de fraseologismos do universo lexical pantaneiro, mais especificamente, da 
região do Pantanal que se encontra no Estado de Mato Grosso do Sul. 
Metodologicamente, os dados levantados para análise são provenientes das obras de 
referência do Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português, selecionadas 
na região Centro-Oeste do Brasil. Trata-se de um projeto que visa a reunir, em um 
thesaurus, o patrimônio léxico tradicional galego-português, com acesso universal e 
gratuito via Internet, para preservar o léxico tradicional galego e português. Ao longo do 



 

42 

século XX, na Galícia, em Portugal e no Brasil, foram realizados trabalhos de campo com 
registro dessa parcela do léxico veiculado pela língua oral em uso em comunidades 
linguísticas em sua maioria rurais e/ou isoladas geograficamente. Em parte, esse léxico 
foi recolhido por meio do método da geografia linguística para fins de construção de 
atlas linguísticos, alguns publicados e muitos outros, ainda inéditos, apenas depositados 
em acervos de bibliotecas, além de outros trabalhos que têm compilado e estudado 
recortes do léxico em uso. Uma parte considerável desse léxico está formada por 
unidades fraseológicas, que podem ser definidas como combinações estáveis de 
palavras que, entre outras características, apresentam certa fixidez de forma e 
significado (CORPAS PASTOR, 1996). Neste trabalho, assume-se uma concepção ampla, 
pois estima-se que a Fraseologia deve englobar todas as combinações fixas de palavras, 
sejam elas sintaticamente dependentes ou não. 
 

 

As metáforas subjacentes a fraseologismos italianos de baixa dedutibilidade metafórica 

Eloísa Moriel Valença – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Marilei Amadeu Sabino – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

 

O estudo dos fraseologismos de uma língua é um assunto muito vasto que se amplia, 
consideravelmente, quando comparativo entre dois ou mais idiomas. Este trabalho tem 
por objetivo apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida em nível de mestrado 
sobre a tradução de Fraseologismos de Baixa Dedutibilidade Metafórica (FBDM) da 
língua italiana para a língua portuguesa (na variante brasileira). Os FBDM são 
considerados fraseologismos cujo material semântico não fornece pistas óbvias para a 
tradução na língua alvo ou língua de chegada (Tonfoni e Turbinati, 1991). Esses 
fraseologismos possuem, em sua constituição, elementos culturais identificados como 
históricos, geográficos, religiosos, mitológicos ou meteorológicos (temporais), explícitos 
ou implícitos, que são significativos apenas na língua fonte ou língua de origem. Para 
tanto, fundamentamos nosso trabalho em autores como Baker (1992), Lakoff e Johnson 
(1980), Kövecses (2000, 2005, 2010), Xatara (1995), Corpas Pastor (1996), Ortíz Alvarez 
(1997, 2000) e outros. Primeiramente, foram selecionadas algumas dezenas de 
fraseologismos (cerca de 90) em dicionários especiais de EIs. Para verificarmos as suas 
ocorrências e frequências, foi utilizada a web como corpus, uma vez que, nos corpora 
tradicionais, geralmente não há evidências suficientes para atestar o uso corrente de 
fraseologismos (Colson, 2003; Kilgarrif e Grefenstette, 2003). Após a verificação da 
frequência, foi realizada a análise e a classificação tipológica das metáforas presentes 
nos fraseologismos italianos e em suas correspondentes traduções. Constatou-se que, 
para traduzir os FBDM, são necessárias diferentes estratégias, descritas por Baker (1992), 
como é o caso da tradução por fraseologismos de significado semelhante, mas forma 
diferente, ou até mesmo o uso de paráfrases explicativas para aqueles aos quais não foi 
possível encontrar correspondente idiomático. Foi possível notar que apesar de as 
culturas brasileira e italiana possuírem uma base cultural (greco-romana) e religiosa em 
comum, diferem em muitos aspectos fraseológicos. 
 

 

Análisis del componente misógino en la fraseología rusa y brasileña 

Enrique Quero Gervilla (Universidad de Granada) 

 

La mujer y el tratamiento que recibe en la literatura ha sido objeto de estudio recurrente 
por parte de investigadores, sociólogos y críticos literarios. Particularmente ha sido 
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objeto de análisis desde el ámbito de la etnología y la sociología a raíz del creciente 
interés que suscita el papel de la mujer en la sociedad actual. Es de reseñar que en las 
sociedades de Occidente el interés es manifiestamente creciente y se plasma en el 
hecho de que proliferan los estudios que analizan el papel de la mujer a través del 
análisis del discurso. Un buen ejemplo de ello son la multitud de estudios que se llevan 
a cabo sobre el análisis del uso sexista del lenguaje. Una situación muy distinta nos la 
encontramos en las sociedades orientales o a caballo entre Oriente y Occidente como 
es el caso de la rusa donde el papel de la mujer apenas si merece atención. Por nuestra 
parte vamos a analizar la imagen de la mujer en la fraseología brasileña y rusa en tanto 
en cuanto refleja los elementos culturales de la sociedad que la emplea y es por ello un 
exponente de la visión del mundo del colectivo de hablantes que la propaga. La 
investigación que hemos desarrollado pone de manifiesto que la mujer es más objeto 
de críticas que de alabanzas, y que una parte importante de las unidades fraseológicas 
analizadas revela un componente fuertemente misógino. 
 

 

Proposta de registro de unidades fraseológicas da língua brasileira de sinais em 
dicionário eletrônico 

Ernando Pinheiro Chaves – Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

Um trabalho pioneiro de divulgação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi o dicionário 
organizado por Eugênio Oates (1990), fruto da reunião de um vocabulário em português 
brasileiro de 1270 verbetes classificados em diversos grupos semânticos com a 
ilustração e descrição do signo linguístico da Libras. Outro trabalho de referência é o de 
Capovilla (2009), um dicionário enciclopédico ilustrado (Português/LSB/Inglês) com 
9800 verbetes com 34 campos semânticos. Além desses, há outros dicionários 
organizados em formato eletrônico como o do Instituto Nacional de Educação de Surdos 
(INES). A partir de uma análise desses materiais, constatou-se que a entrada do verbete 
obedece a ordem alfabética do português e sua equivalência em Libras. Outra 
constatação é o número ínfimo de Unidades Fraseológicas (UFs) que muitas vezes estão 
classificadas na condição de “gírias” em Libras. É comum encontrar trabalhos de análise 
contrastiva, no campo de estudo da Fraseologia, que registram as UFs nas línguas orais 
partindo-se da língua estrangeira para o português brasileiro, dentre os quais destacam-
se Xatara (1998,2008), Ortiz-Alvarez (2001), Tagnin (2005), Monteiro-Plantin (2012) à luz 
da Fraseografia (OLIMPIO, 2007; RIOS, 2012). Entretanto, no tocante aos estudos 
fraseológicos da Libras há uma carência de obras que contemplem as UFs presentes no 
par de idiomas Libras/Português. O presente estudo pretende discutir uma proposta de 
registro das UFs da Libras em dicionário eletrônico. Para tanto, alguns aspectos 
micro/macroestruturais devem ser considerados: a classificação por campo semântico; 
registro bilíngue que apresente semelhanças e diferenças no par linguístico 
Libras/Português; utilização de vídeos e ocorrência de uso pragmático das UFs pelos 
usuários da Libras. Esse produto poderá servir como subsídio nas atividades de ensino 
e tradução das UFs da Libras, bem como contribuir nos estudos relativos à Lexicologia, 
Lexicografia e Fraseografia. 
 

 

DBFJ – ampliação e alimentação vocabular 

Fábio Henrique de Carvalho Bertonha – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Claudia Zavaglia – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

Sendo uma disciplina que se ocupa do léxico a fim de elaborar obras de referência, a 
Lexicografia produz, como um testemunho histórico, o dicionário. Partindo dessa 
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premissa, nesta pesquisa, buscou-se evidenciar e caracterizar a temática jurídica ao 
propormos a elaboração do Dicionário Bilíngue de Fraseologismos Jurídicos – DBFJ 
(português-italiano). O estudo volta-se, portanto, para as expressões típicas do direito – 
ciência caracterizada pelo tecnicismo e a obscuridade da linguagem –, que envolvem 
intensamente nossa vida social reforçando ainda mais a simbiose entre informação, 
política e mundo judicial. Dessa forma, esse campo do conhecimento abrange unidades 
lexicais próprias constituindo um microssistema social ainda pouco explorado. Com esse 
escopo, introduzimos correspondentes tradutórios em língua italiana à nomenclatura 
repertoriada em português do respectivo dicionário, cuja macroestrutura baseou-se em 
um levantamento realizado a partir das marcas de uso do âmbito jurídico em verbetes 
de dicionários monolíngues eletrônicos, em português do Brasil, a saber: Houaiss (2009) 
e Aurélio (2010). A microestrutura dos verbetes é contemplada com uma definição da 
entrada em português, do equivalente tradutório em italiano, além da contextualização 
nas duas línguas. Precedidas geralmente de uma classificação gramatical, as traduções 
que figuram nos dicionários bilíngues tradicionais são, muitas vezes, limitadas e não 
contextualizadas. Talvez isso se deva ao fato de esses dicionários serem restritos quanto 
à sua nomenclatura, ou por possuírem um número de entradas determinado pelo 
tamanho do dicionário requerido pelo editor, ou pelo fato de a sua consulta dever 
solucionar rapidamente problemas tradutórios, fornecendo ao usuário informações 
básicas relativas à semântica e à classificação gramatical do item procurado. 
Pretendemos, com isso, contribuir para a lexicografia especializada bilíngue no Brasil, 
ainda incipiente para esse par de línguas. 
 

 

A difícil tarefa da tipologia de unidades fraseológicas 

Fernando Moreno da Silva – Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP/CJ) 

 

A lexicologia, disciplina que estuda a estrutura e o funcionamento do léxico de uma 
língua, busca cada vez mais a compreensão de unidades de significação superior à 
palavra. No funcionamento geral da língua, há combinações livres (sintagmas livres) e 
combinações restritas (sintagmas fixos). As primeiras se referem às formações cujo 
significado é dado pela simples soma dos elementos formadores. Já as combinações 
restritas tratam de unidades que constroem seus significados não mais pelos lexemas 
que as compõem, mas pelo todo que é apresentado. São dessas unidades polilexicais 
que se ocupam ciências como a fraseologia, a idiomatologia e a paremiologia, subáreas 
que, ao lado da lexicologia, da lexicografia e da terminologia, pertencem ao estudo das 
ciências do léxico. Tais unidades têm recebido vários nomes, pois ainda não há 
consenso em relação a sua nomenclatura. Isso provoca uma clivagem terminológica: 
frasema, pragmatemas, parêmia, adágio, aforismo, axioma, ditame, máxima, refrão, 
sentença, provérbio, rifão, sinapsia, sintema, modismo, locução, frase feita, expressão 
idiomática, idiomatismo, expressão fixa, lexia complexa, unidade fraseológica, 
fraseologismo, sintagma, expressão fossilizada, provérbio, lugar-comum, textema, 
wellerismo, alegoria, etc. Em geral, costuma-se denominar genericamente as unidades 
polilexicais de “unidades fraseológicas” (UF’s). O objetivo da apresentação, de cunho 
epistemológico, é discutir o conceito e a nomenclatura dessas unidades fraseológicas, 
apresentando o estado da arte da disciplina e propondo uma tipologia ainda preliminar: 
(i) locução, (ii) colocação, (iii) expressão idiomática ou idiomatismo, (iv) provérbio ou 
parêmia, (v) slogan (caráter comercial ou propagandístico), (vi) bordão (repetição de 
palavras, de caráter pessoal) e (vii) mote (resumo de um ideal). 
 

 

 



 

 IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA    &    III CONGRESSO BRASILEIRO DE FRASEOLGIA |       

45 

¡Es la leche! Condicionantes pragmático- discursivos na tradução de fraseologismos 
tabus em um corpus literário 

Flavia Seregati - Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Angélica Karim Garcia Simão - Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

A linguagem soez ou tabu é uma forma encontrada para expressar os mais diversos 
sentimentos, além de promover a ênfase ou matização da linguagem oral em alguns 
contextos e, em muitos casos, fortalecer a identidade entre os grupos. Trata-se de um 
conjunto de formas linguísticas que engloba palavras vulgares, grosseiras, ofensivas e o 
léxico considerado desvio ao registro formal e protocolar dentro de uma sociedade. 
Tradicionalmente, é considerada uma linguagem marginalizada e depreciativa, palavras 
que criam situações constrangedoras dependendo do contexto em que são ditas, já que 
na maioria das vezes estão envoltas em proibição. Neste trabalho, inserido na interface 
entre os Estudos da Tradução e da Fraseologia bilíngue, propomos a análise da tradução 
da fraseologia tabu na obra “Los mares del sur”, do escritor espanhol Manuel Vásquez 
Montalbán, editada na Espanha em 1978, durante o período de transição à democracia, 
e traduzida para o português brasileiro em 2001, por Cid Knipel Moreira, para a 
Companhia das Letras. Partimos da análise das estratégias de tradução empregadas na 
obra e da incidência de fatores pragmático-comunicativos para analisar processos de 
modulação do léxico soez, entendido, nessa esfera, como um suporte para 
compreender o contexto no qual os personagens da obra estão inseridos, de acordo 
com a sua classe social e gênero.  Dessa forma, temos o intuito de avaliar a existência 
de limitações que envolvem o uso dessa linguagem, os tabus sociais impostos nas obras 
literárias e suas respectivas traduções. O texto literário, como um reflexo da sociedade, 
permite que o autor expresse conteúdos ideológicos aos seus leitores e, por meio da 
voz dada aos personagens, permite que nestes conteúdos esteja refletido o repertório 
léxico presente neste microssistema de representação social. 
 

