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RESUMO
A presente dissertação consiste em apresentar reflexões sobre o trabalho com as
expressões Idiomáticas (EIs) em sala de aula para o desenvolvimento da
competência lexical do aluno, e se dá no âmbito da Fraseologia como subdisciplina
da Linguística. Para isso, buscamos examinar o modo como são tratadas essas
expressões nos principais instrumentos pedagógicos de consulta e pesquisa: o
dicionário escolar e o manual de gramática. Também, investigamos como as
expressões idiomáticas são inseridas em sala de aula sob a abordagem do
professor de Língua Portuguesa como língua materna. Essa pesquisa, com caráter
qualitativo, foi realizada em duas etapas. Assim, para evidenciarmos como se dá a
abordagem das expressões idiomáticas nas aulas de Língua Portuguesa,
primeiramente realizamos uma análise dos instrumentos principais de consulta. Na
segunda fase, analisamos os questionários com o intuito de perceber as crenças e
abordagens do professor em relação ao ensino das expressões idiomáticas. Ao
analisar as características estruturais do dicionário (superestrutura, macroestrutura e
microestrutura), e da gramática, relacionados ao tratamento das expressões
idiomáticas, confirma-se que ainda estão muito aquém daquilo que é esperado para
o trabalho com essas unidades fraseológicas (UFs), ou seja, uma abordagem clara
de sua natureza e especificidades. Além disso, verificamos também que o dicionário
escolar, o manual de gramática e a prática docente são itens que se completam
quando o assunto é desenvolver e ampliar a capacidade lexical no aluno.
Ressaltamos ainda a importância dos resultados obtidos na análise para a eficácia
da prática docente, o que, consequentemente, irá influenciar no processo de ensinoaprendizagem do aluno. Essa importância se dá na medida em que acreditamos
que, munido das informações relacionadas ao tratamento das expressões
idiomáticas no dicionário e na gramática, além da reflexão de suas próprias ações, o
professor de Língua Portuguesa para nativos poderá abordar e explorar melhor o
dicionário no trabalho com as expressões idiomáticas.
Palavras-chave: Expressão Idiomática, ensino de Língua Portuguesa e léxico.

ABSTRACT
This proposal consists of presenting reflections on working with the idioms (EIs) in
the classroom for the development of lexical competence of the student and is given
under the phraseology as a sub-discipline of Linguistics. For this we we seek to
examine how these expressions are treated in the main teaching tools for reading
and research: the school dictionary and grammar guide. Besides investigating how
the idioms are inserted in the classroom under the approach of the teacher of
Portuguese as mother tongue. This research, with the qualitative approach, was
carried out in two stages. So, to evidence how the approach of idioms in Portuguese
classes happen, first we conducted a documentary analysis of the main instruments
of consultation. At the second stage, we analyzed the questionnaires aiming at
understanding the beliefs and approaches of the teacher regarding the teaching of
idioms. By analyzing the structural features of the dictionary (superstructure,
macrostructure and microstructure), and grammar related to the treatment of idioms,
it is confirmed that they are still far from what is expected to work of these
phraseologismen (UFs). We also found that the school dictionary, grammar manual
and teaching practice are items that complement each other when it comes to
developing and extending lexical ability in students. We also stress the importance of
the results obtained in the analysis for effective teaching practice which in turn, will
influence the teaching and student learning process. This importance is given to the
extent that we believe that equipped with the information related to the treatment of
idioms in the dictionary and grammar, as well as reflection of their own actions the
teacher of Portuguese Language for native may discuss and further explore the
dictionary in working with idiomatic expressions.
Keywords: Idiomatic Expression, Portuguese Language teaching and lexis.
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INTRODUÇÃO

O conhecimento das expressões idiomáticas é extremamente importante para
a ampliação da competência lexical do aluno e para manter viva a tradição cultural
de uma língua. Apesar disso, percebemos que elas ainda não possuem o seu devido
lugar no ensino de português como língua materna. Isto acontece devido ao
preconceito existente em torno dessas expressões por causa da sua relação forte
com a oralidade.
Nesse sentido, esta proposta consiste em apresentar reflexões sobre o
trabalho com as expressões idiomáticas em sala de aula para o desenvolvimento da
competência lexical do aluno. E, para isso, examinamos o modo como são tratadas
essas expressões nos principais instrumentos pedagógicos de consulta e pesquisa:
o dicionário escolar e o manual de gramática. Também, buscamos investigar como
as expressões idiomáticas são inseridas em sala de aula sob a abordagem do
professor de Língua Portuguesa como líng
ua materna.
Essa investigação se dá no âmbito da Fraseologia. Podemos dizer que esse
campo é voltado para a observação das unidades fraseológicas (UFs) em uma
língua. Dentre os diversos tipos de unidades fraseológicas, destaca-se a expressão
idiomática, objeto de estudo desta pesquisa. Acreditamos que essas expressões
possam ser abordadas em áreas interdisciplinares divido ao fato de serem
construídas linguisticamente, culturalmente e socialmente, refletindo a dinamicidade
e riqueza da língua.
Nesta pesquisa discutimos o uso das expressões idiomáticas no contexto de
sala de aula, visando ao desenvolvimento da competência lexical do aluno.
Ressalta-se que unidade fraseológica é também chamada de unidade lexical
complexa. A lexia complexa, por sua vez, é umas das estruturas mórficas do léxico.
Por esse motivo, este estudo se volta para os estudos fraseológicos, lexicográficos e
do ensino do léxico. Assim, buscamos a interdisciplinaridade entre a Fraseologia, a
Linguística e a Lexicografia.
Procuramos suscitar questões com o objetivo de (re)pensar o seguinte
questionamento: de que forma os materiais pedagógicos tratam as expressões
idiomáticas e como eles são abordadas na escola? E para isso, realizamos buscas e
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análises a partir de três hipóteses: a de que é possível promover a valorização das
expressões idiomáticas e dinamicidade de criação lexical por meio de seu
reconhecimento e difusão de sua existência na língua; a de que as expressões
idiomáticas são negligenciadas no ensino de língua materna; e a de que a existência
de materiais pedagógicos para o trabalho com as expressões idiomáticas no ensino
de língua materna é escassa.
São três as justificativas para essa proposta. A primeira trata da necessidade
de fornecer subsídios para o reconhecimento das expressões idiomáticas em sala
de aula. Neste sentido, a heterogeneidade léxica constitutiva da língua deve ser
aprendida e apreciada no espaço educativo, posto que, na prática, a língua é um
aglomerado de inúmeras riquezas lexicais, além de dialetos geográficos e sociais,
diversos estilos, dentre outras características associadas às diferentes atividades
humanas. Além disso, a inserção dessas expressões no contexto do ensino de
Língua Portuguesa consistiria em um meio de se trabalhar a cultura, ao permitir que
os usos do português permaneçam vivos e não se tornem esquecidos pelos jovens.
A segunda justificativa relaciona-se com as contribuições desta dissertação
ao disponibilizar para o professor informações referentes aos problemas do
tratamento dessas estruturas complexas nos dicionários escolares e nos manuais de
gramática. Partimos do pressuposto de que, estando a par dessas dificuldades, o
educador estará melhor preparado para elaborar estratégias e buscar recursos que
preencham essas lacunas, pois, muitas vezes, o acesso aos dicionários específicos
é difícil - o que leva o docente a recorrer ao uso dos dicionários escolares em suas
aulas bem como às gramáticas normativas.
Além disso, na formação histórica e sociocultural de uma comunidade de
falantes, a diversidade linguística e lexical é resultado da heterogeneidade cultural e
da necessidade de se comunicar. Desta forma, o presente estudo será importante
para que se possam promover outros trabalhos, a fim de aprofundar e conhecer
essa manifestação tão rica da língua que é a expressão idiomática.
Esta pesquisa, de caráter qualitativo, foi realizada em duas etapas. Para
evidenciar como se dá a abordagem das expressões idiomáticas nas aulas de
Língua Portuguesa, primeiramente, foi realizada uma análise de dois meios de
consulta: o dicionário escolar e o manual de gramática. Na segunda fase,
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analisamos questionários com o intuito de perceber as crenças e abordagens do
professor em relação ao ensino das expressões idiomáticas.
Salvo esta introdução, este trabalho possui outras cinco partes. Na primeira
parte, traçamos os estudos fraseológicos apresentando as contribuições de vários
autores quanto às origens desse campo. Apresentamos, também, as características
do seu objeto de estudo: as unidades Fraseológicas (UFs). Nessa parte,
dedicaremos considerável atenção às expressões idiomáticas (EIs), foco desse
trabalho.
Na segunda e terceira parte serão apresentados estudos sobre os
instrumentos de consulta analisados: o dicionário escolar e o manual de gramática
de orientação tradicional e a descritiva, respectivamente. Na quarta parte será
focalizada a importância do trabalho com as expressões idiomáticas nas aulas de
língua materna, de modo que possamos mostrar as contribuições para o
desenvolvimento da competência e ampliação lexical no aluno.
A quinta parte, por sua vez, será composta pela análise do tratamento das
expressões idiomáticas nos materiais propostos: I) o dicionário escolar; II) o manual
de gramática sob orientação tradicional e III) manual de gramática de cunho
descritivo, numa perspectiva funcionalista. Por fim, apresentamos a análise dos
questionários aplicados aos professores que trabalham com o ensino de português
como língua materna.
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE FRASEOLOGIA

Aqui apresentamos um estudo teórico da Fraseologia e das UFs como seu
objeto de estudo. Nesse sentido, mostramos uma visão panorâmica das definições e
conceitos sobre Fraseologia. Além disso, serão destacadas as UFs, apresentando
suas características essenciais e sua tipologia, sobretudo as EIs.
Serão abordadas teorias sobre as lexias de Pottier (1978), também estudadas
por Silva (2006); as contribuições de Saussure quanto aos agrupamentos; Bally
(1951), com seus postulados sobre UFs; além de autores mais recentes como
Xatara (1998) e Tagnin (1989), dentre outros que ajudaram a compor e fundamentar
este tema.