 

Unidades complexas: a fraseologia no português em contato com o falar Guajajára 

Francisca Imaculada Santos Oliveira – Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
Maria de Fátima Sopas Rocha – Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

 

O léxico de uma língua, dependendo do enfoque sob o qual pretenda realizar uma 
análise linguística, pode ser analisado a partir de várias perspectivas. Entre as diferentes 
abordagens de estudo, destacamos a perspectiva do léxico sob a ótica do português 
em contato com outras línguas (inglesa, espanhola, indígena, alemã, francesa, entre 
outras). Neste trabalho, pautamo-nos pelo viés de línguas em contato. Assim, 
objetivamos identificar as fraseologias cristalizadas faladas em língua portuguesa pelos 
índios guajajáras. Embora seja um fenômeno linguístico que pode ser evidenciado em 
todas as línguas (um universal linguístico, segundo Mejri, 2012), quando se fala dessas 
expressões cristalizadas, muitos pesquisadores da linguagem ainda não dão atenção 
suficiente para compreender e explicar satisfatoriamente tal fenômeno. A pesquisa será 
realizada na aldeia Cachoeira, na cidade de Barra do Corda (MA). Selecionaremos 20 
informantes estratificados conforme o gênero, a idade e a escolaridade. Nosso 
instrumento de análise linguística será a coleta de narrativas pessoais orais e a aplicação 
de um questionário com perguntas do tipo semidirigidas. Conforme as primeiras 
pesquisas de campo que foram realizadas com a comunidade indígena da aldeia 
Cachoeira, pudemos perceber que, no português falado pelos guajajáras, há a 
ocorrência de unidades complexas que acreditamos seremfortes candidatas acasos de 
expressões cristalizadas, como, por exemplo, as seguintes lexias complexas: a) Brocar a 
roça(preparação da terra onde que será realizado o plantio); b) Quilômetro puxado(um 
lugar distante cujo acesso é por uma estrada bem longa); c) Cheio da razão (cheio da 
cachaça, alcoolizado, que bebeu muito); d) Levar o pagamento (levar o troco, por 
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exemplo, se fizer algo errado terá conseqüências)etc.O estudo aqui proposto seguirá as 
orientações teórico-metodológicas apresentadas nos trabalhos de Biderman (2005) e 
Xatara (1998). 
 

 
 

A linguagem utilizada por jovens alemães em redes sociais:  
uma análise à luz de princípios fraseológicos em cotejo com o português brasileiro 

Francisco Gleiberson dos Santos Nogueira – Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

A presente proposta de comunicação tem por fito, em primeiro lugar, analisar 
linguisticamente unidades fraseológicas (UFs) presentes na linguagem de jovens 
falantes de alemão (Jugendsprache) utilizada em redes sociais na internet. 
Considerando-se que este tipo de linguagem, tão frequente em sites na internet, 
apresenta determinadas práticas linguísticas, discursivas e culturais específicas, nela 
encontram-se, por conseguinte, fraseologismos utilizados por esse grupo social com seu 
registro bastante característico. Nosso estudo almeja encontrar possíveis dificuldades na 
compreensão e no uso de tais UFs por falantes de português brasileiro que sejam 
aprendizes de alemão como língua estrangeira ou falantes de alemão como segunda 
língua. O corpus a ser analisado tratar-se-á de UFs cotejadas a partir do discurso escrito 
de falantes de alemão encontrado em algumas redes sociais (Facebook, Twitter etc.). Do 
corpus serão extraídos diferentes tipos de UFs (colocações, locuções, expressões 
idiomáticas, fórmulas rotineiras etc.), cujo significado será explicitado, e às quais serão 
propostas traduções em português do Brasil, observando-se que nem sempre haverá 
uma correspondência mediante uma unidade fraseológica no vernáculo brasileiro. O 
próximo passo deste trabalho diz respeito, de acordo com os ensinamentos de Burger 
(1988), a uma tentativa de classificação das UFs encontradas ao longo da pesquisa. 
Sendo a internet um meio cada vez mais utilizado por aprendizes de alemão como língua 
estrangeira para angariar vocabulário e fluência, queremos crer que esta discussão se 
justifica devido à carência de materiais didáticos e dicionários que abordem o registro 
linguístico falada pelos jovens, tal como se encontra presente em sites da internet.  
 

 

Tracing of Latin and French Phraseologisms in English 

George Kuparadze – Tbilisi State University, Georgia 
Tsiuri Akhvlediani – Tbilisi State University, Georgia 

 

Borrowed elements in the process of transition to a new linguistic system, suffer from a 
certain degree of assimilation; In cases, when the borrowings are reproduced by the 
recipient language linguistic means, it is believed that they are implemented through 
tracing; i.e. that the units having been traced are built up by the recipient language 
elements, according to the phraseological units, structural and / or semantic models of 
the starting foreign language, English Phraseological Calques, which etymons represent 
the relevant linguistic units of different languages (mainly French and Latin), are 
numerous;  They are distinguished by their structural – semantic and stylistic diversity, 
and thus, forming an important part of phraseological system of the English vocabulary. 
The following methods can be used during the translation of the foreign word 
combinations:I. Translated phraseologism should be the equivalent of the indigenous 
phraseologism according to its meaning and connotative characteristics; II. It should to 
be chosen such a word combination that more fully reflects the value of a foreign 
expression; The presented method of translation is acceptable to convey the meaning in 
case of certain foreign prazeologisms, mainly, for the ones of verbal types, but it 
frequently turns up to be stylistically non-adequate; III. Translated foreign entity should 
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be reproduced without any modification in the text; This method requires less effort from 
the translator and its advantage is that the foreign cultural-connotative component is fully 
maintained; IV. A foreign language unit should be reproduced word for word by means 
of the borrowing language, or, in other words, phraseological copying must be used; 
Word for word translation or phraseological copying is devoid of the above limitations. 
From the view point of productivity of foreign word combinations, the method of 
phraseological copying, in terms of reproduction, is much higher than other methods.  
 
 
 

Fraseologia em tradução na legendagem de séries televisivas 

Giselle Olivia Mantovani dal Corno – Universidade de Caxias do Sul 

 

A tradução interlínguas exige do profissional amplo conhecimento da língua alvo e da 
língua fonte, envolvendo aspectos que vão além das regras gramaticais e estilísticas, 
adentrando o âmbito da pragmática e, especialmente no caso de diálogos, apoiando-se 
em questões interacionais. Tal é o que se verifica quando da legendagem de séries 
televisivas. Além da correção e adequação requeridas, espera-se que o tradutor resolva 
também, em breve espaço de tempo, o que autores levaram talvez semanas para 
elaborar. Do ponto de vista comercial, pode-se supor que as inúmeras empresas hoje 
atuantes no Brasil ofereçam excelente treinamento a seus tradutores, utilizando 
ferramentas de tradução disponibilizadas pelo avanço tecnológico e contando com a 
expertise dos profissionais. Para o estudante de tradução ou o tradutor em formação, 
porém, é de especial interesse observar de que forma essa tradução se dá, que 
estratégias são empregadas, que escolhas lexicais são feitas, que técnicas são 
preferidas e, mais interessante ainda, que “problemas de tradução” podem ser 
detectados. Esse último aspecto pode fornecer ao tradutor em formação importantes 
insights sobre lacunas em conhecimentos culturais que precisam ser preenchidas de 
modo a oferecer ao telespectador uma tradução não apenas correta, no sentido de 
“dizer o que o texto original diz”, mas também adequada ao contexto e à realidade da 
língua de chegada, de modo a “dizer o que o telespectador pode compreender”. Neste 
trabalho, propomos investigar de que forma expressões idiomáticas e outros 
fraseologismos são traduzidos do inglês para o português em alguns episódios da série 
televisiva Once upon a time (Era uma vez), apontando as estratégias empregadas, as 
equivalências propostas e sugerindo, quando for o caso, outras alternativas que 
pareçam mais adequadas à realidade do telespectador urbano brasileiro. 
 

 

Frasemário literário: coleta, organização e datação das expressões idiomáticas e outras 
combinatórias polilexicais (palavras compostas e locuções nominais) no romance 

“Dona Guidinha do Poço”, de Oliveira Paiva 

Gislaine Costa Cerqueira – Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 
Vicente de Paula da Silva Martins – Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 

 

A presente comunicação refere-se ao Projeto de Pesquisa, em andamento, sob o título 
Frasemário Literário: Coleta, Organização e Análise de Expressões Idiomáticas e Outras 
Combinatórias polilexicais (compostos e locuções nominais) no romance Dona Guidinha 
do Poço (1952), de Oliveira Paiva (1861-1892), em nível de Iniciação Científica (Letras). 
Trata-se de uma pesquisa fraseológica situada no âmbito dos estudos linguísticos e 
literários, com ênfase na Lexicografia e Fraseodidática, e objetiva coletar expressões 
idiomáticas no Corpus Paiva, datá-las de acordo com a primeira edição do livro (1952). O 
romance, além de trazer uma temática bem ao gosto dos naturalistas, trata-se de uma 
obra marcada por um rico repertório de expressões idiomáticas de cunho regional que 
permitiu ao autor veicular valores e visões de mundo da comunidade situação no sertão 
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cearense. Os primeiros dados fraseológicos levantados durante a análise da obra 
chamam a atenção da pesquisadora pelo popularismo fraseológico e valor documental 
das expressões o que ratificou, nessa fase, a escolha como obra de interesse para 
pesquisa fraseológica pois permitirá evidências lingüísticas da diacronia das expressões 
idiomáticas em um projeto de elaboração do Frasemário da Literatura Brasileira. Quanto 
à metodologia adotada nesta pesquisa, procedeu-se da seguinte maneira: a) no primeiro 
momento, digitaram-se os itens polilexicais e foi feita a triagem destes dados extraídos 
do corpus Paiva (1952); b) no segundo momento, cotejaram-se os itens polilexicais com 
os dados do Dicionário Houaiss (2009); e c) comparou-se a datação de cada vocábulo 
da lista de base extraída do Corpus Paiva (1952) com a referida no Dicionário Houaiss. 
Espera-se, no final da pesquisa, a republicação da obra, a título de edição crítica, com 
um glossário fraseológico de cunho regional para permitir a leitura compreensiva dos 
jovens leitores da obra, sejam estudantes da educação básica ou leitores que 
naturalmente cultivam o gosto por obras regionais. 
 

 

A elaboração de uma proposta de ensino de expressões idiomáticas de língua 
portuguesa para o nível fundamental II 

Gislaine Rodrigues Matias - Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar questões relativas à elaboração de uma 
proposta de ensino de expressões idiomáticas da Língua Portuguesa, com base no 
resultado dos estudos e das reflexões expostos na tese de doutorado intitulada: 
“Tratamento didático de expressões idiomáticas de Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental II: fundamentos e propostas” (RODRIGUES-MATIAS, 2015). A partir das 
expressões idiomáticas extraídas de um corpus levantado e organizado com textos de 
um material didático e consideradas frequentes de acordo com o “Dicionário das 
expressões idiomáticas mais usadas no Brasil” (RIVA, 2013), são sugeridas vinte e duas 
atividades específicas para serem aplicadas nas aulas de Língua Portuguesa a alunos de 
6º a 9º anos do Ensino Fundamental II. As atividades estão relacionadas aos conteúdos 
estudados nesses anos de ciclo e seguem os pressupostos teóricos concernentes aos 
estudos fraseológicos, especialmente aos relativos às expressões idiomáticas, como os 
encontrados em Corpas Pastor (2000), González-Rey (2007), Xatara (2001, 2011), Ortíz 
Alvarez (2000, 2007) e, ainda, estão baseadas em documentos e programas oficiais que 
regem o ensino de Língua Portuguesa do Brasil, tais como a Lei de Diretrizes e Base, o 
Programa Nacional do Livro Didático, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 
Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de aprendizagem para o EF: 
Ciclo II – Língua Portuguesa. A proposta de ensino, que se constitui como um material 
criativo e pouco conhecida no meio escolar, é indicada como uma ferramenta 
pedagógica adequada para o professor utilizar em sala de aula, ao tratar do ensino de 
expressões idiomáticas a jovens falantes da Língua Portuguesa, enquanto língua 
materna, no Ensino Fundamental. 
 

 

 

Expressions of sensual aspects of human life in Slavic phraseology: a contrastive 
analysis 

 
Heinrich Pfandl – Department of Slavic Studies, University of Graz, Austria 

 
In this contribution I will discuss how sensual aspects of human life are expressed in the 
phraseology of Slavic languages. As the phraseology of an ‘ethnic’ language 
(Neščimenko) is its most solidified area, it allows us, under the microscop as it were, to 
illustrate the naïve world view of a linguistic community. In Indo-European languages, 
phrasemes containing elements such as heart, eye, ear, i.e. so-called somatisms (such as 
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Russian skazat' chto-l. v serdcakh 'to say sth. angrily', glazom ne morgnuv 'without any 
hesitation', ukhom ne povel 'he did'nt take it into account, payed any attention'), colours 
(such as Russian kak krasnaya tryapka lit. "as a read cloth", zelenaya zavist' lit. "green 
envy", na golubom glazu lit. "on the blue eye", i.e. 'without scruples'), and elements such 
as soul, nerves, feeling, take an important place. In my presentation I will examine 
whether Slavic languages, although showing remarkable similarities to other important 
European languages in many areas in terms of calques, follow their own ways in the field 
of phraseology and, if yes, thus conform to the stereotypical notions of the ‚Russian soul’, 
‘the Slavic world of feelings’, or ‚Slavic spirituality’. The question is thus, are the 
fundamental conceptions of psychological processes reflected differently in Slavic 
languages than in other European languages? A perfect example of this is the word duša, 
'soul', often also translated as “heart”, which can be found in numerous Russian 
phrasemes. Its semantic range is much wider than that of the corresponding terms in 
Western European languages (Engl. soul, German Seele, French âme). This is also true 
of the Russian lexemes um 'mind', razum 'reason', tolk 'sense', or the somatisms sleza 
'tear', krov' 'blood' und dukh 'mind, smell'. These and similar terms, esp. in their use in 
phrasemes, will be investigated in the contribution.  

 

 

A noção fraseológica de culturema 

Heloisa Fonseca – Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
 
 
A menção de aspectos culturais, mesmo que de forma breve, faz-se necessária quando 
se realizam trabalhos valendo-se de duas ou mais línguas, pois durante o processo de 
descrição, comparação ou tradução o linguista pode deparar-se com questões muito 
particulares que identificam aspectos da culinária, da política, do clima, do vestuário, 
enfim, um contexto cultural que pertence especificamente a uma comunidade. A 
observação deste fenômeno tende a ser recorrente em todas as atividades que 
envolvam o tratamento de diversas línguas como, por exemplo, a Lexicografia-
fraseológica e a Tradução. No campo teórico, é possível perceber que há diversas 
nomenclaturas para a descrição destas ocorrências que são percebidas como um 
fenômeno relevante para uma cultura X, que ao ser comparado com uma cultura Y, 
percebe-se ser específico de X (VERMEER & WITTE, 1990, p. 34). Desta maneira, é de se 
esperar que a forma de abordagem e tratamento deste assunto também seja variável. 
Assim, este trabalho, pretende esclarecer a noção de culturema dentro dos estudos 
fraseológicos e mostrar que o tratamento desta questão dentro da Fraseologia distancia-
se bastante de outras disciplinas. Para que este trabalho seja possível, usa-se como base 
a definição de Pamies Bertrán (2007, p. 2) de que “culturemas são símbolos 
extralinguísticos culturalmente motivados”. Neste sentido é preciso estabelecer ainda a 
separação entre culturema, cultura e metáfora conceptual, para isto, serão utilizados os 
trabalhos de Dobrovol'skij e Pirrainen (2005, 2006), Luque Nadal (2009), Molina Martínez 
(2006), Pamies Bertrán (2007, 2008, 2013, 2015), Piirainen (2009), entre outros. Além dos 
trabalhos que abordam as questões metafóricas de Lotman (1996), Lakoff (1987), Iñesta 
Mena e Pamies Bertrán (2002), Unternbäumen (2007, 2014). 
 

 

Neologia idiomática na língua portuguesa do Brasil: pode isso, Arnaldo? 
 

Huélinton Cassiano Riva – Universidade Estadual de Goiás (UEG) 
 
Nosso trabalho versa sobre a neologia de um tipo específico de frasema, a expressão 
idiomática (EI), representada por lexias complexas conotativas (XATARA, 1998), 
motivadas a partir de culturemas. Adotamos o conceito de culturema proposto por 
Pamies Bertrán (2008) como símbolos extralinguísticos culturalmente motivados que são 
a matéria-prima para que as diversas línguas produzam suas unidades fraseológicas 
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(UFs). Os culturemas são o resultado da condensação de elementos que formam, ao 
longo do tempo, metáforas consideradas aceitas como tradicionais por um ou mais 
povos. Essas metáforas criadas pelos culturemas acabam por ultrapassar o nível 
simbólico e se concretizar nas UFs e, além disso, podem manter sua proficuidade por 
muitos e muitos anos, gerando novas EIs. Pesquisas dentro de neologia (ALVES, 2008), 
articuladas àquelas que tratam da fraseologia, mostram-se férteis para pesquisas 
linguísticas porque congregam a descrição e a análise do léxico com estudos culturais. 
Ressalta-se que o momento atual é sui generis para as pesquisas sobre o fenômeno da 
neologia dentro da fraseologia porque, com o advento e popularização das informações 
na internet e das redes sociais, pode-se pesquisar com maior precisão, a etimologia 
dessas novas UFs (RIVA, 2014a, 2014b). Tais estudos poderão ser contínuos, uma vez 
que a internet dá esse respaldo à população, de aproximar a oralidade da escrita, 
perpetuando-se como um lugar propício para o nascimento de novas lexias complexas. 
Sabendo que o uso e criação de novas EIs é muito mais recorrente na modalidade oral 
da língua e que na internet há um estreitamento da distância entre as modalidades da 
língua, não poderíamos desconsiderar a web para a busca e análise de UFs, em geral.        

 

 

Las partes íntimas del cuerpo hablan inevitablemente de fraseología 

Javier Martín Salcedo – UNESP-AECID 

   

El proceso de búsqueda de correspondencias entre Unidades Fraseológicas (UF) en 
varias lenguas, y en nuestro caso concreto, entre estructuras sintácticas fijas del español 
al portugués y viceversa, es bastante complejo, ya que sólo la propia consagración del 
uso determina la configuración de las mismas. La finalidad de este trabajo es plantear la 
necesidad de pensar en estrategias para que los alumnos sepan identificar estas UF en 
diferentes géneros orales y escritos. Es cierto que existen numerosos trabajos sobre 
expresiones idiomáticas con partes del cuerpo, como por ejemplo hablar por los codos. 
No obstante, este estudio pretende presentar algunos usos lingüísticos de UF 
coloquiales basados en palabras con partes íntimas del cuerpo tales como ano, vagina, 
pene y sus correspondientes. Asimismo, cabe destacar que la investigación se desarrolló 
con base a producciones escritas representativas del lenguaje coloquial entre alumnos 
brasileños de español en la UFC y alumnos españoles de portugués de la E.O.I de 
Navalmoral a través de la creación de un grupo de Facebook, en el que se 
proporcionaron intercambios lingüísticos dirigidos y basados en cuestionarios. Para 
fundamentar nuestra investigación, tendremos en cuenta a diversos autores como 
Corpas Pastor, Maria Luisa Ortiz, Livia Baptista, Penadés Martínez, entre otros etc… De 
este modo, se trata de dar a conocer algunas estructuras que no se suelen abordar en 
clase de idiomas debido al tabú que encierra alguno de los componentes de la UF, ya 
que, a pesar de tener estas unidades frecuencia de uso en la lengua coloquial y en 
diversas ocasiones estar su sentido desautomatizado, el simple factor de contener una 
palabra considerada tabú socialmente afecta al estudio de este aspecto fraseológico 
entre dos lenguas tan próximas, pero a la vez tan distantes, como son el español y el 
portugués. 
 

 

Fraseologia jurídico-comercial: 
 colocações especializadas e estendidas no corpus Uncitral 

Jean Michel Pimentel Rocha – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Adriane Orenha Ottaiano – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP)  

 

Sob a ótica da Fraseologia e da Linguística de Corpus, temos como propósito, neste 
trabalho, discutir os aspectos teórico-metodológicos necessários para o levantamento, 
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a análise léxico-semântica e sintático-morfológica das colocações especializadas e das 
colocações especializadas estendidas mais frequentes extraídas de um corpus em 
inglês, constituído pelos anuários da “Comissão das Nações Unidas para o Direito 
Comercial Internacional” (UNCITRAL). A partir dessa análise, visamos buscar as 
colocações correspondentes em português, por meio de um corpus comparável em 
português, composto por atos internacionais do governo brasileiro (tratados, decretos, 
convenções, acordos, declarações conjuntas, protocolos e emendas), além de outros 
documentos jurídicos coletados via web. Além disso, contamos com um corpus em 
espanhol, paralelo ao corpus em inglês, que poderá nos dar pistas em relação à busca 
das colocações em português, dada a proximidade entre as duas línguas. Com base 
nesta investigação, objetivamos a compilação de um glossário bilíngue de colocações 
especializadas na área de Direito Comercial Internacional, nas direções tradutórias 
inglês português/português inglês. Para extração das colocações, utilizaremos as 
ferramentas básicas (Concord, Keyword e Wordlist) do programa WordSmith Tools 
(SCOTT, 2012). Embora esta pesquisa esteja em fase inicial, levantamentos parciais 
permitem-nos afirmar que se trata de um corpus bastante representativo, o que 
possibilitará a extração de um grande número de colocações especializadas. 
Acreditamos que esta pesquisa poderá trazer subsídios teórico-metodológicos que 
auxiliarão na descrição e caracterização dessas combinatórias. Já o resultado prático 
deste estudo, considerando também a ausência de obras fraseográficas na área em 
questão, principalmente no que concerne às colocações especializadas, além de trazer 
contribuições para a padronização da fraseologia jurídico-comercial, poderá servir como 
fonte de pesquisa a estudantes, tradutores e demais profissionais interessados nas 
colocações especializadas comumente empregadas na área, pois oferecerá escolhas 
lexicais que poderão auxiliar na redação assim como na tradução de documentos em 
língua portuguesa. 

 

 

El mínimo paremiológico del portugués europeo y sus equivalencias en español 

José Antonio Sabio Pinilla – Universidad de Granada  

 

Una de las investigaciones que se están desarrollando últimamente en el campo de la 
paremiología es la centrada en determinar el mínimo paremiológico de cada lengua. Su 
conocimiento es de gran importancia para la didáctica de la lengua (extranjera o 
materna), sin olvidar sus aplicaciones en la enseñanza tanto de la traducción e 
interpretación como de la civilización y cultura de la lengua respectiva. Esta 
comunicación, que forma parte de una investigación del Centro Virtual Cervantes en la 
que se ha fijado el mínimo paremiológico del portugués europeo, estudia los principales 
tipos de equivalencias de este mínimo en español. Desde un punto de vista didáctico, 
es posible señalar diferentes tipos de equivalencias ―formal, semántica, 
comunicativa―, así como aquellas otras que no tienen un equivalente por carecer en la 
lengua meta de la paremia origen. Esta clasificación conlleva una distinción más general, 
aquella que distingue entre la equivalencia estructural (ofrecer una estructura semejante 
o parecida) y la equivalencia contextual (aquella que puede tener diferentes 
equivalentes en función del contexto). Por otra parte, la cercanía entre estas dos lenguas 
permite un mayor grado de proximidad formal que en otras más alejadas 
tipológicamente; con todo, podemos adelantar que la correspondencia formal es relativa 
dado que la paremia no tiene por lo general un uso y frecuencia semejante. Así, aunque 
apuntamos equivalentes de lengua para las paremias del mínimo portugués, tal como 
pueden aparecer en los diccionarios, insistiremos en la existencia de una variedad de 
opciones y muy especialmente haremos hincapié en este trabajo en aquellas paremias 
portuguesas que no tienen un equivalente claro en español. Recordemos que la 
equivalencia en traducción es dinámica, se establece a partir de coordenadas 
comunicativas, y su fin último no es conseguir «la» versión correcta, sino actualizar una 
versión equivalente que sea aceptable en la cultura receptora.  
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Unidades fraseológicas na língua falada da região Norte do Brasil: um estudo a partir 
dos dados do Projeto ALiB 

Juliany Fraide Nunes – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 
Aparecida Negri Isquerdo – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 

O léxico de uma língua reflete os fatores sociais, históricos e geográficos de uma 
comunidade linguística, uma vez que é por meio das escolhas lexicais que os falantes 
se expressam e se comunicam. Dentro desse universo Lexical, situam-se as unidades 
fraseológicas, isto é, unidades complexas (POTTIER, 1993) formadas por duas ou mais 
unidades lexicais que têm como características principais: fixidez, sentido figurado e 
pluriverbalidade. Marcadas pela faceta cultural, as unidades fraseológicas nem sempre 
têm equivalência de uma língua para outra, fato esse que pode ser explicado pela teoria 
Sapir-Whorf (1969): no léxico que melhor é evidenciado a relação entre a língua e o 
ambiente; suas particularidades. Partindo desse pressuposto, este trabalho analisa 
unidades fraseológicas nos arquivos sonoros das 18 localidades do interior da Região 
Norte pertencentes a rede de pontos do Projeto Atlas linguístico do Brasil - ALiB. Para 
tanto, serão analisadas as respostas fornecidas pelos 72 informantes para as questões 
do QSL – questionário semântico-lexical e para as perguntas de discurso semidirigido, 
coletadas in loco pela equipe de pesquisadores do Projeto. Os dados serão examinados 
sob duas perspectivas: i) produtividade das unidades fraseológicas segundo fatores 
espaciais (diatópicos) e sociais (idade, escolaridade...); ii) possível motivação das 
unidades fraseológicas, em especial, as originárias por tabus linguísticos, itens léxicos 
evitados por, segundo a crença popular, atraírem fluidos maléficos e, por essa razão, 
serem substituídos. Para a análise, o estudo se pautará nos pressupostos da 
Geolinguística (CARDOSO, 2010); Lexicologia (BIDERMAN, 2001; ISQUERDO, SEABRA, 
2012); Tabu linguístico (GUÉRIOS, 1969; ULLMANN, 1964) e da Fraseologia (GURILLO, 
1997; MONTORO DEL ARCO, 2006; TRISTÁ PEREZ, 1988). 
 