1.1

Traçando os estudos fraseológicos

As combinações fixas existem desde a antiguidade nas línguas e são muito
mais usadas na produção textual do que as combinações livres (GROSS, 1988).
Entretanto, os estudos sobre a

fraseologia aparecem, de forma ainda vaga,

somente no início do século XIX.
Para Ortiz Alvarez (1997), as primeiras pesquisas sobre o tema foram
realizadas por Charles Bally. De acordo com a autora, em 1951, Bally publicou
pesquisas que permitiram a delimitação do objeto de estudo da Fraseologia e da
apresentação de suas especificidades. O linguista francês apresentou pela primeira
vez a existência de expressões fixas e de combinação estável, atentando para a
necessidade de um estudo científico que tratasse dessas combinações.
Silva (2006) já diverge de Ortiz Alvarez, ao apresentar que o grande estudioso
da língua, Saussure em 1916, antes de Bally, já teria feito referências às locuções,
sendo um dos primeiros a assinalar a presença de combinações não livres. Em seu
Curso de Linguística Geral, Ferdinand de Saussure (1916) estabelece as locuções
como elementos pertencentes ao sistema da língua.
Por sua vez, Saussure, em uma reedição de seu trabalho em 1969, chama
essas combinações de “agrupamentos”, mais precisamente sintagmas compostos
por mais de uma unidade sucessiva, que constituíam um encadeamento de caráter
14

linear. Esses encadeamentos também poderiam se contrapor a palavras, grupos de
palavras, lexias complexas de qualquer dimensão ou espécie.
Contudo, as contribuições de Bally não são ignoradas por Silva, até mesmo
porque ele introduziu pela primeira vez o termo phraséologie. Esse termo foi usado
“para abarcar o conjunto de fenômenos sintáticos e semânticos que dão lugar, por
uma parte aos grupos usuais ou séries fraseológicas e, por outra, às UFs” (SILVA,
2006, p. 13). Assim, Bally apresenta uma teoria da Fraseologia e, devido à
notoriedade de seu trabalho, passa a ser considerado como o “pai da Fraseologia”.
É fato que Bally progride um pouco mais em relação a Saussure, ao
estabelecer índices para o reconhecimento e caracterização das UFs, sendo eles: os
índices exteriores (estabilidade, impossibilidade de inserir e de substituir seus
componentes) e os interiores (o sentido é estabelecido pelo conjunto dos
componentes e não pelo sentido individual de cada um deles, e a existência de
arcaísmos e elipses nas unidades).
Já nos anos 1940, as ideias de Bally foram retomadas pelo linguista russo
Vinogradov. Este estudioso classifica os fraseologismos em função do grau de
coesão e motivação semântica. Essa classificação se daria nos seguintes tipos:
fusões fraseológicas, UFs e combinações fraseológicas.
Já Corpas Pastor (1996) defende as origens da Fraseologia nos anos 50, na
remota URSS. A autora ressalta essa região por ter proporcionado considerável
contribuição para as pesquisas sobre o assunto. Esta ideia também é seguida por
Rodriguez (2004), quando postula, com base em pesquisas descritivas sincrônicas,
contrastivas e históricas, que a Fraseologia se concretiza como uma disciplina
linguística independente a partir de 1956, em Leningrado.
A década de 1960 também foi um período de consideráveis estudos
fraseológicos, conforme Ortiz Alvarez (1997). Nessa época, por meio da semântica
estrutural, foram publicados novos estudos na Europa Ocidental que abarcam o
conceito de discurso repetido elaborado por Eugenio Coseriu (1977). Segundo
Coseriu, nessa forma incluem-se as expressões fixas, tais como as frases feitas, as
locuções que possuem elementos insubstituíveis ou com recombinações de acordo
com as renovações realizadas na língua.
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Concomitantemente, nos Estados Unidos as EIs já vinham ganhando espaço
através da proposta da gramática gerativo-transformacional, o que já evidenciava a
preocupação por essas composições complexas (ORTIZ ALVAREZ, 1997, p.196).
Já nos anos 80 e, sobretudo nos anos 90, a Linguística Cognitiva surge
postulando ideias relacionadas à Fraseologia com o intuito de torná-la parte
fundamental da gramática da língua.
Com base nesses autores, podemos entender a Fraseologia como a ciência
que trata das combinações de elementos linguísticos de certa língua, com relação
semântica e sintática cujo significado se dá pela união dos seus componentes, não
pertencendo a uma categoria gramatical específica. Em se tratando de estrutura,
essas combinações abarcam aquelas que possuem elementos estáveis e estáveis
parcialmente. Isto acontece, pois em alguns casos essa estabilidade não é total,
permitindo algumas alterações que, por sua vez, não mudam o significado da
expressão.
Vale ressaltar, também, que a Fraseologia é um veículo de identidade e de
cultura, pois delineia a sabedoria de um povo, as experiências do dia a dia, do
mundo real. As unidades que a integram são meios de conhecimento da história e
de um cenário social no decorrer dos anos, trazendo vivências de uma ou mais
gerações.
Outro aspecto importante relacionado aos fraseologismos é a dificuldade de
se saber sobre os seus étimos. Segundo Viaro (2014, p. 302), isso acontece porque
“as expressões idiomáticas têm seus étimos ligados a um substrato expressivo muito
difícil de perscrutar, a saber, a linguagem coloquial de sincronias pretéritas”. Assim,
uma declaração antiga sobre sua origem pode estar carregada de certezas poucos
confiáveis. Além disso, quanto mais se reproduzem as afirmações, mais equívocos
podem ocorrer em relação à história de sua origem e criação.
Além disso, a fraseologia é uma área

que possui elementos com fortes

traços metafóricos. A metáfora, conforme as teorias cognitivas, é um dos elementos
fundamentais do pensamento dos indivíduos, além da razão e da imaginação. Para
Lakoff e Johnson, explicar a metáfora consiste em "compreender e experimentar um
tipo de coisa em termos de outra" (LAKOFF e JOHNSON, 1980, p. 5).
Deignan e Potter (2004) observaram grande proporção de metáforas
encontradas em um corpus dos idiomas inglês e italiano, em expressões com algum
16

grau de fixidez. Não só eles, mas Lakoff e Johnson também observaram o caráter
das expressões fixas ligada ao pensamento metafórico: "a estruturação metafórica
de conceitos é necessariamente parcial e reflete-se no léxico da língua, incluído o
léxico frasal, que contém expressões fixas” (LAKOFF e JOHNSON, 1980, p. 52).
De fato, usamos inúmeras metáforas, sobretudo, nas unidades fixas ou em
algum processo que torna um discurso repetido, isto é, as UFs. Por outro lado, a
metáfora, muitas vezes, pode ser o ponto de partida de um processo de fixação para
uma nova unidade fraseológica, até mesmo porque o ser humano é dotado de uma
incrível criatividade linguística.

1.2 Algumas aspectos a respeito da teoria das lexias
Para Pottier (1978), as lexias consistem em elementos lexicais ou lexemas,
unidades funcionais com considerável significância e de comportamento linguístico
que se contrapõem ao morfema e à palavra, além de adotarem papel fundamental
na distinção das partes do discurso. Assim, o autor considera que a lexia consiste
em “uma unidade lexical memorizada, pertencente a uma categoria (forma do
significado) ou a classes superiores” (POTTIER, 1978, p. 268).
Para Biderman, um lexema é um elemento constante do sistema linguístico
que possui essência imaterial. Essas unidades se manifestam no discurso “em
formas fixas, podendo, porém, assumir formas variáveis” (BIDERMAM, 1998, p.
138).
Silva está em consonância com essas definições e ainda formula as
características dessas lexias, como podemos ver, ao afirmar que,

as lexias são formas e estruturas linguísticas de natureza diferente.
Suas características comuns consistem em que elas estão
acumuladas no léxico, na parte da consciência linguística que
abrange as unidades denominativas, e em que elas exercem uma
função denominativa para fenômenos da realidade (SILVA, 2006,
p.11).

Essas lexias são classificadas em lexias simples (palavras simples), lexias
compostas (as palavras compostas) e lexias complexas (as palavras complexas).
Silva apresenta um quadro que sumariza essa classificação proposta por Pottier,
como podemos ver a seguir.
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Monolexemática
Lexia simples
Simples
Sal

Derivada
Saleiro

Quadro 1: Classificação das Lexias.
Lexia
Polilexemática
Lexia composta
Aglutinação
Planalto

Justaposição
Mão-de-obra

Lexia complexa
( Fraseológica)
Fixa
Semifixa
Andar a cavalo
Guerra fria

Fonte: (SILVA, 2006, p. 12).