 

South Slav proverbs: problems of their presentation in bilingual dictionaries 
 

Kevin Windle – Australian National University 

 

Speaking of idioms and proverbial sayings in bilingual dictionaries, the Russian 
Lexicographer Z. K. Shanova wrote: ‘linguistic data provides information on national 
cultures and national character, and reveals the broad cultural background.’ The 
Macedonian lexicographer Trajko Stamatoski also emphasized the special attention 
which that area needed, saying, ‘it best expresses the creativity of a people [narodnoto 
voreshtvo]. The question facing compilers of large bilingual dictionaries is the extent to 
which they may reflect the national culture expressed in such sayings, the basis on which 
the selection is made, and how fully their meaning may be conveyed to the target-
language user in translation, given Carla Morello’s observations on these problems. 
Macedonian folk wisdom as reflected in proverbs received extensive coverage in Recnik 
na makedonskiot jazik (RMJ), edited by Blazhe Koneski. That dictionary combines 
features of monolingual and bilingual (Macedonian-Serbian) dictionaries. More recent 
bilingual dictionaries mostly accord less space to proverbial sayings, the exception being 
Rina Usikova’s Macedonian-Russian dictionary. Macedonian-English dictionaries, of 
which there are several, include some which attempt broad treatment of idioms, but less 
of proverbs. This paper will consider the presentation and translation of proverbs in 
various Macedonian-English dictionaries, and draw some comparisons with other 
bilingual dictionaries (Polish-English, Macedonian-Polish, Serbian and Croatian-English, 
Russian-English). The principal focus will be on the large Routledge Macedonian-English 
Dictionary (1998), which is based primarily on the lexical stock provided by RMJ. 
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A fraseologia no ensino de língua inglesa: uma proposta analítico-didática 

Liliane Mantovani – Universidade Estadual do Norte do Paraná 

 

Os estudos fraseológicos no Brasil têm sido materiais de estudo da Linguística Aplicada 
desde os anos 90, porém ainda são poucas as pesquisas que investigam as questões 
do ensino e aprendizagem do léxico. No ensino de língua estrangeira, a competência 
lexical pode beneficiar o aluno a se conscientizar do uso de palavras e expressões 
utilizadas na fala cotidiana de falantes nativos da língua-alvo e, consequentemente, a se 
tornar linguisticamente competente. Estas combinações idiomáticas, repletas de 
significado conotativo e contextual, são o foco de investigação deste estudo. Deste 
modo, o objetivo deste trabalho é apresentar definições de expressões idiomáticas e 
refletir sobre seu papel no processo de ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras/adicionais, sobretudo de inglês (MONTEIRO-PLANTIN, 2012; RIOS, 2013; 
XATARA, 2008). Além disso, pretende-se analisar se as expressões idiomáticas se fazem 
presentes em um livro didático adotado em uma instituição particular de ensino de 
línguas do interior do Paraná (Objective Proficiency) e, em caso afirmativo, de que modo 
são contempladas. Sendo uma ferramenta presente nos diversos níveis de escolarização 
e, devido à sua ampla utilização muitas vezes como único recurso didático disponível 
tanto ao professor quanto ao aluno, o livro didático é um instrumento que requer 
constante avaliação. Justifica-se a escolha de tal material por sua adoção em um curso 
de preparação para certificação de proficiência em língua inglesa. Espera-se, mediante 
esta pesquisa, haver contribuído para os estudos que versam sobre Fraseologia e 
Fraseodidática e para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de 
língua inglesa. 
 

 

Metáforas e expressões fixas: dois mundos distintos 

Lúcia Monteiro de Barros Fulgêncio – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

Já se tornou um lugar-comum nos estudos sobre fraseologismos a menção ao suposto 
caráter metafórico das expressões idiomáticas e outras sequências cristalizadas. Vários 
autores citam o envolvimento de metáforas em idiomatismos como falar cobras e 
lagartos, faca de dois gumes ou estar uma pilha; ou metonímias como em ser um bom 
garfo ou encher a cara. Costuma-se sugerir que haveria nos idiomatismos um recurso 
conotativo metafórico e metonímico, inscrito no jogo de figuras retórico (Xatara e 
Oliveira, 2002, p. 57). O presente trabalho visa a retomar essa noção teórica, 
rediscutindo a ideia de que haveria algum tipo de processamento metafórico no uso das 
expressões fixas. De início definimos metáfora e observamos qual é o tipo de 
processamento cognitivo envolvido para a obtenção do significado, quando se trata de 
estruturas metafóricas novas construídas no discurso. Observamos que, do ponto de 
vista cognitivo, para se proceder à montagem do significado de estruturas metafóricas é 
necessário desenvolver vários passos inferenciais. Tomando como ponto de partida o 
significado literal do sintagma, a compreensão das construções metafóricas novas 
envolve um processamento cognitivo bastante complexo. A partir daí examinamos os 
fraseologismos e verificamos se haveria o mesmo tipo de processamento metafórico em 
expressões fixas, cristalizadas na língua. No caso dos idiomatismos e demais expressões 
fixas, procuramos verificar se seria lícito afirmar que haveria algum tipo de 
processamento metafórico na computação do significado do grupo fraseológico. 
Concluímos que a noção usual de metáfora não se aplica aos fraseologismos. 
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Las paremias sobre la indumentaria como semblantes culturales transcendentales. 
Análisis etnolingüístico 

Luisa A. Messina Fajardo – Universidad Roma Tre 

 

El lenguaje cotidiano y, en particular, el empleo de las paremias (refranes, proverbios, 
lemas, pero también leyendas, cuentos breves) se presenta como “símbolo” de 
semblantes culturales o sociales. Nos proponemos, en este estudio, ofrecer una idea de 
la trascendencia de ellos a través de un análisis etnolinguistico o podríamos llamarlo 
etnoparemiológico. La etnolingüística ha puesto de manifiesto la estrecha relación 
existente entre la lengua y la cultura de un pueblo y ha podido demostrar que la 
mentalidad y el modo de pensar de cada comunidad juegan un papel importante en el 
sistema lingüístico que dicha comunidad emplea para comunicarse (Esther Forgas: 1996). 
Por otro lado, las paremias constituyen un canal extraordinario para comprender el 
pensamiento y las costumbres de la sociedad en la que fueron creadas (Sevilla Muñoz: 
2004). Nuestro enfoque permite, pues, abordar el estudio de los símbolos culturales de 
una sociedad en profundidad. El análisis se basará en un corpus de paremias relacionas 
con la indumentaria, extraído del repertorio Refranes o proverbios en romance (1555) de 
Hernán Núñez.  
 

 

¿Manipulación en la traducción de la Fraseología? Un estudio traductológico de la 
fraseología desde el punto de vista de los estudios de género 

Mª Ángeles Recio Ariza – Universidad de Salamanca 

 

Al igual que la mayoría de las disciplinas, el estudio de la traductología es abordado 
desde varias perspectivas y enfoques. Sirvan a modo de ejemplo el cognitivismo, la 
manipulación o la fraseología, por poner algunos ejemplos. En el presente estudio nos 
centraremos en dos de ellos: la manipulación y la fraseología. La Escuela de la 
Manipulación fue introducida por Susan Basnett y André Lefevere en los años noventa 
en la introducción que redactaron para la antología Translation, History & Culture de 1996 
(en Martín Ruano, 2007:40). Esta corriente se ocupa del estudio de la manipulación en la 
investigación traductológica y tiene cada vez mayor importancia. Nos proponemos 
analizar hasta qué punto podemos hablar de manipulación en la traducción de la 
fraseología en general y en particular en la traducción de la fraseología desde un punto 
de vista de los estudios de género. La sociedad actual se rige fundamentalmente por el 
androcentrismo, en el cual el varón es la referencia y el centro del mundo. Intentaremos 
demostrar hasta qué punto la traducción de la fraseología obedece también a los 
postulados de la manipulación, dado que la manipulación no es un hecho ajeno a la 
traducción y, por tanto, también será un factor que aparece en la traducción de la 
fraseología. Para ello, nos centraremos en el ejemplo concreto de la fraseología que 
aparece en textos analizados desde un punto de vista de estudios de género. 
Analizaremos distintos textos en los cuales pondremos de manifiesto que los duales 
aparentes evidencian que en la mayoría de los casos no se da un uso igualitario del 
lenguaje. Casi siempre se suele dar un trato desigual y el femenino suele utilizarse de 
forma peyorativa. ¿Se manipula por tanto la imagen de la mujer a través de la fraseología 
y su traducción?  
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General truths as a translation problem: using the semantic theory of aspect to 
elucidate tense equivalency in Polish to French translation 

 
Magdalena Karolak – Zayed University (UAE)   

 
 
The aim of this paper is to investigate the translation of sentences expressing general 
truths from Polish to French language with the help of the semantic theory of aspect put 
forward by Stanislaw Karolak (1997; 1998; 2001; 2005). Kuroda (1979: 81) refers to such 
sentences (les phrases génériques) as those denoting ‘un certain état de choses général, 
habituel ou courant’ [a certain general, habitual or current state of affairs] as opposed to 
specific sentences (les phrases spécifiques) denoting particular occurrences. Kleiber 
further examined the characteristics and conditions of use of general sentences in his 
study Du côté de la référence verbale (1987) and pointed out that the types of relations 
expressed in general sentences have become independent from particular occurrences 
(1994: 224). This paper proposes to establish rules of translation of phrases of such a 
type, especially paying attention to the tense equivalence in Polish and in French. 
Following the principles of Stanislaw Karolak’s semantic theory of aspect that 
presupposes that “Language – a universal semantic system – is composed of an 
aggregate of notions and an aggregate of combinatory rules allowing derivation of 
notional structures, i.e. configurations of notions from simple (elementary) notions” 
(Bogacki & Karolak, 1992: 161) this paper establishes the tense equivalency by applying 
the combinatory rules to the expression of aspect in both languages. The study focuses 
especially on the use of past tenses due to its complexity in comparative perspective.  
 

 

 
Uma abordagem sincrônica e diacrônica das unidades fraseológicas associadas ao 

corpo humano no português brasileiro e no português europeu 
 

Maria Auxiliadora da Fonseca Leal – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

 

No presente trabalho investigamos as unidades fraseológicas associadas ao corpo 
humano no português brasileiro e no português europeu. Para a realização da 
investigação elaboramos um corpus com unidades fraseológicas coletadas em 
dicionários das duas variedades portuguesas, bem como em obras complementares 
correspondentes a cada sincronia. Do ponto de vista sincrônico, verificou-se que 66% 
das expressões apresentaram correspondência lexical e estrutural nas duas variedades, 
com conteúdo e elementos semelhantes. Já em 26% delas a expressão aparece apenas 
numa das variedades, sendo que na outra se observa a sua inexistência. Por outro lado, 
5% das unidades apresentaram um ou mais elementos diferentes, mas conteúdo 
semelhante. Essas estruturas têm em sua composição um ou mais elementos linguísticos 
diversos, mas mantêm a similitude nocional. Por fim, 3% das expressões associadas ao 
corpo humano, no português brasileiro e no português europeu apresentaram estrutura 
semelhante e conteúdo diferente. Do ponto de vista diacrônico, constatou-se que um 
percentual significativo das unidades fraseológicas associadas ao corpo humano ocorre 
na língua a partir do século XIX. Do total de unidades investigadas, 50% foram 
registradas, nos corpora, a partir dessa sincronia. É, também, representativo o percentual 
de estruturas presentes, na língua, desde o século XVI, 23%. Em regra, a maioria das 
expressões desse grupo é recorrente em todas as sincronias. Do total de unidades 
agrupadas, 11% ocorreram na língua portuguesa desde o século XVII. Portanto, 
considerando-se as fases mais pretéritas podemos inferir, pelos dados, que 
aproximadamente 34% das unidades fraseológicas associadas ao corpo humano 
remontam aos séculos XVI e XVII. Já 13% das unidades referem-se aos séculos XX e XXI.  
Por fim, 2% do total de expressões listadas podem ser consideradas arcaísmos, já que 
foram registradas, nos corpora, somente até o século XVIII. 
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Fraseologia: questões em torno da aquisição em Língua Materna e aprendizagem em 
Língua Estrangeira 

Maria Cristina Parreira - Universidade Estadual Paulista (Unesp/SJRP) 

 

Esta comunicação visa discutir os conceitos de aquisição e de aprendizagem em língua 
materna e estrangeira, relacionando-os a um objeto específico, que é o conjunto 
fraseológico de um idioma.  Entendendo aquisição como “processo automático que se 
desenvolve no nível do subconsciente, por força da necessidade de comunicação” 
(CALLEGARI, 2006, com base em Krashen) e aprendizagem como “um processo 
consciente que resulta do conhecimento formal “sobre” a língua” (KRASHEN,1985, p.1 
apud CALLEGARI, 2006, p. 88), delineiam-se, por um lado, as seguintes questões: 1. No 
caso de uma língua materna (LM), o domínio de unidades fraseológicas (UF) só 
aconteceria por aquisição, no convívio na sociedade? Por que esse objeto não é parte 
dos conteúdos ensinados no ensino formal?; por outro lado, 2. No caso das línguas 
estrangeiras (LE), o domínio de UF só aconteceria por aprendizagem formal em sala de 
aula? Quais contextos favoreceriam a aquisição dessas unidades? Em outras palavras, 
essas questões visam trazer reflexões sobre o ensino formal da fraseologia em variados 
contextos de ensino-aprendizagem, seja de LM, seja de LE, defendendo o uso de 
diferentes métodos ou recursos que promovam o (re)conhecimento e uso de UF, 
pleiteando a elaboração e divulgação de obras didáticas, principalmente dicionários 
pedagógicos que contemplem esse objeto. Como base teórica, o trabalho apoia-se nos 
preceitos da Lexicologia (Biderman, 2001), Lexicografia Pedagógica (Welker, 2008), 
Fraseologia (Corpas Pastor, 1996; Zuluaga, 1980) e Fraseodidática (González Rey, 2015) 
e o método de estudo é a pesquisa documental e análise reflexiva. As ponderações 
sobre o tema são também decorrentes da experiência acadêmico-profissional nas duas 
vertentes (LM e LE). O resultado, além da apresentação da problemática, é uma proposta 
de mudança, desmitificando algumas ideias consolidadas, contribuindo, assim, para que 
professores se atentem para a inclusão de UF em seus conteúdos e para que estudantes 
e pesquisadores envolvidos com o ensino-aprendizagem de línguas empenhem-se na 
produção de novos materiais e métodos.   
 