Assim, há os seguintes tipos de lexias propostos por Silva (2006): simples,
composta e complexa. As lexias simples correspondem à palavra, por ser a menor
unidade lexemática. Ela é considerada monolexemática, e isso quer dizer que sua
constituição é estabelecida por um só radical, de um lexema com ou sem afixos.
A lexia composta é uma unidade lexemática formada pela combinação de
duas lexias simples. Essa lexia, segundo Pottier, seria o resultado da integração
semântica, sendo que elas possuem mais de um radical ou tema.
Já Barros denomina essas lexias de termos compostos. Para a autora, “os
termos compostos também são unidades lexicais formadas por dois ou mais
radicais” (BARROS, 2004, p.100). Diferentemente de Pottier, a autora insere nesse
grupo as palavras formadas por justaposição com hífen e as unidades lexicais
formadas por aglutinação e justaposição sem hífen, que ela chama de termos
simples.
Por outro lado, as lexias complexas se caracterizam por ser transformar em
construções fixas, devido à sua frequente utilização na língua. Esse processo
denomina-se lexicalização semântica, adquirindo significado singular, em diversos
graus. As lexias compostas e as complexas, como podemos observar no quadro,
também são classificadas como lexia polilexemática, pois se constituem de dois ou
mais lexemas.
Comparando com a gramática tradicional, a lexia seria a noção de palavra
simples e de palavra derivada. Já as compostas seriam palavras compostas
formadas por aglutinação ou justaposição, separadas ou não por um hífen.
Essa classificação vai ao encontro daquela realizada por Pottier (1978), sendo
que a única diferença é que o autor acrescenta uma quarta classificação, que seria
as lexias textuais. Essas lexias são as complexas, que atingem o enunciado ou
texto. Como exemplos, Pottier cita os hinos, as preces, os provérbios, dentre outros.
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Para esta pesquisa, nos interessa particularmente as lexias complexas, pois
as UFs fazem parte desse grupo. Desse modo, essas lexias podem ser chamadas
de lexias fraseológicas. Essas unidades constituem como unidades reproduzidas
que compõem elementos do léxico. Vale elucidar que o léxico consiste no conjunto
vocabular de uma língua. Mas esse assunto será aprofundado na quarta parte desta
dissertação.
Além da classificação, Pottier também postula que as lexias podem ser
rígidas ou variáveis. Dessa forma, o autor estabelece graus de fixação para elas,
sendo que as lexias rígidas possuem elementos invariáveis. Já as variáveis teriam
instabilidade no seu todo ou em partes.

1.3 Objeto de estudo da Fraseologia: as Unidades Fraseológicas

A fraseologia é a disciplina que tem como objeto de estudo os fenômenos
lexicais denominados de UFs enquadradas no grupo das lexias complexas. Essas
unidades, para Silva, que realiza estudos fraseológicos em língua espanhola,
consistem em “combinações estáveis de palavras que apresentam certa fixação de
forma e significado, entre outras características” (SILVA, 2011, p.162).
Vilela (2002), baseado em ideias de especialistas em fraseologia, postula uma
definição semelhante e ainda acrescenta que essas combinações podem adotar a
função e significado de lexemas. Para o mesmo autor, as fraseologias possuem
função nomeadora, que pode ser dividida em 1) nomeação primária e 2) nomeação
secundária.
Além disso, as UFs são chamadas por alguns de unidade lexical complexa.
Biderman (1996, p. 08) nos mostra que “a complexidade decorrente das
características peculiares” dessas unidades resulta nos problemas do seu
tratamento teórico. Como um desses problemas, podemos citar diferentes
nomenclaturas que são associadas a essas unidades, sem um consenso entre os
teóricos.
A autora ainda faz um levantamento dessas diferentes denominações
conforme cada pesquisador. Optamos por representar essa correlação através de
um quadro:

19

Quadro 2: Diferentes denominações para Unidade Lexical Complexa.
AUTOR , ANO
NOMENCLATURA PARA ULC
Casares, 1950

locução

Bally , 1951

locução fraseológica

Zuluaga, 1975

expressão fixa

Saussure, 1977

agrupamentos

Pottier , 1978

lexias complexa e textual

Ettinger , 1982

combinação fixa de lexemas

M.Gross , 1986

expressão figée que significa congelada

Fiala , 1987

sintagma fixo, expressão idiomática, unidade complexa

Tristá , 1988

fraseologismo

Gréciano , 1993

frasema

Gouadec , 1994

entidade fraseológica, fraseologismo

Hundt , 1994

locução

G. Gross , 1996

expressão figée; locução

Mejri , 2000

sequê
Fonte: Elaborado pela autora com base em Biderman (1996).

Além das diferentes denominações, cada autor segue uma linha diferente de
pesquisa para tratar dessas unidades lexicais complexas. Para este trabalho,
utilizamos as denominações usadas nos estudos de Xatara e Tagnin, cujo trabalho
sofreu influências das concepções de Fiala (1987) sobre expressão idiomática,
unidade complexa. Em alguns momentos também usamos o termo definido por
Tristá (1988), fraseologismo, pelo fato de suas concepções mais se aproximarem
dos nossos pressupostos teóricos.
O ponto inicial para a distinção das UFs (unidades fraseológicas) de outras
unidades denominativas seria o estabelecimento de critérios aplicados com esse fim.
Bally (1951) apresenta alguns aspectos que caracterizam as UFs e, dentre esses
aspectos, ele destaca um que consiste no grau de coesão absoluto dessas
unidades. Assim, as palavras que constituem a unidade perdem seu sentido
individual e a combinação obtém novo significado. Ainda, deixa claro que essa nova
significação não é um resultado da soma dos sentidos de cada um dos
componentes.
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Entretanto, podemos dizer que Bally vai muito além quando sugere os índices
interiores e exteriores para reconhecer e caracterizar essas unidades. Nos índices
exteriores, uma unidade está composta por inúmeras palavras divididas pela escrita
(e não por outras palavras), arrumadas em uma ordem invariável. Nesse índice, não
há substituição de um elemento do grupo por outro.
Já nos índices interiores, Bally delineia a equivalência da unidade a uma só
palavra, chamada de termo de identificação. Outro aspecto dessa classificação seria
o sentido da unidade como um todo, e não o sentido das palavras isoladas. Por
último, nesse índice entram as unidades com arcaísmos e elipses e, a partir desse
aspecto, acontece uma atualização dos arcaísmos que se encontram em uma
unidade. Então, mesmo não utilizados na língua, esses arcaísmos não perdem seu
lugar quando referidos em uma unidade, de modo que mantêm garantido o caráter
fixo de composição.
Já Corpas Pastor (1996, p.19) define UFs como “[...]son unidades léxicas
formadas por más de dos palavras gráficas en su limite inferior, cuyo limite superior
se sitúa en el nível de la oración compuesta”, ou seja, seriam “unidades formadas
por mais de duas palavras gráficas em seu limite inferior, cujo limite superior situa-se
no nível da oração composta”. Assim, para a autora, a unidade fraseológica é uma
expressão constituída por várias palavras que se caracterizam por uma combinação
já estabelecida, institucionalizada, estável.
Além disso, essa combinação apresenta particularidade sintática ou
semântica e pela possibilidade de variação de seus elementos integrantes, seja
como variantes lexicalizadas na língua, seja como modificações ocasionais no
contexto.
Nesse sentido, a autora distingue as UFs das outras unidades léxicas através
das características de: a) gradação; b) variação; c) idiomaticidade; d) fixação; e)
institucionalização e f) frequência. A primeira significa que nas características
dessas unidades existe uma escala de gradação, e isso determina que nem todas as
unidades possuem estrutura totalmente fixa.
Quanto à variação, Pastor afirma que os elementos dessas expressões
podem sofrer mudança determinada por uma variante sem que isso influencie no
significado inteiro da unidade. Também se pode incluir nessa variação qualquer
alteração criativa realizada pelos falantes. É o caso, por exemplo, da expressão
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idiomática cor de burro quando foge. Segundo Cotrim, em uma reportagem para a
Revista Língua, essa expressão foi modificada conforme os tempos pelos seus
falantes, pois na verdade o burro não muda de cor, a cor dele é sempre a mesma.
Mas quando provocado ele se irrita e fica feroz ultrapassando tudo que vê pelo
caminho, sendo assim, a expressão originária seria corra de burro quando ele foge
citada pelo gramático Antônio de Castro Lopes (1827 - 1901).
Para Barros (2004, p.102-105), existem onze maneiras de se identificar e
distinguir as UFs. São elas:
Com relação ao significado de uma unidade fraseológica, temos que:
I)

um componente não é autônomo em relação ao outro;

II)

não há possibilidade de comutação de um elemento;

III)

seus componentes são inseparáveis;

IV)

peculiaridade da estrutura interna;

V)

definição específica para o sintagma analisado;

VI)

o sintagma é compatível de modo sistêmico;

VII)

a substituição do elemento particular de um sintagma terminológico por

um outro ou do sintagma inteiro por um termo lexemático.
VIII)

a produtividade, ou não do sintagma na comunicação determina

através do uso fluente de tal termo sintagmático em textos especializados.
IX)

o sentido de cada elemento da unidade é conhecido

X)

a alta recorrência de uma unidade fraseológica conduz a uma união

semântico-sintática intensa e à memorização por parte dos falantes.
XI)

frequência de coocorrências;

A idiomaticidade refere-se ao ponto mais alto, em que nenhum dos elementos
possui significado que lembre a significação da unidade fraseológica. Em relação à
fixação, essas unidades podem ser fixas formais ou de modo semântico. Ao
mencionar a sua institucionalização, a autora afirma que consiste na ideia de que a
repetição do uso de uma determinada unidade pode gerar aceitação das normas de
uma comunidade de falantes.
E por último, a frequência estaria ligada ao índice superior de uma UF em
relação ao uso de seus elementos de modo individual da língua. Essa alta
frequência está diretamente relacionada com as situações conversacionais, no
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linguajar cotidiano, dentre outros. Essa contínua presença ocorre devido a fatores
diretamente ligados às características essenciais da língua: a expressividade, o
conforto e a adequação.
Resumindo de modo geral as ideias dos autores mencionados até agora,
podemos dizer que as UFs se caracterizam principalmente pela: pluriverbalidade;
estabilidade sintático-semântica; coesão de seus elementos; não comutabilidade;
alta frequência de uso; metaforização; institucionalização; e unidades fraseológicas
organizadas como estruturas sintáticas.

1.3.1 Tipos de Unidades Fraseológicas
De acordo com os estudos pesquisados, percebe-se o desacordo entre os
autores a respeito do alcance da Fraseologia. Alguns aceitam que os estudos
fraseológicos compreendam os provérbios, locuções, gírias, colocações, frases
feitas, aforismos, etc. Por outro lado, há outros que limitam esse estudo às
expressões idiomáticas (EIs), sem estabelecer diferenças entre termos. Assim, as
diversas propostas para classificações das UFs ora apresentam uma visão ampla do
fenômeno fraseológico, ora apresentam uma visão estreita deste.
Entretanto, optamos, nesta parte do trabalho, por apresentar a visão mais
ampla que distingue os tipos de UFs. E esta visão está relacionada aos estudos de
Ortiz Alvarez (2000), dentre outros autores. Em sua tese de doutorado, a
pesquisadora

realizou

uma

investigação

sobre

os

estudos

fraseológicos

considerando os aspectos abordados por diversos teóricos, a fim de diferenciar as
EIs das demais UFs.
Ortiz Alvarez considera como unidade fraseológica os provérbios, locuções,
frases proverbiais, clichês, gírias, colocações, frases feitas, modismos, idiotismos,
palavrões e expressões idiomáticas. A seguir, apresentamos uma síntese num
quadro sobre a definição de cada unidade fraseológica para uma melhor
visualização.
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Quadro 1: Tipos de UFs.

Unidades Fraseológicas (UFs)

Provérbio

Locução

Frase Proverbial

Clichê

Gíria

Colocação

São autônomos, independentes do sujeito e alta capacidade
de convencimento.
Ex.: É melhor prevenir do que remediar.
Possui função gramatical e se caracteriza por ser
combinação lexical.
Ex.: Nossa Senhora.
Possui origem nos provérbios, dependentes do sujeito.
Ex.: matar dois coelhos com uma cajadada só.
Repetição que por desgaste afasta-se do seu significado
original:
Ex.: Era uma vez.
Temporárias, pertencem a certo grupo social.
Ex.: caô, ninguém merece.
Combinação de uso frequente, arbitrário e pode ter uso
temporário.
Ex.: vaca louca (cunha com objetivo de dar nome a doença
Encefalopatia Espongiforme).

Refrão

Mais curta do que o provérbio.
Ex.: Como se costuma dizer.

Expressão
Idiomática

Significado não é o resultado dos seus componentes. Possui
sentido metafórico.
Ex.: abaixar a bola.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Ortiz Alvarez (2000).

Selecionamos apenas dois desses tipos para explanação, devido às
limitações de um trabalho acadêmico dissertativo. Esses dois tipos a serem
apresentados são: os provérbios e as expressões idiomáticas. Baseamo-nos em
duas das características mais peculiares: a primeira é relacionada à fixidez e
frequência dessas expressões e a segunda ligada a legitimação do significado, ou
seja, o reconhecimento por parte de seus falantes, consequentemente, construído a
partir de sua produção no uso da língua.


Provérbios

O provérbio consiste no objeto de estudo da Paremiologia, uma ciência que
tem como foco a descrição, classificação e dados relacionados à etimologia e
pragmática dos provérbios, locuções, ditos, adágios, máximas, dentre outros. Ortiz
Alvarez postula que os provérbios possuem autonomia, alto poder de convencimento
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e é independente do sujeito. Alguns exemplos: quem com ferro fere, com ferro será
ferido; mais vale um pássaro na mão do que dois voando, a pressa é a inimiga da
perfeição, etc.
Ao falar em provérbio, Succi afirma que é uma unidade fraseológica
fixa, consagrada por determinada comunidade linguística que recolhe
experiências vivenciadas em comum e as formula em enunciados
conotativos, sucintos e completos, empregando-os como um discurso
polifônico de autoridade por encerrar um valor moral atemporal ou
verdades ditas universais e por representar uma tradição popular
transmitida até milenarmente entre as gerações (SUCCI, 2006, p.
31).

Além disso, essas características não se excluem e podem não estar reunidas
ao mesmo tempo em um só provérbio.
Sabino (2010); Xatara e Succi (2008) evidenciam a dificuldade de se
conceituar esse tipo de estrutura; então preferem discriminá-la com a relação a
outros fraseologismos, que, em geral, se distanciam ou se assemelham dos
provérbios. Nesse sentido, propõem uma definição buscando amenizar a
ambiguidade da conceituação entre as UFs :

Provérbio é uma unidade léxica fraseológica fixa, e consagrada por
determinada comunidade linguística, que recolhe experiências em
comum e as formula como um enunciado conotativo, sucinto e
completo, empregado com a função de ensinar, aconselhar,
consolar, advertir, repreender, persuadir ou até mesmo praguejar
(XATARA e SUCCI, 2008, p. 35).

Sabino (2010) estudou a diferença entre provérbio e expressão idiomática,
apresentando que essas unidades possuem semelhanças e diferenças. A figura
abaixo sintetiza um pouco essas ideias:

25

Figura 1: Semelhanças e diferenças entre Provérbios e Expressão Idiomática.
Provérbios

Expressão Idiomática

• Frequência
•lexicalização e
•Enunciado autônomo;
cristalização
•convencionalização/
institucionalzação
•encerra ou não
•conotação
discursos de autori•sinonímia e antonímia
dade;
•função de eufemismo
•função na mídia
•Polifonia;
Contexto e intertextualidade
•humor, crenças
•Moral da história
e criatividade

•refere-se a
situações precisas;
•constituído por
enunciados
incompletos.
•Refere-se ao
individual;

Fonte: Elaborado pela autora com base na proposta de Sabino (2010).

Para ele, o provérbio consiste em um enunciado com significação completa,
sem necessidade de complementação; possui autoria coletiva e sabedoria comum,
baseada em ideias tradicionais consentidas pela sociedade; “é formado por vários
discursos, representando a voz da coletividade e podendo falar por instituições e
grupos sociais” e podem ter ou não “moral da história” (SABINO, 2010, p.340).


Expressões Idiomáticas
Em consonância com estudos anteriores (Xatara, 1998; Tagnin, 1989),

podemos dizer que uma EI é uma unidade lexical complexa e indecomponível, e não
apenas uma locução. Desse modo, em sua composição, seus elementos não se
separam e ainda podem sofrer

pequenas modificações, sem que se comprometa o sentido comum da
estrutura completa.
Xatara (1998, p.49) define o seguinte conceito: “expressão idiomática é uma
lexia complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição
cultural”. Assim, para que seja classificada como idiomática, uma lexia complexa
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possui três aspectos que atuam em seu processo de lexicalização: indecomposição,
a conotação e a cristalização.
Essas unidades lexicais complexas são indecomponíveis em sua forma e
conteúdo na medida em que sua distribuição admite:

I.

Troca de elementos por outros semelhantes;

II.

A introdução de elementos pertinentes;

III.

A inserção de certas categorias gramaticais.