 

A paremiologia no DHPB - Dicionário Histórico do Português do Brasil  
(sécs.XVI a XVIII): os provérbios e a sua função 

Maria Filomena Gonçalves - Universidade de Évora (CIDEHUS-EU) 

 
O DHPB - Dicionário Histórico do Português do Brasil (sécs.XVI a XVIII) é o fruto de um 
projeto concebido pela Profª. Mª Tereza Biderman, e desenvolvido no Laboratório de 
Lexicografia da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP/Araraquara, tendo sido levado 
a bom porto, após o falecimento da coordenadora do projeto, pela Prof. Clotilde 
Murakawa. A obra encontra-se a aguardar publicação. O projeto visava elaborar um 
dicionário do léxico do Português usado no Brasil colónia, até à chegada da Corte. Para 
tal, tornava-se necessário, por um lado, a constituição, de raiz, de um Banco de Textos 
que reunisse documentação de vários géneros 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 
demonstrámos (Murakawa & Gonçalves, 2015), a riqueza do Banco de Textos é 
assinalável, manifestando-se nos mais variados domínios do léxico, inclusive no que diz 
respeito à fraseologia e à paremiologia. Com efeito, a consulta do corpus revelou a 
existência de unidades relacionadas com este último âmbito, neles estando registadas 
adágio, provérbio, aforismo, rifão e axioma.O objetivo desta comunicação é duplo: por 
um lado, trataremos de verificar a existência de uma definição das unidades atrás 
referidas; por outro, procederemos ao levantamento dos provérbios detectáveis no 
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corpus, por forma a analisarmos não só a origem deles (culta? popular?), o modo de 
inserção, mas também a função dos enunciados paremiológicos e, bem assim, a 
existência de variantes.A análise desses dados levará em conta a comparação com os 
acervos paremiológicos publicados nos séculos XVII e XVIII (por ex. Delicado 1651; 
Pereira 1655; F.R.I.L.E.L 1780). Com este trabalho pretendemos mostrar o valor 
comunicativo/expressivo dos provérbios em documentação relativa ao Brasil entre os s. 
XVI-XVIII. 

 

 
Elementos culturais no estudo dos idiomatismos: além dos significados 

Mariele Seco – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

Os culturemas são entendidos, segundo Pamies Bertrán (2008), como símbolos 
extralinguísticos culturalmente motivados, podendo ser desencadeadores de 
expressões figuradas na língua. São, portanto, imagens consideradas tradicionais por 
certo povo ou compartilhadas por mais povos e que, ultrapassando o nível simbólico, 
concretizam-se nos fraseologismos, estando de certo modo relacionados às metáforas. 
Refletindo sobre essas questões culturais que motivam os idiomatismos, mas 
considerando que cada povo usa seu repertório próprio de imagens para manifestar 
conceitos específicos em determinada estrutura léxica (DOBROVOL’SKIJ; PIIRAINEN, 
2005), procuramos analisar em nossa pesquisa expressões idiomáticas relacionadas a 
gastronomismos (EIG), ou seja, aquelas EI que apresentam em sua composição nomes 
de alimentos sólidos e/ou líquidos, em português do Brasil (PB) e seus possíveis 
equivalentes em francês da França (FF), mesmo que estes não apresentem 
gastronomismos em sua composição, a fim de responder se os culturemas que estão na 
base dessas EI são os mesmos nas duas línguas. É possível perceber motivações 
diversas e culturemas diversos entre EI equivalentes em PB e FF – como, por exemplo, 
as EIG “a preço de banana” e pour une bouchée de pain, em que o culturema muda de 
“banana” para bouchée de pain, seguindo a tradição cultural em que a banana no Brasil 
é um alimento abundante e consequentemente com um preço acessível para a 
população, substituída na França pelo pão, alimento símbolo da cultura francesa e que 
pode ser adquirido com mais facilidade, assim como a banana no Brasil. Nosso intuito é 
o de ir além do significado da expressão e buscar conhecimentos desse tipo, incluindo 
informações culturais que estão na base da motivação da existência de um idiomatismo 
e, consequentemente, dos culturemas que estão implícitos nesses fraseologismos, para 
que seja apresentada uma organização diferenciada dos idiomatismos, facilitando assim 
sua incorporação no léxico individual do falante aprendiz de francês como língua 
estrangeira. 
 

 

 

A elaboração de glossários bilíngues sobre o divórcio 

Maysa Alves – Universidade de São Paulo (USP) 
Adriana Zavaglia – Universidade de São Paulo (USP) 

 

Os progressos nos setores de atividades demandam de forma crescente uma maior 
precisão dos trabalhos terminológicos. Tais progressos estão relacionados à existência 
de terminologias apropriadas criadas em todas as línguas de e para as quais é 
necessário/desejado transferir conhecimentos e tecnologia. Assim, o estudo da 
terminologia jurídica, incluindo termos e fraseologismos, e a elaboração de glossários 
técnicos específicos para tradutores jurídicos e juramentados são necessários para que 
o trabalho desses profissionais possa ser realizado satisfatoriamente, por meio de uma 
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tradução mais homogênea com soluções funcionais para os equivalentes no idioma de 
destino do documento a ser traduzido. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar um dos aspectos, ligado aos fraseologismos, de uma pesquisa de mestrado 
cujo objetivo final é elaborar dois glossários bilíngues do divórcio para tradutores 
jurídicos e juramentados. Para a criação do glossário, foi elaborado um corpus 
comparável português (Brasil), inglês (Estados Unidos) e francês (França) formado a partir 
dos códigos civis do Brasil, França, Estados Unidos (US Code, Califórnia, Utah, Texas), 
além de textos da Internet, com 1.445.235 tokens para o inglês, 1.071.355 para o 
português e 1.069.503 para o francês. A lista de termos foi elaborada utilizando o 
software Antconc (Laurence). Com esse auxílio, criou-se uma lista com os termos mais 
frequentes do corpus pela inserção de palavras-chave no mecanismo de busca do 
software. Após a definição da lista, passou-se ao registro dos termos em fichas 
terminológicas do português com seus equivalentes funcionais comparáveis em francês 
e inglês, além das respectivas definições e contextos (total de 40 termos), base dos 
glossários. Nesse processo, foram observados fraseologismos (como “pedido de 
conversão da separação litigiosa em divórcio direto”, em português) cuja identificação 
foi essencial para a elaboração das microestruturas dos verbetes dos glossários, o que 
se pretende apresentar neste trabalho. 
 

 

O uso de combinações de palavras em um processo tradutório  
de um dicionário bilíngue pedagógico: a busca pela correspondência linguística 

Melissa Alves Baffi-Bonvino – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

Este trabalho parte da interface entre a Fraseologia bilíngue e os Estudos da Tradução 
a fim de analisar questões concernentes aos procedimentos tradutórios envolvidos em 
um projeto de tradução de exemplos de uma base lexicográfica, o Multilingual 
Dictionaries Series – MLDS/K Dictionary (direção inglês-português), atualmente em 
preparação para publicação pelo Instituto Houaiss e a Publifolha. Para tanto, foram 
delimitados no corpus da pesquisa, de abordagem qualitativa, as combinações de 
palavras, mais especificamente chunks, colocações, sequências formulaicas (Lewis, 
1993; Skehan,1996; Lewis, 2000; Islam e Timmis, 2003; Biber, 2009; Schmitt, 2010; Dutra 
e Berber Sardinha, 2010). Partindo do pressuposto de que o fraseólogo, ou o tradutor, 
necessita considerar restrições morfossintáticas, semânticas e pragmáticas antes de 
propor um equivalente e ainda como definição do objetivo central, uma vez que o 
processo tradutório envolve a recriação de significados que procura encontrar 
distribuição semelhante em contextos para a língua de chegada com base na língua de 
partida, o presente trabalho visa também abordar o conceito de equivalência, muitas 
vezes controverso e relacionado a uma concepção normativa da tradução. Os resultados 
mostraram que, na obra lexicográfica investigada, alguns critérios editorais 
determinaram o ato tradutório diante de fatos linguístico-culturais. Portanto, este estudo 
busca apresentar algumas considerações sobre a atividade de tradução de 
combinações de palavras em um dicionário bilíngue, para o par de línguas inglês-
português, em que se apresentam, lado a lado, conceitos linguísticos ou culturais que 
nem sempre se correspondem, além de condicionantes editoriais específicas 
envolvidas, havendo assim a necessidade de se repensar a noção de equivalência. 
 

 

 

 

 

 



 

 IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA    &    III CONGRESSO BRASILEIRO DE FRASEOLGIA |       

59 

Fraseologia e paremiologia na didática das línguas estrangeiras:  
o caso dos guias de conversação italiano-português do século 

Monica Lupetti - Università di Pisa, Itália 

 

Nos séculos XIX e XX, para responder à necessidade de renovação metodológica dos 
subsídios para a aprendizagem das línguas estrangeiras, registamos o desenvolvimento 
de uma tipologia de manuais práticos reunidos sob o nome de “guias de conversação”. 
A gramática e os textos dialogais surgem frequentemente a par já no século XVI, pela 
ainda limitada difusão do sistema escolar ou pela fácil circulação dos livros de diálogos. 
Em Portugal assistimos, ainda ao longo do século XIX, a uma notável difusão de 
gramáticas para a aprendizagem do italiano. A maioria delas contem um corpus de textos 
dialogais que testemunha a atenção que já merecia naquela altura, a nível didático, o 
envolvimento da fraseologia e da paremiologia. A obra de Antonio Michele, que junta o 
Thesouro da Lingua Italiana (1807a) e os Elementos de Conversação (1807b) – secção 
textual constituída por uma coleção de frases familiares e por quarenta diálogos, é a 
primeira que se insere nesta tradição. O mesmo modelo reitera-se na Gramática de 
Antonio Prefumo e mantem-se eficaz até o fim do século XIX, sendo novamente proposto 
na obra de Emilio Vecchi. Paralelamente, o fluxo de emigração de italianos para o Brasil 
despertou o interesse de editores, que perceberam quão lucrativo podia ser pôr no 
mercado textos mais “simples” para a aprendizagem das línguas. Analisaremos dois 
casos: o Guia da Conversação Portugueza e Italiana (1864) de António Viera Lopes, e a 
Guida di conversazione in Italiano e in Portoghese de Michele Nabantino e Antonio 
Monteiro (1889). É incomum encontrar uma recolha que contenha cinquenta 
conversações que levam o usuário a concentrar-se nas peculiaridades fraseológicas que 
diferenciam a língua que quer aprender da materna e que também, através do recurso 
à paremiologia, ajudam a memorizar aquele léxico que não conseguia aprender de cor 
através dos glossários que caraterizavam os textos gramaticais daquela época. 
 

 

Algumas Unidades Léxicas Idiomáticas em Livros Didáticos de Ensino do Português  
como Língua Estrangeira 

Narjara Oliveira Reis – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão – Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) 

 

O objetivo desta comunicação é analisar o tratamento dado a doze unidades léxicas 
idiomáticas retiradas de dois livros didáticos para ensino de Português como Língua 
Estrangeira (PLE). Como aporte teórico, utilizaremos contribuições da Psicolinguística 
que compreendem a formação /fomento do léxico mental como um processo de 
associações em que cada unidade nova é assimilada em conexão com outras unidades 
pré-existentes na mente. A cada novo encontro com as unidades léxicas, essas 
ganhariam novos sentidos na rede que seria dinâmica. Nesta concepção, são 
recomendados contatos de maior qualidade com as lexias em aprendizagem 
(LAHUERTA; PUJOL, 1996). O uso de listas de palavras como material de ensino de língua 
materna ou estrangeira seria, por exemplo, considerado anacrônico, uma vez que a mera 
exposição às unidades não garantiria a apreensão dessas pelo sistema cognitivo. A 
apresentação recomendável para as lexias selecionadas seria em contexto significativo, 
ou seja, inseridas em textos escolhidos de acordo com temas de interesse para o 
aprendiz. As atividades mais adequadas seriam, portanto, as que proporcionassem 
aberturas associativas às experiências prévias dos aprendizes. No caso das unidades 
léxicas complexas, por sua carga metafórica característica (DURÃO; EL-HASSANI, 2005), 
seriam essas merecedoras de ainda mais atenção por necessitarem de maiores 
possibilidades associativas para estarem disponíveis para a produção. Em face disso, ao 
analisarmos os dois livros didáticos escolhidos, destacaremos se o tratamento contextual 
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foi dado às unidades léxicas idiomáticas em questão e, em sendo, se foi adequado. 
Finalmente, verificaremos se o propósito de ensino das atividades sugeridas com o fim 
de ensinar essas unidades léxicas idiomáticas está de acordo com o recomendado pelo 
aporte teórico que escolhemos utilizar. 
 
 

Metáfora en las frases hechas de emociones en la lengua francesa y española 

Nino Chrikishvili – Universidad Estatal Ivane Javakhishvili de Tbilisi, Georgia 
Tsiuri Akhvlediani – Universidad Estatal Ivane Javakhishvili de Tbilisi, Georgia 

 
 
Asociaciones figurativas de las frases hechas de emociones se basan en el traslado 
metafórico del significado. Por un lado, la metáfora revive el sentido real de las frases 
hechas, pero, por otro lado, expresa sus características nacionales y culturales. Mediante 
la metáfora el sistema de la lengua es un sistema dinámico que evoluciona con el tiempo. 
Además, mediante la metáfora es posible entrar en el campo de la inteligencia humana 
y expresar asociaciones típicas de los hablantes del idioma concreto. La metáfora nos 
ayuda mucho a entender el mundo interior y el estado emocional de la gente. Después 
de investigar el material destacamos metaforas componentes de las frases hechas de 
emociones en la lengua francesa y española relacionadas con las siguientes nociones: 
1. Productos de alimentación; 2. Elementos (tierra, aire, etc.) 3. Cosas; 4. Partes del cuerpo 
humano (somatismos). En las frases hechas representadas por los productos de 
alimentación es muy importante destacar el olor a los productos y su sabor específico. 
En la conciencia lingüística de los hablantes franceses y españoles el estado emocional 
se asocia con los elementos - los signos de los elementos ¨fuego¨ y ¨agua¨ normalmente 
se usa en las frases hechas para expresar el estado emocional negativo, tal como es 
¨rabia¨ y ¨dolor. ¨ En el grupo de las cosas se reúnen signos metafóricos de las cosas: 
armas, vajilla, muebles, ropa, zapatos, cuerpos celestes.  Figuras metafóricas basadas en 
las partes diferentes del cuerpo humano se usa en aquellas frases hechas que expresan 
¨risa¨. El uso de los somatismos como componente de las frases hechas se explica por 
los cambios somáticos en el organismo humano durante la risa lo que se ve en el campo 
fraseológico de la lengua. 
 

 

Análise de itens fraseológicos da comunicação terra-ar do espaço aéreo brasileiro 
 baseada em córpus 

Patricia Tosqui Lucks - ICEA - Instituto de Controle do Espaço Aéreo 

 

Por determinação da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), a comunicação 
terra-ar, quer seja, entre pilotos estrangeiros e controladores de tráfego aéreo, no 
espaço aéreo brasileiro, se dá, obrigatoriamente, em língua inglesa. Essa comunicação 
é feita por meio de uma fraseologia padrão e também pelo uso do inglês comum (plain 
English), nas situações em que a fraseologia não é uma ferramenta suficiente. A fim de 
conhecer e descrever as características dessa linguagem específica, propõe-se a 
compilação de um corpus eletrônico oral. Existem, hoje, corpora de comunicações 
radiotelefônicas desenvolvidos em países como Estados Unidos, França, Itália, 
Alemanha, Croácia, entre outros. O corpus ora proposto vem somar-se a esses, mas com 
o objetivo de estudar características específicas das comunicações que ocorrem no 
espaço aéreo brasileiro, com controladores de tráfego aéreo brasileiros. Esse corpus 
está sendo compilado a partir da coleta e transcrição de gravações das comunicações 
rotineiras e não rotineiras, em língua inglesa, entre pilotos e controladores de tráfego 
aéreo do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, dos três órgãos operacionais 
de controle (torre, aproximação e centro), de diferentes regiões do Brasil. Utilizando a 
Linguística de Corpus como metodologia, (SARDINHA, 2006), esses textos foram 
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transcritos tendo por base a Teoria da Língua em Ato (CRESTI, 2000, RASO, 2012) e 
inseridos na ferramenta computacional Worsmith Tools, na qual está em 
desenvolvimento a realização de um alinhamento entre transcrição e gravação, a fim de 
que possam ser analisadas questões ligadas a padrões léxico-gramaticais, pronúncia, 
sotaque, prosódia, interferência da língua materna, dificuldades e facilidades de 
compreensão e de ser compreendido, estratégias de comunicação, paráfrase, etc. 
Alguns resultados preliminares dessa análise serão apresentados nesta comunicação. O 
corpus poderá oferecer contribuições imediatas para elaboração de cursos e 
instrumentos de avaliação da proficiência em língua inglesa dos controladores de 
tráfego aéreo do Brasil. 
 

 

Expressões idiomáticas inglês-português:  
um estudo contrastivo baseado na simbologia animal 

Paula C. Falcão Pastore  

 

O estudo das expressões idiomáticas (EIs) representa relevante objeto de investigação, 
envolvendo a maneira como um povo se expressa e também sua cultura. Assim, se 
estudarmos as EIs de uma língua em relação a outra, poderemos analisar e contrastar 
não só diferentes culturas e costumes, mas também diferentes vocabulários, estruturas 
e outros aspectos que são transmitidos por meio das línguas.  Em pesquisa anterior 
(PASTORE, 2009), elaboramos um Dicionário inglês-português de Expressões 
Idiomáticas com Nomes de Animais. A natureza da pesquisa levou-nos primeiramente a 
estudar a simbologia dos animais presentes nas expressões que investigamos. A 
simbologia dos animais é rica e variada, pois são considerados símbolos tradicionais 
(TRESIDDER, 2005) e, devido a este fato, a representação desses animais vai além de 
seu lugar de origem, ou seja, com frequência culturas diferentes acabam muitas vezes 
escolhendo o mesmo objeto para simbolizar a mesma coisa. Quando há diferenças, o 
contexto cultural parece ser um fator importante. Sendo assim, nossa pesquisa revelou 
que, apesar de inicialmente considerarmos haver uma delimitação bem definida entre a 
simbologia dos animais nos Estados Unidos e no Brasil, essa simbologia pode, por vezes, 
ser a mesma, mesclar-se ou até mesmo apresentar influência de países outros, devido à 
tradicionalidade, ao redor do mundo, dos símbolos relacionados aos animais (LURKER, 
2003). Logo, há, às vezes, uma tendência de os costumes de povos diferentes 
mesclarem-se e assim gerarem expressões híbridas, isto é, suas culturas se entrelaçam, 
resultando em novas expressões de manifestação popular. Apresentamos, portanto, 
uma análise semântica contrastiva de EIs em inglês que possuem traduções em 
português também com nomes de animais e uma análise simbológica dessas 
expressões com o intuito de relacionar a representatividade dos animais com as EIs 
compostas por eles. 
 

 

Phraseological Aspects in the Translation of Organic Chemistry in Brazil 

Paula Tavares Pinto – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Marcelo Freitas Lima – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

Brazil is one of the largest producers of grains and ethanol in the world. As a 
consequence, it has also become the largest importer of pesticides worldwide. This 
interdisciplinary proposal, in the area of Chemistry, aims at creating a set of 
environmentally sustainable methods for degrading organophosphorus pesticides and 
to offer new substances for bioselective action to control pests. In the area of Translation, 
this paper aims at discussing the compilation of an online bilingual glossary, with contexts 
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in English and Portuguese, based on previous studies in Phraseology (Howarth, 1996; 
Hyland, 2008, Ümer, 2008, Simpson-Vlach and Nick, 2010) and Terminology (Cabré, 
1999; Barros, 2004; Krieger and Finatto, 2004). The need for this study is of paramount 
importance since authors in Brazil and Portugal, for instance, have used terms in English 
in papers in Portuguese or even create new terms. The International Union of Pure and 
Applied Chemistry (IUPAC) has already tried to facilitate communication among nations; 
however, the nomenclature of Chemistry is still regional, unlike its universal symbology. 
According to Azenha Jr. (1999), although technical translation may be more controlled, its 
terminology is dynamic and may lead to “subjective interpretation”. In order to study 
these linguistic phenomena, a corpus of scientific papers in the area of Chemistry is being 
built and we have AntConc (Anthony, 2009) to generate lists of the most frequent terms 
and lexical chunks. which have been shown to a specialist in Chemistry and his 
undergraduate students in order to select the ones to be part of the online glossary which 
will be presented in the IUPAC Congress in 2017. 
 

 

Unidades Fraseológicas e Paremiológicas no Discurso Literário de Fantasia 
Infantojuvenil da Série Harry Potter 

Raphael Marco Oliveira Carneiro – Universidade Federal de Uberlândia (UFU)  
 
 

 
Em estudo para a descrição do estatuto funcional, pragmático, semântico e sintático das 
unidades lexicais do discurso literário de fantasia infantojuvenil conforme manifestado 
na série Harry Potter de J. K. Rowling, deparamo-nos com ocorrências de termos 
ficcionais (unidades lexicais multifuncionais que designam elementos de um mundo 
ficcional, os quais podem não fazer parte da realidade fenomenológica) em construções 
sintagmáticas de natureza fraseológica e paremiológica. Tais construções, 
caracterizadas pela polilexicalidade, incluem desde colocações entre dois itens lexicais 
passando por expressões idiomáticas até as chamadas lexias textuais, como provérbios 
e ditos populares. Pretendemos, neste trabalho, explorar o processo de identificação e 
extração dos frasemas e das parémias de um corpus composto pelas sete obras da série 
Harry Potter em inglês e outros três volumes que detalham o mundo ficcional criado por 
Rowling. Além de abordar aspectos relativos à semântica e à criatividade lexical que se 
fazem presentes no uso fraseológico e paremiológico no discurso-ocorrência de Harry 
Potter, exploramos os culturemas relativos à cultura britânica e à interculturalidade. 
Abordamos o princípio idiomático da produção linguística como estruturante das 
unidades fraseológicas e tratamos da caracterização etnoterminológica dessas 
construções sintagmáticas, refletindo sobre o papel cultural que desempenham na 
construção de mundos ficcionais e sobre a axiologia que sustentam. Notamos que nos 
frasemas e nas parémias identificados, há graus variáveis de lexicalização e de 
integração semântica e sintática de seus constituintes, resultantes de processos de 
reconceptualização. Há também instaurações inéditas de lexicalizações devido às 
relações semântico-conceptuais próprias do mundo ficcional criado por Rowling. Esta 
pesquisa contribui para o entendimento de como os mundos ficcionais da literatura de 
fantasia infantojuvenil engendram frasemas de caráter tanto idiomático quanto 
paremiológico tendo em vista a caracterização possível de um universo de discurso. 
 

 

Unidades fraseológicas no cinema argentino 
Raquel Dutra Saldanha – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 
 
Apresentando-se como uma manifestação linguística de difícil delimitação, uma unidade 
fraseológica requer, de início, uma concepção duplamente constitutiva de sua 
classificação: a horizontal e a vertical. Inserida no quadro das teorias voltadas para o 
estudo do léxico, a Fraseologia, então, norteia o ponto de vista horizontal definido por 
Montoro Del Arco (2006), teórico que desenvolve um trabalho classificatório das 
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unidades fraseológicas. Algumas abordagens teóricas da Fraseologia já se ocupam dos 
estudos sob o ponto de vista vertical, no que se refere não apenas às diversas faces das 
unidades fraseológicas, similares em sua organização estrutural, mas também a outros 
aspectos, da ordem da fixação e idiomaticidade, presentes em maior ou menor grau. 
Nesse sentido, levando-se em conta os limites impostos pelos pontos de vista horizontal 
e vertical, respectivamente, a idiomaticidade tanto pode ocupar posição secundária na 
classificação, observando-se, primeiramente, a forma e a função dessas unidades, como 
pode ser fator predominante. Entretanto, o que vamos tratar aqui terá como foco a 
ocorrência de unidades fraseológicas (legendadas em espanhol) no filme argentino 
Nueve Reinas – produzido no ano 2000 por Fabián Bielinsky -, sob um ponto de vista 
horizontal em que, numa sentença, essa combinatória lexical poderá ter o mesmo valor 
funcional de uma unidade lexical simples. Para isso, consideraremos fundamental uma 
análise, a priori, da condição de unidade fraseológica por meio da existência de traços 
definitórios, a saber: pluriverbalidade e fixação (TRISTÁ, 1998). Com isso, procuraremos 
apresentar as unidades fraseólogicas levantadas no filme e descrever, em uma 
produção cinematográfica argentina, especificidades fraseológicas envolvidas na 
manifestação de um produto cultural complexo. 
 