Ao mesmo tempo, de modo funcional, uma EI é unidade locucional ou frasal
que constitui uma combinatória fechada, de distribuição única ou distribuição
bastante restrita, pois se apresenta como sintagma complexo que não tem
paradigmas, ou seja, quase nenhuma operação de substituição característica das
associações paradigmáticas pode ser normalmente aplicada. Dessa forma, uma EI é
conduzida pelo “princípio da distribuição única ou restrita” (XATARA, 2001, p.52).
Esse princípio é caracterizado pela não desagregação de seus componentes.
O segundo aspecto da natureza de uma EI atribuída por Xatara, a conotativa,
consiste na motivação metafórica na origem da expressão. Além disso, no processo
de construção discursiva, com fins de criação do seu significado, cada elemento da
combinação abandona seu sentido próprio e dessemantiza, ou seja, altera sua
significação.
No interior das fraseologias, as palavras perdem o seu significado individual e
constituem em conjunto um significado fraseológico novo, que será idiomatizado,
isto é, um “semema fraseológico” (ou mesmo vários “sememas fraseológicos”)
(VILELA, 2002, p. 162).
Assim, o sentido da combinação não pode ser inferido a partir dos
significados individuais de cada lexema. E, mesmo que saibamos o significado de
todas as palavras em sua composição, inclusive suas funções gramaticais, uma
interpretação isolada ou mudança de ordem das palavras resultaria num significado
confuso, pois sua forma tende a se manter congelada.
Outro aspecto importante para o processo de lexicalização de uma expressão
é o seu uso constante por uma determinada comunidade de falantes, configurando a
sua cristalização - terceiro aspecto já citado de uma EI. Assim, ao adquirir o caráter
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imutável em seu sentido, a EI cristaliza-se em uma língua e é propagada de geração
em geração nas diversas situações reais de comunicação.
À vista disso, a frequência do emprego da EI irá convencionar o seu sentido
na comunidade. Esta dinâmica irá garantir elevado nível de codificabilidade,
tornando uma combinação lexical reconhecida pelos indivíduos. Seria, pois, “a sua
consagração pela tradição cultural que o cristaliza em um idioma, tornando-o estável
em significação” (XATARA, 1998, p. 151).
Tagnin (1989) trabalha com dois aspectos diferentes para combinações: a
convencionalidade e a idiomaticidade. Assim, a autora, estabelece a distinção entre
EIs e expressões convencionais. Para ela,


Expressões idiomáticas: são estruturas cujo sentido não possui

previsibilidade, assim não pode ser entendido somando o significado de cada
elemento que a compõe. Exemplos: deixar o barco correr, tirar a barriga da miséria.


Expressões

convencionais:

São

estruturas

consagradas,

por

convenção social (por costume) que possuem sentido claro ou literal. Exemplos:
Feliz natal, doce ilusão.

Assim, a autora afirma que nas EIs o significado não corresponde à soma dos
significados das partes. No caso de pagar o pato, por exemplo, não significa que
alguém vai saldar o custo em dinheiro de um pato. Sobre isso, Tagnin, alguns anos
depois, também afirma que muitos estudiosos concordam que “o significado da
expressão toda não [é] previsível a partir do significado de suas partes” (TAGNIN,
2005, p.62).
A seguir, selecionamos as características principais que serão utilizadas nos
critérios para reconhecimento e identificação das expressões idiomáticas na análise
apresentada na seção 5.1. Vale ressaltar que, para reconhecer uma EI, devemos
considerar a complementaridade das características entre si.

I.

Pluriverbalidade: Esta propriedade está ligada à quantidade de

elementos lexicais que a combinação fixa terá. Tagnin (1989), Cospas Pastor (1996)
e Xatara (1998) concordam ao afirmarem que uma expressão idiomática deve conter
no mínimo dois elementos.
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Para Tristá Perez (1988), dos elementos constituintes, uma é tida como
palavra principal e as outras são auxiliares. Vale dizer que pode haver casos em que
se tem mais um elemento principal. Assim, Tristá divide as expressões em
“uninuclear” e “multinuclear”. Exemplos:


Uninuclear: na linha (função de advérbio, significa manter em ordem,

uma palavra principal: preposição+artigo+substantivo)


Multinuclear: olho gordo (nominal, significa ter inveja, duas palavras

principais: substantivo + adjetivo), dar no pé (verbal, significa fugir, duas palavras
principais: verbo+preposição+artigo+adjetivo)

II.

Combinabilidade: Está relacionada com a capacidade que os

elementos possuem de se combinarem, podendo ter lógica ou não. Tagnin (2005)
afirma que algumas expressões possuem motivação semântica em sua lógica
combinacional. Por exemplo, pagar caro (sofrer duramente as consequências)
possui em sua combinação a intenção gramatical contida nas regras do português:
“verbo + artigo + substantivo”. Semanticamente falando não encontramos sentido
coerente entre os elementos.

III.

Convencionalidade: Propriedade ligada ao fato de uma expressão ser

usada e reconhecida pela comunidade linguística, fator diretamente ligado a
repetição e frequência de uso de uma determinada EI. Para Tagnin (1989), essa
propriedade consiste no que é aceito por uma comunidade pelo uso ou por acordo.
Podendo, também, ser encontrada em diferentes níveis, sintático, semântico e
pragmático.
IV.

Fixidez ou estabilidade relativa: Xatara (1998) também denomina de

cristalização. Os fatores citados anteriormente, repetição e frequência, também são
responsáveis por essa propriedade. Outro aspecto está ligado aos diferentes níveis
que esta propriedade pode assumir. Essas variações são de caráter sintático ou
semântico, mas sem perda de seu significado.

V.

Idiomaticidade: Ortiz Alvarez (2000) define essa propriedade como

sendo a impossibilidade de observar o significado da expressão através dos seus
elementos separados. Tagnin (1989, p.43) ainda acrescenta que esse caráter pode
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acontecer

em

diferentes

graus:

“menos

idiomáticas”

(significado

de

fácil

entendimento) e “mais idiomáticas” (as expressões em que nenhuma das unidades
contribui para a compreensão do sentido total).
Ressalta-se que, do ponto de vista etimológico, essa propriedade estaria
relacionada aos aspectos próprios e particulares de certa língua.

VI.

Metaforicidade: O significado de uma expressão idiomática se

caracteriza pelo “processo de transposição do sentido” (XATARA, 1998, p. 172)
literal ao plano da representação, assumindo o sentido figurado. Podemos dizer que
essa característica é fundamental para a construção da identidade do indivíduo
através de e por meio da língua. Dessa forma, as expressões idiomáticas através de
suas metáfora apresentam dados referentes à estrutura social, à cultura e a um
povo, ao seu contexto histórico, à motivação que levou o falante a escolher
determinada expressão, dentre outros.
Explanada as características das expressões idiomáticas, veremos agora a
tipologia proposta por Xatara (1998). A autora elabora a tipologia das expressões
idiomáticas de acordo com critérios morfossintáticos e semânticos. Devido aos
limites impostos por este espaço, nos pautaremos para análise na seção 5.1,
somente os critérios morfossintáticos.
Para a pesquisadora, os aspectos morfossintáticos se organizam nas
seguintes estruturas das EIs: sintagmas nominais, verbais, com função adjetiva, com
função adverbial e frasal. Assim,
a) Sintagma nominal – possui função de substantivo na oração. Exemplos:
tudo azul, cara de tacho.
b) Sintagma verbal – Possuem elemento verbal em sua estrutura. Exemplos:
estar em baixa; dar bandeira. Podendo ocorrer casos em que um elemento aparece
oculto.
c) Sintagma de função adjetiva: possui função adjetiva, mas que modifica o
substantivo. Exemplos: homem de bem (qualidade: honesto)
d) Sintagma de função adverbial: possui função de adverbial, ou seja,
modifica ou complementa o verbo. Exemplos: de cara, na linha.
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e) Sintagma frasal: consistem em expressões estruturadas em frases
exclamativas, interrogativas ou nominais. Exemplos: Está com fogo no rabo? É o fim
da picada! Fim da linha!
De acordo com ao sentido, autora classifica como os casos especiais aquelas
expressões idiomáticas que possuem certas relações semânticas específicas e
devem ser consideradas devido ao seu alto uso:

a)

Alusivas: expressões em que para saber o significado é necessário

recorrer a outros conhecimentos históricos, enciclopédicos, ... Exemplos: beijo de
Judas (alusão ao texto bíblico, cuja apresenta o modo que Judas Iscariotes
identificou Jesus para os soldados que queriam prendê-lo; evento que significou a
traição a Jesus).
b)

Análogas: possuem formas similares. Exemplos: por a limpos, por em

pratos limpos (possuem sentido parecidos: esclarecer algo ou algum fato).
c)

Depreciativas: Possuem tom pejorativo. Exemplos: filhinho de papai,

olho de peixe morto.
d)

Comparativas:

São

fundamentadas

na

figura

da

comparação.

Exemplos: vestido igual a um jeca; escorrega igual sabonete.
e)

Hiperbólicas: possuem caráter de provocar exagero. Exemplos: pele e

osso; matar cachorro a grito.
f)

Irônicas: produzem o efeito de dizer o contrário. Exemplos: rainha da

cocada preta.
g)

Negativas: são utilizadas na forma negativa. Exemplos: não esquenta a

cabeça; não dá a mínima.
h)

Situacionais: Possuem uso determinado em caso ou situação

específica. Exemplos: vai pentear macaco (pedir que alguém retire sua presença,
ideia ou comportamento); Nem mais um pio.

Para a estruturação sintática, Xatara estabelece a seguinte classificação
conforme uma escala abstrata:

A.

Fortemente conotativas: dificuldade de decodificação porque seus

elementos não estão semanticamente presentes e “há dificuldade para recuperar
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sua motivação metafórica e o sentido literal está bloqueado pela realidade
extralinguística” (Xatara, 1998, p.172). Exemplo: sair do papel; pisar no freio, dentre
outros.
B.