 

Unidades fraseológicas da Culinária brasileira e francesa extraídas de vídeos e de 
textos culinários: um “menu linguístico” sob a ótica da Linguística de Corpus 

 
Renata Maria Odorissio – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

 

A aproximação da Linguística Descritiva e da Linguística de Corpus favoreceu o 
surgimento de novos horizontes para os dos fenômenos linguísticos (Ortiz Alvarez; 
Unterbäumen, 2012). Nesse estudo analisamos unidades fraseológicas extraídas do 
português e francês a partir do recorte da Culinária. A complementariedade das esferas 
oral e escrita em linguagem de especialidade motivou nossas indagações, haja vista a 
grande massa de dados compilada de documentos empregada, sobretudo, pelas 
pesquisas lexicográficas. Entre os seis maiores corpora do Brasil (TAGNIN, 2012), apenas 
o Corpus do Português possuí conteúdo oral. A dicotomia epistemológica histórica entre 
os gêneros oral e escrito não os define com precisão e as definições de gênero são 
anteriores ao estudo das esferas oral e escrita desses gêneros (SANTOS, 2014). No mais, 
as diversas concepções de Fraseologia não têm atribuído relevância à oposição entre 
linguagem oral e linguagem escrita em suas análises. Quanto à compilação do objeto de 
estudo: há um subcorpus oral das transcrições de vídeos de culinária e outro escrito, de 
receitas compiladas, referentes aos vídeos transcritos. Trata-se, portanto, da mesma 
“informação culinária” em subcorpora paralelos nos dois idiomas. A ideia de chavicidade 
(BERBER SARDINHA, 2004) orienta a seleção semiautomática de palavras-chave e de 
unidades fraseológicas. São exemplos de unidades fraseológicas do português: mexer 
até dar ponto de bala, bater claras em neve, assar em fogo médio, adicionar manteiga 
com consistência de pomada, obter um napê espesso. Do francês, tem-se: couper en 
julienne, faire cuire au bain-marie,  obtenir une consistance de pommade, cuisson à la 
nappe.  Essa triagem ou lista de “unidades de significação” do domínio (Teixeira, 2008) 
representa nosso alvo de descrição e comparação em ambos os idiomas e poderá nutrir 
as ferramentas de tradução automática ou fomentar a elaboração de materiais didáticos 
bilíngues ou dicionários especializados. 
 

 

Análise contrastiva dos verbos locativos nas expressões fixas  
no Português do Brasil e no Português Europeu 

Roana Rodrigues – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
Oto Araújo Vale – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

Jorge Baptista – Universidade do Algarve, Portugal 
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Por expressões fixas (ou expressões cristalizadas) entendemos as construções em que 
um verbo e pelo menos outro constituinte são distribucionalmente fixos e em que o 
significado global da expressão não resulta da composição do significado individual que 
esses elementos apresentam independentemente quando ocorrem em outras 
construções. Muitas expressões fixas apresentam verbos com construções locativas (por 
exemplo: Pedro partiu para o outro mundo vs. Pedro partiu para Lisboa). O caráter 
idiomático da expressão resulta muitas vezes de um processo metafórico que tem por 
base a construção literal do verbo locativo. Tanto no Português do Brasil (Vale, 2001) 
quanto no Português Europeu (Baptista et al., 2004, Baptista et al. 2014), já há descrições 
sistemáticas e formalizadas deste tipo de expressões fixas. Também já estão disponíveis 
várias descrições sistemáticas das construções verbais locativas (Borba, 1991; Busse, 
1994; Baptista, 2012; Cançado, 2013). O objetivo deste estudo é conhecer melhor os 
processos tropológicos subjacentes a essas expressões fixas, contrastando ambas as 
variantes da língua. Comparamos cerca de 1.100 construções verbais locativas livres com 
os dados já disponíveis sobre as construções fixas do Português Europeu e do 
Português do Brasil. Desse modo, identificamos as expressões fixas nas quais a 
interpretação locativa do verbo de base permanece e nas restantes procuramos 
determinar quais as construções não-locativas de base desses mesmos verbos, e.g. 
Maria partiu o coração de João vs. Maria partiu o braço de João. Pretende-se, assim, 
detectar e quantificar padrões nesses processos metafóricos, verificando se estes 
diferem entre as duas variantes do português. Por outro lado, a informação sintático-
semântica assim representada poderá permitir melhorar diferentes tarefas de 
Processamento de Linguagem Natural (PLN), como, por exemplo, a redução da 
ambiguidade verbal ou a análise de processos de coesão e referência, pois, apesar de 
o significado global das expressões não ser composicional, uma parte do significado 
conserva essa relação metafórica com as construções verbais de base. 

 
 

El léxico de la alimentación en las clases de E/LE: el lugar de las unidades 
fraseológicas 

Roberto Matos Pereira – Universidade Estadual da Bahia 
Universidad de Alcalá de Henares 

 

Para Gómez Molina (1997), el contenido léxico de Español como Lengua Extranjera (ELE) 
“debe ofrecer un vocabulario vivo, de utilidad inmediata y mediata, destinado a la 
práctica de la comunicación cotidiana”. En ese sentido, aprender léxico facilita la 
comprensión, la retención y la utilización de las unidades léxicas, así como el desarrollo 
de estrategias de aprendizaje y de comunicación. Por otro lado, se entiende que el léxico 
de la alimentación (lo que se refiere a comidas y bebidas) es, indudablemente, un campo 
conceptual que puede despertar la creatividad y el interés de los aprendices; sea para 
aprender unidades fraseológicas (UFs), sea para desarrollar el conocimiento intercultural 
y estratégico. De acuerdo con lo expuesto, el presente estudio presenta y analiza 
algunas UFs en las que aparecen nombres de alimentos de la alimentación hispánica. 
Se trata de una reflexión sobre la relación entre lengua y cultura en el desarrollo de la 
competencia fraseológica en la que se refleja la importancia, la enseñanza y la aplicación 
de las colocaciones, locuciones, paremias y frases rutinarias. La investigación se 
caracteriza como bibliográfica y cualitativa, porque no solo expone las unidades léxicas 
extraídas de los diccionarios Señas (2013) y Salamanca (2009), sino también comenta el 
origen y la construcción de las muestras lingüísticas identificadas en Internet (corpus 
organizado durante dos meses). Para la organización del estudio, además de las obras 
mencionadas, se usan dos diccionarios de unidades fraseológicas de la lengua 
española, Manuel Seco (2004) y Penadés (2008), y los estudios desarrollados por 
Corpas Pastor (1996), García Remiro (2001) y Olímpio de Oliveira e Silva (2012), entre 
otros. Por último, se comprende que este trabajo pretende contribuir a los estudios de 
la fraseología y, desde luego, estimular la enseñanza contextualizada de las UFs en las 
clases de español en Brasil. 
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Unidades fraseológicas com zoônimos: presença nos dicionários bilíngues escolares 

Rosana Budny – Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD/UEMS)  

 

As unidades fraseológicas com zoônimos (UFz) são expressões idiomáticas que têm 
nomes de animais em sua composição, como ser cachorro sem dono, ser uma galinha 
morta, dizer cobras e lagartos, etc. O que motivou esta pesquisa foi o entendimento de 
que a fraseologia é um aspecto cultural emblemático e recorrente nas línguas, por isso 
está no dia-a-dia na “boca do povo”, motivo pelo qual precisa ser dicionarizada. Esta 
investigação se fundamenta em princípios teóricos da Metalexicografia bilíngue e 
pedagógica na interface que estabelece com a Fraseologia. Objetivou identificar se as 
unidades fraseológicas com zoônimos estão presentes nos dicionários bilíngues 
escolares pesquisados, na direção português-inglês e que tipo de equivalências são 
fornecidas nesses dicionários. Utilizou-se os dicionários monolíngues da língua 
portuguesa Houaiss e UNESP para o levantamento das UFz tomadas como amostra. Os 
dicionários bilíngues pesquisados foram Oxford Escolar (2012), Longman Escolar (2009), 
Michaelis Escolar (2010), Collins Prático (2012), Mini-Webster’s (2011), Landmark (2006), e 
Larousse Avançado (atualizado, 2009). A investigação faz parte de uma pesquisa maior 
desenvolvida por meio da tese de doutorado defendida na Universidade Federal de 
Santa Catarina (2015), cujo título é Unidades Fraseológicas com Zoônimos em dicionários 
monolíngues e bilíngues (Português-Inglês) e em livros didáticos do PNLD da qual este 
trabalho traz apenas um recorte. Resultado: A pesquisa constatou que as UFz quase não 
estão presentes nos dicionários bilíngues pesquisados e por meio desta comunicação 
pretende-se apresentar aspectos quantitativos e qualitativos dessa amostra.  
 

 

Gastronomismos metafóricos: a mandioca como culturema no português brasileiro 

Rosemeire Selma Monteiro-Plantin – Universidade Federal do Ceará 
Antonio Pamies-Bertrán – Universidad de Granada 

 

 

O objetivo desse trabalho é apresentar a mandioca como um culturema no português 
brasileiro e evidenciar a interdependência do já indiscutível binômio língua-cultura, com 
exemplos de influência da cultura sobre a língua, por meio da trajetória linguística desse 
alimento crucial para a constituição e consolidação da população brasileira. Nossa 
hipótese principal é a de que o papel desempenhado pela mandioca na cultura brasileira 
seja similar ao desempenhado pelo pão, na cultura europeia e pelo arroz, na cultura 
asiática. Fortemente presente no imaginário popular brasileiro, a mandioca é portadora 
de tradições que vão desde os mitos indígenas às formas de expressão na linguagem 
popular, como provérbios, ditos populares e principalmente na constituição de 
fraseologismos brasileiros. Analisaremos sua importância na construção da identidade 
cultural do povo brasileiro, levando em conta fatores etimológicos, históricos, 
antropológicos e mais especificamente linguísticos, tal como é refletido sobretudo na 
fraseologia.Sob o ponto de vista linguístico, apresentaremos fraseologismos gerados a 
partir do conceito MANDIOCA, em processos metafóricos e/ou metonímicos, tais como: ser 
pior do que o caso da mandioca, comer com farinha, farinha pouca meu pirão primeiro, 
tirar farinha (com alguém), comer com farinha /ser farofeiro, etc. 
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O vocabulário das cores para a ampliação lexical:  
o caso das unidades fraseológicas e paremiológicas 

Sabrina de Cássia Martins – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Claudia Zavaglia – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 

 

É amplamente aceito que o léxico compõe um nível de análise linguística 
intrinsecamente relacionado à cultura do povo que o utiliza, uma vez que dá voz tanto 
às emoções, às sensações, aos sentimentos, como também à ciência e à tecnologia, 
concretizando e divulgando o conhecimento. Sem dúvida, o léxico representa a 
realidade vivenciada por uma sociedade no decorrer de sua história a partir de uma 
cosmovisão que lhe é própria, fato esse que o torna um objeto complexo e instigante. 
Por isso, sua análise abrange um leque de possibilidades que por sua vez podem ser 
subdivididas, na tentativa de enfatizar aspectos cada vez mais específicos. O presente 
trabalho tem como foco uma fatia especial do léxico, a saber, as unidades fraseológicas 
e paremiológicas da língua portuguesa compostas por um ou mais nomes de cores. 
Trata-se de unidades complexas caracterizadas por particularidades semânticas e 
pragmáticas, cujo uso depende de habilidades linguísticas determinantes para o 
sucesso da produção e da compreensão dos discursos. Nossos objetivos concentram-
se, em primeiro lugar, na descrição de alguns dos aspectos de análise que podem ser 
considerados como essenciais para o estudo desses itens, tais como as motivações 
culturais e cognitivas; em segundo, nas problemáticas advindas do estudo comparativo 
entre universos linguístico-culturais distintos. Com efeito, sustentamos que as unidades 
fraseológicas e paremiológicas compostas por nomes de cores contribuem ativamente 
para a manutenção da identidade de um povo e para a vivacidade da língua. Portanto, é 
inegável a importância de seu estudo e sua descrição adequada pelos dicionários para 
que, por um lado, as diferenças se perpetuem e, por outro, a comunicação se estabeleça. 
 

 

Fraseologias de gênero em resumos de artigos científicos em português, alemão e 
francês 

Sandra Dias Loguercio – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
Cristiane Krause Kilian – UNISINOS 

 
 
Este trabalho faz parte de um projeto que tem o objetivo geral de caracterizar os gêneros 
discursivos da esfera acadêmica e cujos resultados servem de base para o 
desenvolvimento de material didático e de consulta para a leitura e a produção de textos 
acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento e em várias línguas. É um estudo 
comparativo baseado em corpus e pretende assim descrever os gêneros sob uma 
abordagem empirista. Especificamente neste trabalho, concentramo-nos nas 
fraseologias encontradas em resumos de artigos científicos da área de Linguística nas 
línguas portuguesa, alemã e francesa. Consideramos as fraseologias que não estão 
vinculadas à área de especialidade, mas que são específicas do gênero científico, 
podendo ser chamadas de “fraseologia de gênero”. Para tanto, elaboramos um corpus 
com resumos de artigos publicados nas três línguas mencionadas, totalizando 495 
textos. Partimos de uma análise prévia da macroestrutura, identificando as partes 
essenciais – contextualização, introdução do tema, justificativa, objetivos, hipóteses, 
metodologia, resultados, conclusão, etc. Em etapa posterior, com o uso de ferramentas 
de processamento automático da linguagem, levantamos índices de fraseologia (artigo, 
análise, trabalho, pesquisa, resultados, estudo, objetivo, dados, presente e perspectiva, 
para o português) e analisamos as combinações recorrentes no corpus. Com base em 
Tutin (2007), classificamos as estruturas encontradas em fraseologias metacientíficas, 
aquelas relativas ao fazer científico (Os resultados mostram que ...) e metadiscursivas, 
aquelas relativas à interação comunicativa nesse contexto (O objetivo do presente 
trabalho é ...). Os resultados mostram que as línguas recorrem a estruturas diferentes 
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para introduzirem o mesmo conteúdo. A equivalência com base nas funções textuais das 
unidades analisadas se mostra produtiva para a análise desse gênero textual. 

 

 

Como se diz ‘cara de paisagem’ em inglês?  
Fraseologias do corpo humano em inglês e português 

Stella E. O. Tagnin – Universidade de São Paulo (USP) 

 

A Fraseologia está se firmando como uma área de pesquisa específica. No entanto, não 
há ainda consenso entre os autores quanto à classificação das unidades fraseológicas 
tão comuns na língua cotidiana. Este trabalho terá como foco principal as colocações e 
expressões idiomáticas que envolvem partes do corpo humano. Por colocações, 
entendemos a combinação de, em geral, duas palavras que co-ocorrem com frequência 
maior do que seria de se esperar caso se tratasse de uma combinação aleatória. Já para 
as expressões idiomáticas parece haver maior consenso quanto a sua definição: duas 
ou mais palavras cujo sentido global não pode ser depreendido do sentido literal de 
cada um de seus componentes. 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. 
Nosso foco neste trabalho são algumas unidades fraseológicas em língua inglesa que 
envolvem partes do corpo humano e suas possíveis correspondências em português.  A 
seleção das fraseologias aqui abordadas se deu a partir de posts publicados pela autora 
no Blog da Disal, que abordavam especificamente as mais frequentes colocações com 
partes do corpo humano, extraídas do Corpus of Contemporary American English. 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, uma fórmula (Break a leg!) e algumas 
expressões idiomáticas sob a perspectiva das escolhas lexicais (as fraseologias 
envolvem as mesmas partes do corpo humano nas duas línguas?), da fixidez (quão fixas 
são nas duas línguas?) e da motivação metafórica (quais são os elementos de 
comparação nas duas línguas?). 
 

 

A tradução de unidades fraseológicas de especialidade em contratos de compra e 
venda na modalidade juramentada: subsídios baseados em corpora para a exploração 

pedagógica do conceito de habitus no ensino profissional do tradutor 

Talita Serpa – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 
Celso Fernado Rocha – Universidade Estadual Paulista (UNESP/SJRP) 

 
 
Algumas teorias voltadas ao ensino de competências profissionais (PERRENOUD, 2001; 
TARDIF, 2002) descrevem o conceito de habitus (BOURDIEU,1980) como a 
internalização de ações recorrentes, a fim de promover o senso prático de uma 
ocupação. De acordo com Bourdieu ( 1980, 1982), os procedimentos envolvendo o 
habitus permeiam a incorporação de um sistema de padrões apresentado pelas 
instituições, como a universidade. Aplicando tais conceitos aos Estudos da Tradução, 
autores como Simeoni (1998) e Gouanvic (1995) sugerem a existência de um habitus 
tradutório, o qual constitui um conjunto coparticipado de estratégias tradutórias que, por 
sua vez, consistem em uma conduta profissional comum. Baseados nessas teorizações, 
consideramos que esse comportamento pode ser apreendido por estudantes por meio 
da análise de Textos Fonte (TFs) e de Textos Meta (TMs), compilados na forma de 
corpora paralelos em que é possível destacar as opções léxico-tradutórias. Sendo assim, 
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focamos nossa investigação no arcabouço dos Estudos da Tradução Baseados em 
Corpus (BAKER, 1999, 2000, CAMARGO, 2007), da Linguística de Corpus (BERBER 
SARDINHA, 2010, 2015), da Lexicologia (CORPAS PASTOR, 1996; COLSON, 2004; 
SABINO, 2011) e da Pedagogia da Tradução Baseada em Corpus (LAVIOSA, 2008, 2009; 
CAMARGO, 2011). Desenvolvemos uma proposta de exploração pedagógica 
fundamentada na compilação de um corpus formado por traduções na modalidade 
juramentada de contratos de compra e venda. Os dados levantados forneceram a base 
para o reconhecimento de Unidades Fraseológicas de Especialidade (UFEs) de maior 
frequência com o uso das ferramentas WordList e Concord do software WordSmith 
Tools. A formulação de listas e de glossários bilíngues favoreceu aos estudantes 
observar aproximações e afastamentos, bem como refletir sobre a institucionalização, 
coocorrência e variação das UFEs. Acreditamos que a utilização de corpus de tradução 
juramentada em sala de aula auxilia na categorização dos usos, bem como dos 
comportamentos recorrentes e convenciona a possível aplicação do habitus tradutório. 
 

 

O registro das expressões idiomáticas em um dicionário bilíngue pedagógico: análise e 
propostas de aprimoramento 

 
Tatiana Helena Carvalho Rios-Ferreira – Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

 
 
No âmbito do ensino de línguas estrangeiras, atualmente a competência fraseológica é 
considerada parte importante do desenvolvimento global da competência comunicativa 
intercultural. Nesse sentido, cada vez mais se advoga pela inclusão sistematizada e 
gradativa das unidades fraseológicas, dentre as quais se destacam as expressões 
idiomáticas, nos contextos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. Este 
trabalho, que se encontra no contexto dos estudos da Fraseologia, da Fraseografia e da 
Fraseodidática, está em consonância com tais postulados e pressupõe que os 
dicionários bilíngues pedagógicos são ferramentas fundamentais nesses contextos. 
Seus objetivos fundamentais são: indicar alguns princípios teórico-metodológicos 
dessas disciplinas a serem aplicados ao ensino de espanhol como língua estrangeira e 
avaliar um dicionário bilíngue pedagógico quanto ao tratamento das expressões 
idiomáticas, com base nesses princípios. Especificamente, trata da forma como essas 
expressões estão registradas no dicionário bilíngue pedagógico e de propostas para o 
aprimoramento desse registro. Para tal, apresenta breve referencial teórico sobre o 
objeto da Fraseologia e de seus ramos aplicados (Fraseografia e Fraseodidática), com 
ênfase em alguns dos avanços recentes dessas disciplinas, principalmente no que 
concerne aos objetivos do trabalho. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica de abordagem qualitativa. Assim sendo, primeiramente faz-se necessário 
um levantamento bibliográfico sobre as disciplinas em questão; com base nesse 
levantamento, definem-se alguns critérios de análise do dicionário bilíngue pedagógico 
espanhol-português selecionado; em seguida, analisam-se alguns exemplos, seguidos 
de propostas de aprimoramento. O resultado esperado com tal trabalho é, portanto, uma 
contribuição teórico-metodológica para a Fraseologia e seus ramos aplicados, 
especificamente uma proposta de análise e aprimoramento do registro das expressões 
idiomáticas em um dicionário bilíngue pedagógico. 
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Em busca da Imagem Cognitiva da Categoria Mulher em um inventário de provérbios: 
um estudo sobre Fraseoparemiologia e Semântica dos Protótipos 

Thyago José da Cruz – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) 

 

O presente trabalho advém de uma pesquisa de mestrado realizada no Programa de 
Pós-graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul. Por acreditar que os provérbios ainda se fazem presentes nos atos enunciativos em 
língua espanhola e a fim de realizar um estudo fraseoparemiológico, este trabalho 
propôs uma investigação cuja finalidade foi a de encontrar a imagem cognitiva que a 
categoria mulher adquire em um inventário de provérbios. Para formar esse inventário, 
consideraram-se somente os provérbios, extraídos do corpus da tese doutoral da Calero 
Fernández (1990), formados pela lexia mujer (bem como as suas variantes de número e 
grau) e possuidores de uma frequência (ainda que mínima) de uso. Para isso, 
primeiramente, fez-se uma seleção manual, a partir da obra da referida autora, dos 
provérbios que possuíam explicitamente a lexia mujer. Logo após, verificaram-se, em 
páginas da Web, quais dessas unidades ainda estavam sendo utilizadas e quais 
apresentavam contextos reais de uso. Para o inventário, conseguimos, após as 
delimitações e recortes, atingir o número de 137 provérbios. Com o objetivo de alcançar 
a(s) imagem (ns) cognitiva(s) que a mulher adquire nessa recolha de provérbios, utilizou-
se a teoria da Semântica do Protótipo, complementada pela teoria do nível de base. 
Concluída a análise, foram encontradas 21 categorias subordinadas do nível básico 
mulher, além da identificação do elemento que melhor se configurou como o protótipo-
entidade desse inventário. Embora não se tenha analisado o adagiário espanhol como 
um todo, por meio dessas categorias subordinadas e, principalmente, do protótipo 
encontrado, identificou-se qual é a imagem cognitiva que a categoria mulher adquire e 
que implicações e relações há entre esse protótipo, a sociedade e a cultura espanhola. 
 

 

Estudo contrastivo de fraseologismos cromáticos: implicações linguístico-culturais entre 
o alemão e o português do Brasil 

Tito Lívio Cruz Romão – Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
Devido às diferenças existentes entre os idiomas alemão e português do Brasil, 
devidamente inseridos em suas respectivas culturas, costuma haver divergências no 
tocante a escolhas metafóricas geradoras de unidades fraseológicas (colocações, 
locuções, parêmias, fórmulas rotineiras etc.) carregadas de teor metafórico. Com o 
presente trabalho, pretende-se analisar, mediante exemplos traduzidos, unidades 
fraseológicas destes dois idiomas, as quais contenham adjetivos ou substantivos 
designadores de cores com função inequivocamente metafórica. Destaque-se que toda 
cultura tem uma relação particular com o valor representado por cada cor. De tal relação 
podem decorrer, quanto a fraseologismos, acepções iguais ou distintas para uma mesma 
cor num e no outro idioma, ou ainda o apagamento de uma determinada cor em uma 
das línguas a que se dedica este estudo. Vejam-se, a título de exemplo, as seguintes 
unidades fraseológicas: a) (durch einen Faustschlag) ein blaues Auge haben / bekommen 
= estar / ficar com um olho roxo (levar um soco); b) sich über jemanden grün und blau 
ärgern = ficar roxo de raiva por causa de alguém; c) blaues Blut (in den Adern) haben = 
ter sangue azul (nas veias); d) das schwarze Schaf sein = ser a ovelha negra; e) die graue 
Eminenz sein = ser a eminência parda; f ) nicht das Gelbe vom Ei sein = não ser o ideal / 
o melhor. A partir de uma série de unidades fraseológicas comparadas entre o alemão e 
o português do Brasil, buscar-se-á mostrar aqui, como bem ilustram os exemplos 
supramencionados, que um cotejo de fraseologismos cromáticos entre estas duas 
línguas pode gerar os seguintes resultados: a) cores distintas nas duas línguas (exemplos 
“a”, “b”, “e”); b) cores iguais em ambas as línguas (exemplos “c”, “d”); e c) ausência de um 
vocábulo designador de cor em uma das línguas (exemplo “f”). 
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Estratégias de (não) Equivalência de Parêmias  
da Língua Tewe para Língua  Portuguesa 

Zacarias Alberto S. Quiraque – Universidade Federal de Goiás/UEM-Mz (CNPq) 
Maria Helena de Paula – Universidade Federal de Goiás/RC  

 

A discussão da (não) consideração das parêmias, em particular dos provérbios como 
unidades fraseológicas e/ou expressões idiomáticas é um assunto que desperta atenção 
a muitos estudos/estudiosos como Xatara (1998); Nogueira, Almeida e Pinheiro (2014); 
Zavaglia (2014), entre outros. Por meio de um estudo morfo-lexical, isto é, descrição 
morfológica e processamento semântico de parêmias, a presente comunicação 
pretende apresentar algumas considerações sobre as estratégias de equivalência (ou 
não equivalência) dos provérbios, da língua moçambicana Tewe (uma língua bantu falada 
em Moçambique, província de Manica, cidade de Chimoio, código S.13b na classificação 
de Guthrie, 1967-71) para o português falado no Brasil. Tomaremos, neste trabalho, a 
língua Tewe como língua de entrada e em busca de um provérbio equivalente 
tomaremos a língua portuguesa como língua de saída. Por meio da descrição 
morfológica e tradução literal, por exemplo, da parêmia “Gunwe rimwe aricwhanyi inda” 
da língua Tewe que, na tradução literal no português, é “Um dedo não mata piolho” 
mostrar e provar a dificuldade que as duas línguas podem ter em encontrar, literal e 
morfologicamente, uma parêmia equivalente, sendo assim aconselhável a optar pelo 
equivalente apenas semântico, que seria a parêmia “A união faz a força” do português, 
na sua tradução idiomática ou oblíqua. Ademais, demostraremos que a equivalência das 
parêmias foi possível quando optamos pela perspectiva de inter-relação entre língua e 
cultura, pois apesar de a língua ser o principal meio pelo qual se transmite os 
conhecimentos da vida, é imprescindível, sempre, lembrar-se da sua relação 
indissociável com a cultura da sociedade falante desta língua. Para além do método de 
recolha e análise de obras que debruçam sobre fraseologias vs parêmias, usaremos 
também o método introspectivo, pois a língua Tewe, é falada por um dos autores e as 
duas línguas são faladas pelos dois autores deste trabalho.   
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