Fracamente conotativas: decodificação mais facilitada porque seus

componentes de valor denotativo estão presentes semanticamente e estão ligados a
elementos ausentes, de valor conotativo. Exemplo: estar sempre um passo à frente,
dentre outros.
Finalizamos esta seção delimitando a unidade fraseológica, objeto de estudo
dessa pesquisa - as EIs. Desse modo, determinamos sua natureza estrutural,
características e tipologia, considerando sua possibilidade de variações específicas.
Assim, temos a seguinte síntese:
Figura 2: Delimitação das Expressões Idiomática.
I. Indecomponível
II. Conotativa
III. Cristalizada
I.Pluriverbalidade
II.Combinabilidade
III.Convencionalidade
IV.Fixidez
V.Idiomaticidade
VI.Metaforicidade
I.Estrutura
II.Conotatividade
III.Casos Especiais
Fonte: Elaborado pela autora com base em Xatara (1998).
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2 O DICIONÁRIO ESCOLAR NO TRABALHO COM

AS EXPRESSÕES

IDIOMÁTICAS

Na primeira parte desta dissertação foi apresentado o ponto de vista teórico
de diversos autores em relação à Fraseologia, bem como definido o objeto de
estudo dessa pesquisa: as expressões idiomáticas. Dando continuidade às
discussões teóricas, nesta parte, serão apresentados os pontos relacionados ao
dicionário escolar de Língua Portuguesa. Veremos os aspectos peculiares do caráter
didático e pedagógico desse tipo de obra, além de elaborarmos uma breve análise
sobre os documentos oficiais que tratam desse material. Além disso, serão
apresentados pontos de vista sobre os critérios de inserção das EIs nos dicionários.

2.1 O dicionário escolar de Língua Portuguesa
Nesta seção, serão apresentadas as definições e conceitos relacionados ao
dicionário escolar de Língua Portuguesa. Além disso, abordamos
também

questões

referentes

às

características

internas

das

obras

lexicográficas, apresentando os seus três níveis estruturais: superestrutura,
macroestrutura e microestrutura.
A lexicografia pedagógica é uma subárea da lexicografia e possui como
objetivo principal o desenvolvimento de obras lexicográficas para estudantes de
língua materna e/ou estrangeiras. Em se tratando de teoria, a LP se volta aos
estudos que visam a potencialização do uso das obras lexicográficas como materiais
pedagógicos a serem utilizados em sala de aula e à preocupação com a qualidade
dessas obras utilizadas no ensino de línguas.
Em se tratando de sua notoriedade, podemos dizer que os estudos sobre
lexicografia pedagógica cresceram muito devido às necessidades do contexto
escolar, uma vez que existe na escola a dificuldade em enxergar o dicionário como
um meio de aprendizado sobre a língua. Além disso, associa-se também a ideia de
que a obra lexicográfica é explorada de modo precário pelos professores. A esse
fato, possamos pensar que talvez o professor não utilize essa obra pelo fato de
acreditarem na crença do dicionário como “pai dos burros”, o que iria demostrar falta
de conhecimento da língua que se ensina. Entretanto, a atitude de realizar uma
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busca no dicionário demostra interesse em conhecer, aprender e ampliar os
conhecimentos sobre a língua.
Hernández (1998, p.50) entende a importância do dicionário para o ensino ao
dizer que a lexicografia “se refere a obras destinadas a quem ainda não alcançou
uma competência linguística suficiente em sua língua materna”. Ele utiliza o termo
Lexicografia didática, apesar de este termo aparecer como lexicografia pedagógica.
O dicionário de língua materna de uso escolar é o resultado de inúmeros
debates entre diversas esferas, logo, é fruto de muitas polêmicas contraditórias.
Rangel lista, no mínimo, quatro instâncias envolvidas no processo de construção de
um dicionário desse tipo:

[...] acadêmica (no âmbito da lexicografia pedagógica, por exemplo),
a da prática didático-pedagógica, a da produção editorial (e/ou da
prática lexicográfica ) e a das políticas públicas voltadas para o livro
e a leitura, em especial as do âmbito educacional (RANGEL, 2011,
p.38-39).

Tendo em vista a quantidade de esferas participantes na elaboração desse
tipo de obra, consideramos a complexidade e dificuldades que envolvem sua
produção. Dessa forma, o que trazemos neste trabalho são contribuições que visam
à melhoria da prática pedagógica em sala de aula.
Para Biderman, “o dicionário registra o léxico de uma língua”. E ainda, ele
reproduz “uma organização sistemática do léxico” (BIDERMAN, 1998, p. 29).
Desse modo, entendemos que esse tipo de obra lexicográfica consiste na
representação do léxico de uma sociedade, refletindo sua ideologia e cultura.
Biderman concebe o dicionário como porta voz da comunidade linguística, sendo
uma obra que pretende registrar não a língua utilizada e consagrada pelos
escritores, mas os usos linguísticos cotidianos. Também concordamos com a
autora quando critica a supervalorização da língua escrita valorizada na sociedade.
Assim, para ela, o dicionário deve trazer os diversos níveis de linguagem, os
registros sociais, reconhecendo também os usos marcados como típicos da
oralidade, identificando elementos de cunho popular.
Alcaraz (2006, p.123) compreende que “o dicionário é a arma que deve estar
sempre ao alcance de quem está permanentemente às voltas com as palavras”.
Krieger (2006) vai mais adiante, ao afirmar que o dicionário é um espaço
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sistematizado que abarca o léxico de forma estruturada e organizada. Todavia,
entendemos que essa ferramenta não comporta todo o vocabulário devido a
limitações de espaço e, sobretudo, às criações linguísticas que ocorrem na
comunidade

constantemente.

Assim,

muitas

unidades

caem

em

desuso

rapidamente, e muitas das vezes até se tornam arcaísmos.
Sobre o uso do dicionário em sala de aula, acreditamos que essas obras são
instrumentos auxiliares quando se trata do desenvolvimento da competência lexical.
Neste âmbito, Krieger (2006) enaltece sua função pedagógica e seu benefício no
desenvolvimento da leitura e escrita, da produção textual, da análise linguística, no
conhecimento do vocabulário e na formulação de ideias críticas sobre a língua e
suas variações sociolinguísticas.
Para Dubois et al.,
O dicionário é um objeto cultural que apresenta o léxico de uma ou
mais línguas sob a forma alfabética, fornecendo sobre cada termo
certo número de informações que visam a permitir ao leitor traduzir
de uma língua para a outra ou preencher lacunas que não lhe
permitiam compreender um texto na sua própria língua. O dicionário
visa também a dar o domínio dos meios de expressão e a aumentar
o saber cultural do leitor. O modo de leitura do dicionário é a consulta
(DUBOIS et al., 1993, p.186).

Considerando que os usuários usam o dicionário com distintas finalidades,
temos que essa obra lexicográfica possibilita diferentes formas de organização
conforme os seus objetivos e público a que se destina - aspectos que devem ser,
sim, observados na proposta lexicográfica.
Com isso, podemos notar que o lexicógrafo (profissional que elabora o
dicionário de língua) dispõe de inúmeras decisões a serem tomadas em seu
processo de investigação e sistematização da obra. Essas escolhas irão determinar
os aspectos que serão adotados na estruturação do dicionário.
Em se tratando dessa estrutura, Boulanger (2001, p.11) estabelece um
“modelo estrutural” baseado em três dimensões. Representamos esse modelo no
esquema representado na figura que se segue.
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Figura 3: Dimensões estruturais do dicionário

superestrutura

macroestrutura

microestrutura

Dicionário

Fonte: Elaborado pela autora.

A superestrutura consiste na estrutura global do dicionário, composta pela
parte inicial, corpo e parte final. No nível da macroestrutura temos a lista de palavras
que farão parte no grupo de nomenclatura da obra. E a microestrutura está
relacionada com o verbete.
Nem todo dicionário é considerado didático, uma vez que aquilo que pretende
ser didático é utilizado no ensino preferencialmente para ensinar de modo didático.
Por exemplo, o dicionário geral de Língua Portuguesa não é elaborado com intuito
de ser trabalhado em sala de aula, ele não possui caráter didático. Além disso,
também podemos ter um dicionário que é elaborado para sala de aula, ou seja, é
pedagógico, mas não é didático, apresentando de forma densa seu conteúdo. Mas
sabemos que os dicionários escolares possuem estrutura e intuitos diferentes dos
dicionários gerais. Para um melhor entendimento, esclarecemos a distinção entre
didático e pedagógico.
O termo Didática surgiu do grego, techné didaktiké, que pode ser traduzido
como a “arte” ou “ técnica de ensinar”. Para Libâneo (1992, p.25), “é o principal ramo
de estudo da Pedagogia. Ela investiga os fundamentos, as condições e os modos da
realização da instrução e do ensino”. Já Gil (1997, p.109) entende Didática como “a
sistematização e racionalização do ensino, constituída de métodos e técnicas de
ensino de que se vale o professor para efetivar a sua intervenção no comportamento
do estudante”. Assim, podemos dizer que a didática está associada às estratégias
de ensino que visam estabelecer as diretrizes das teorias pedagógicas, do ensino e
da aprendizagem. A Didática, então, nessa perspectiva, é elemento da Pedagogia.
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Ainda podemos observar que “material didático é um instrumento de trabalho
na sala de aula: informa, cria, induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva,
sintetiza conhecimentos e propicia vivências culturais. Sua aplicabilidade só
enriquece a prática docente” (BRASIL, 1998, p.36).
O documento oficial que orienta o uso do dicionário em sala de aula, “Com
direito à palavra: dicionários em sala de aula”,

define o dicionário de uso escolar

como material didático que busca o desenvolvimento do seu propósito pedagógico
através de critérios e adequações as necessidades dos educandos.
Entretanto, Welker discorda dessa abordagem. Para ele, os dicionários
comuns possuem dados sobre o léxico de modo pouco didático, pois apresentam
definições de entendimento complicado e de forma confusa. Por outro lado, os
dicionários pedagógicos procuram ser mais didáticos. Assim, para o autor (2011, p
32), a qualificação pedagógica se volta a “um tipo específico de dicionários
(aqueles que se destinam a aprendizes de língua)” e didático deveria ser
empregada apenas quando for tratar do modo pelo qual as informações são
fornecidas.
Ainda, para o autor, “até mesmo os dicionários pedagógicos variam em sua
qualidade didática” (WELKER, 2011, p. 34). Em suma, para esse autor (vale dizer
que essa perspectiva não é abordada pelos documentos e propostas oficiais
relacionadas ao dicionário), o caráter pedagógico está relacionado ao tipo
específico do dicionário, o que distingue dos dicionários gerais da língua, dos
especiais, etc. E o didático estaria ligado à forma com que os dados, as
informações vão até o consulente.

2.2 O dicionário escolar e o PNLD
Os dicionários retornaram às políticas de ensino oficiais no ano 2000, na fase
de replanejamento do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2002. Nesse
sentido, podemos afirmar que essa configuração de políticas oficiais de material
didático fortificou os estudos sobre a Lexicografia Pedagógica no momento em que o
PNLD passou a reconhecer o dicionário como um material didático (aqui não
estamos utilizando a proposta conceitual entre didático e pedagógico, proposta por
Welker, como vimos na parte anterior. Fizemos essa escolha para entrar em
consonância com a nomenclatura utilizada nos documentos e políticas oficiais).
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Para Krieger,

Embora os dicionários de língua não possam ser classificados como
livros didáticos stricto sensu, seu potencial pedagógico é indubitável,
pois ajudam o aluno a ler, a escrever, a expressar-se bem,
oferecendo-lhe informações sistematizadas sobre o léxico, seus usos
e sentidos, bem como sobre o componente gramatical das unidades
que o integram (KRIEGER, 2006, p.236).

Assim, esse tipo de obra lexicográfica vem recebendo considerável interesse
por parte dos estudiosos desde que o PNLD, do Ministério da Educação (MEC),
passou a estabelecer novos critérios para sua seleção e avaliação.
Sabemos que a educação é um setor favorecido de atuações políticas
públicas, e em umas dessas atuações se insere o PNLD. Esse programa possui
como objetivo principal auxiliar o trabalho pedagógico dos professores através de
distribuições gratuitas de coleções de livros didáticos e dicionários aos alunos da
educação básica. Entretanto, a partir do seu histórico de origem, percebemos que o
programa já teve muitos outros objetivos e percursos durante sua trajetória. Em
1985, o programa foi organizado com a atual nomenclatura, mas desde 1929 já
existia um órgão específico para políticas do livro didático, com vistas a auxiliar no
crescimento de sua produção. A seguir, temos um quadro com os principais marcos
importantes a se entender as mudanças ocorridas no PNLD com relação ao uso do
dicionário.
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Figura 4 : Histórico do PNLD com ênfase na distribuição dos dicionários

1985

1993

1996

A partir do
decreto nº
91.524, de
19/8/95
surge a
designação
PNLD.
-objetivo:
compra de
livros indicados pelos
professores.

Busca pela
qualidade
dos livros:
-Critérios
para cada
componente
curricular

Procedimento de avaliação de livros
aperfeiçoado e adotado até os
dias de
hoje)

2002

2004

2005

Distribuição
de dicionários a ingressantes
no 1º ano,
alunos do 6º
e 7º anos.

FNDE fornece acervos
de dicionários a todas
as escolas
públicas de
1ºao5ºano.
Adaptação
das obras:
Dicionários
do tipo 1,
tipo 2 e tipo
2.

Distribuição
de dicionários para o 1º
ano e repetentes do 8º
Entregues
38,9 milhões
de dicionários aos estudantes, para
uso pessoal.
O dicionário
é de propriedade do
aluno.

1997
Distribuição
de livros didáticos para
os alunos de
1º ao 9º ano
do E.F.

2007
Compra de
dicionários
trilíngues
português,
inglês e libras
para fornecer
aos alunos
com surdez
das escolas
de E.F. e
médio.

2000
Distribuição
de dicionários L.P.( alunos de 1º a
5º-2001) / os
livros didáticos passam a
ser entregues
no ano anterior ao ano
letivo de sua
utilização.

2012
Seleção de
12 Dicionários do tipo
1, 2, 3; e 4.

Fonte: Elaborado pela autora.

Segundo o site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
uma autarquia Federal (Entidade pública que apesar de ser fiscalizada pelo Estado,
possui autonomia em sua gestão. Foi criada pela Lei Federal nº 5.537, de 1968,
possui como papel a execução de políticas educacionais do Ministério da Educação
– MEC prestando assistência técnica e financeira aos estados e municípios) ligada
ao MEC, o PNLD tem como finalidade “prover as escolas públicas de Ensino
Fundamental e Médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras
complementares e dicionários”.

39

Além disso, o programa é realizado em ciclos trienais alternados, de modo
que o FNDE obtenha e distribua os materiais selecionados de acordo com a
proposta de cada edital do PNLD. Esse edital traz os critérios para a seleção das
obras que passarão por avaliação e análise.
Assim, em relação às etapas e responsabilidades, o PNLD é o programa que
estabelece os critérios para as obras a serem selecionadas; a Secretaria de
Educação Básica (SEB), a Secretaria de Educação Especial (SEESP) e o FNDE
ficam sob responsabilidade do edital; a SEB realiza a pré-análise, avaliação
pedagógica dos dicionários e seleção dos acervos; e ao FNDE, além de outras
tarefas, cabe a negociação dos preços das obras e da compra com a editora. O
FNDE também contrata uma instituição para realizar o controle e distribuição das
obras para as escolas participantes, de modo que a responsabilidade dessas duas
etapas fica para o próprio FNDE e para a empresa contratada por ele. Ao FNDE, às
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação cabe a função de acompanhar e
monitorar a execução do Programa.
Em relação à quantidade de dicionários, o edital do PNLD-dicionários define
que as obras aprovadas farão parte de acervos das bibliotecas sendo distribuídas
uma por turma das escolas participantes do Ensino Fundamental e Médio.
Em suma, os novos critérios estabelecidos para a seleção dos dicionários se
voltam para:

I. Adequação à etapa do ensino (a faixa etária e série);
II. Orientação para os professores através da publicação “Com direito à
palavra: dicionários em sala de aula”.
III. Proporcionar o uso coletivo do dicionário em sala de aula;

O quadro a seguir apresenta a tipologia dos dicionários adotada pelos editais
do PNLD desde 2006, conforme a etapa do ensino e a quantidade de verbetes que
estão divididos. Essa classificação visa atender as necessidades dos educandos,
respeitando suas individualidades em diferentes aspectos.
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Quadro 2 : Distribuição de dicionários no ano de 2012.
Tipos – Etapa do
Proposta
Quantidade de
ensino
lexicográfica
verbetes
Adequação às
Tipo 1 –
necessidades do
Mínimo de 500 e
1º ano
processo inicial de
máximo de
alfabetização.
1.000

Etapa

Tipo 2 –
2º ao 5º ano
Ensino
Fundamental

Tipo 3 –
6º ao 9º ano

Ensino Médio

Tipo 4 –
1º ao 3º ano

Adaptação para os
alunos em fase de
consolidação da
da escrita, da
organização e da
linguagem próprias
do gênero
dicionário.
Atentar para as
características
de um dicionário
padrão de uso
escolar, mas
adequada aos
alunos dos últimos
anos do Ensino
Fundamental.
Mais próxima do
dicionário
geral, porém
adequada às
demandas escolares
do Ensino
Médio, inclusive o
profissionalizante.

Mínimo de 3.000 e
máximo
de 15.000

Mínimo de 19.000 e
máximo
de 35.000

Mínimo de 40.000 e
máximo de 100.000

Fonte: Adaptado do edital 01/2011 – CGPLI / PNLD Dicionários 2012.

Para Rangel (2011, p.39), essa decisão consagrou o dicionário como “um tipo
específico de material escolar”, estabelecendo um caráter de “recurso didáticopedagógico fundamental”.

Já para Krieger, esses novos critérios apontam para

cinco mudanças perceptíveis no processo de análise desses dicionários escolares:
a) definição de uma tipologia de dicionários para a escola; b) adoção
do princípio de adequação entre tipo de obra e nível de aprendizado
do aluno; c) criação de acervos lexicográficos para a sala de aula; d)
elaboração de manual do professor com orientações para
conhecimento da estrutura das obras, bem como para um uso
produtivo; e) exigência de explicitação da proposta lexicográfica.
(KRIEGER, 2006, p. 237).
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Antes do estabelecimento desses critérios, os dicionários que eram
distribuídos pelo programa consistiam em minidicionários que representavam um
recorte dos dicionários gerais, e por isso não seguiam os critérios específicos
destinados às necessidades do educando na etapa escolar.
2.3 As expressões Idiomáticas nos dicionários
Na seção anterior, foram apresentados aspectos relativos ao dicionário de
uso escolar e às principais políticas públicas envolvidas. Agora, pretendemos
demonstrar de que forma o dicionário trata as EIs. Ao longo da primeira parte, foi
visto que a fraseologia é uma parte importante do léxico de uma língua. Desse
modo, o registro das expressões idiomáticas nos dicionários deve ter critérios e
orientação lexicográfica.
Para a elaboração de qualquer dicionário é necessário o estabelecimento de
critérios precisos para a escolha das entradas dos verbetes. Mas, segundo os
estudos pesquisados, na prática, existem muitas lacunas em relação ao
estabelecimento de critérios, sobretudo quando se fala em EIs. Corroborando esse
fato, Ortiz Alvarez (2000), Xatara (1995; 1998), além de outros, afirmam, com base
em estudos, que falta sistematização das EIs nos principais dicionários.
Para Ortiz Alvarez, as UFs são apresentadas pelos dicionários de modo
descontextualizado e desordenado. Além disso, não ocorre a classificação das
mesmas, fazendo com que estas sejam confundidas e se misturem as
conceituações. A autora também observa, especificamente, o tratamento das EIs
pelos dicionários gerais e conclui que elas aparecem em pouca quantidade nesses e
com localização difícil.
Nascentes (1986) em Tesouro da fraseologia brasileiro estabelece que o
critério para a entrada de UFs deveria ser pela palavra central (substantivo ou
palavra substantivada) da expressão. Caso não haja palavra com essa função guiase através da seguinte ordem: verbo, adjetivo, pronome e advérbio. E ainda, o autor
ressalta também que, no caso de idiomatismo, esses critérios devem ser informados
pelo lexicógrafo a fim de orientar o usuário para que não utilize palavras ou
sintagmas em ocasiões inadequadas.
Em se tratando da organização das fraseologias nos dicionários, Ortiz (2000)
define quatro critérios:
42

I)

Fonte: Direcionado a macroestrutura do dicionário, definição, contexto,

equivalente;
II)

Paradigmas: refere-se a definição, contexto pragmático e outros dados.

III)

Sistema de remissivas: relacionado aos sinônimos, parassinônimos, ...

IV)

Observação caso haja necessidade.

Welker (2004), sobre esse assunto, possui um ponto de vista relevante, pois
afirma que a ordem e as letras iniciais não podem determinar a ordem em que uma
unidade fraseológica aparecerá na organização dos verbetes, uma vez que essas
expressões podem sofrer variações. O mesmo autor ainda estabelece algumas
especificações: a) o infinitivo só deve ser utilizado caso o verbo da expressão possa
ser conjugado de forma livre; b) deveriam ser apresentados os casos em que o
verbo só existe em determinado tempo; c) caso o sujeito verbal seja um lexema
particular, sendo o verbo não conjugado em relação à pessoa e ao número, então o
idiomatismo não deve ter registro no infinitivo; e d) expressões que existem em
apenas uma forma verbal devem ser apresentadas exatamente nessa forma.
Para Borba, em se tratando de lexias complexas, um dicionário deveria se
interessar em investigar como se delimitam e como se classificam. Dessa forma,
teria critérios de entrada e subentrada no dicionário, o que melhoria sua “eficácia,
praticidade e economia” (BORBA, 2003, p. 22)
Visto como outros pesquisadores estudaram o tratamento das UFs, sobretudo
as expressões idiomáticas, retomamos que, nesta parte, procuramos apresentar
como o dicionário pode ser uma ferramenta importante nas aulas de Língua
materna,

especialmente

na

apropriação

de

conteúdos

relacionados

aos

fraseologismos populares, além de seu reconhecimento e valorização, não sendo
um objeto em si mesmo. Vimos que esse processo se dá à proporção em que o
professor situa o dicionário como instrumento de mediação entre a intenção ou
desejo que se tem em adquirir um conhecimento linguístico e a assimilação final
desse conhecimento.
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Nesta parte da dissertação apresentamos a trajetória histórica da criação da
gramática, bem como seus conceitos e tipos. Para traçarmos a criação da gramática
apresentamos as características dos estudos gramaticais dos filósofos gregos
(Platão, Aristóteles, os estoicos), os estudos realizados por alexandrinos na
biblioteca de Alexandria e a gramática latina após Roma conquistar a Grécia. Por
fim, apresentamos a relação entre o léxico e a gramática. Acreditamos que a
elaboração de manuais gramática consiste em um lugar de reflexão, conhecimento
linguístico e constituição histórica de uma língua.

3.1 Gramáticas: alguns aspectos de sua criação
Etimologicamente, a palavra gramática vem do grego e significa “a arte de
escrever”. Sobre essa arte, logo nos vem a mente o instrumento denominado
manual de gramática, que intrinsecamente nos remete ao conceito de norma. E para
explanar melhor isso, apresentamos a distinção entre “norma-padrão”, “norma culta”
e “norma gramatical” apresentada por Faraco (2008) de modo claro e acessível.
Primeiramente, Faraco (2008) introduz os conceitos básicos sobre o termo
“norma”. Para ele, a norma do cotidiano e do costume, é a norma que ocorre
habitualmente em função de uma regularidade. Nesse sentido, o termo norma nos
estudos linguísticos consiste nos fenômenos que correntes. Já, a norma com o
sentido do que está prescrito se remete a “normatividade” de um comportamento a
ser praticado. Esse sentido está relacionado com a regulação do comportamento
dos falantes no funcionamento monitorado da língua. A partir dessa fundamentação
básica, o autor aplica as três distinções aqui apresentadas:

a) Norma culta: são os usos mais observados em falantes letrados (indivíduos
urbanos, de escolaridade mais alta) em contextos de monitoramento da fala e da
escrita. É uma das variedades da língua que devido a fatores externos
(relacionados a processos sócio-históricos) tornou-se a norma mais prestigiada
socialmente.
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b) Norma padrão: é a codificação através de uma série de regras prescritas e
propostas de modo ideal com objetivo de servir de ponto de referência em
sociedades.

A gramática mais próxima da que conhecemos hoje foi criada pelos gregos e
romanos. Lobato (1986) divide esses estudos gregos em três momentos: primeiro
com os filósofos pré-socráticos e os retóricos remotos, continuando com Sócrates,
Platão e Aristóteles. Em segundo momento relacionado com a escola estoica e o
terceiro com os estudos realizados na biblioteca de Alexandria.
O primeiro momento caracteriza-se pela ideia de que “a língua não era uma
preocupação independente, encontrando-se esparsa na obra de cada pensador do
período (LOBATO, 1986, 78)”. Platão aborda em um dos seus diálogos mais
importantes, o Crátilo, questões sobre linguística relacionadas à criação da língua, a
constituição das palavras foneticamente, às estruturas etimológicas, às relações
estabelecidas entre forma e sentido das palavras. Vale dizer que está obra não
chegou a ser um manual gramatical. Platão criou a descrição e definição do que
chamamos hoje de partes do discurso ou classes gramaticais (Bagno 2011). Para o
filósofo, a gramática é definida como téchne (arte), com função de “regular a
atribuição das letras na formação dos nomes” (Neves, 2005).
Já Aristóteles defendeu a relação arbitrária entre palavra e significado ao
fazer uma observação mais estrutura da linguagem. O filósofo a gramática como
uma parte da teoria do raciocínio válido, a Lógica Formal. De modo que sua
contribuição para o pensamento linguístico adentra na sua obre retórica e lógica.
Com os estoicos a língua passou a ser abordada em obras autônomas. Para
esse grupo de filósofos, a língua seria a representação das experiências vividas pelo
homem desde o seu nascimento, ou seja, a forma de externar os pensamentos
através da voz. Eles também foram os pioneiros no reconhecimento da Linguística
como ramo independente da Filosofia. Seus estudos sobre gramática abordaram
também os paradigmas flexionais e as classes de palavras (Lobato, 1986), além de
não estarem

interessados na língua em si mesma: como filósofos, a língua era
para eles, antes de mais nada, a expressão do pensamento e dos
sentimentos e é nessa perspectiva que era investigada. Essa é uma
característica que os estóicos compartilharam com os estudiosos do
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período anterior: todos desenvolveram o estudo sobre a língua no
âmbito de pesquisas filosóficas ou lógicas (Lobato; 1986, p.78).

Podemos dizer, que as principais contribuições de Platão, Aristóteles e dos
filósofos estoicos se dão a partir de duas direções: a busca pela descrição da
natureza da linguagem e a relação estabelecida entre a língua grega e da
organização de um raciocínio válido (lógica).
É importante ressaltar que esses filósofos não construíram gramática, mas
estabeleceram doutrinas, pois suas teorias não foram desenvolvidas

de forma

independente e sistemática. Sobre isso, Neves (2005) afirma que a gramática como
disciplina autônoma se deu somente no período helenístico a partir dos gramáticos
alexandrinos, momento histórico que veremos a seguir.
Posteriormente, já no terceiro momento supracitado, os gregos se voltaram
ao estudo rígido da literatura de seus escritores aclamados, bem como, aspectos
métricos, ortografia, pronúncia, distribuição de palavras por classe, figuras de
linguagem, dentro outros, consolidando a descrição de aspectos da língua grega.
Essa gramática alexandrina, segundo Chapanski (2003), consistia em determinados
princípios com fins de análise, fixação e edição dos textos literários. Esses estudos,
realizados pelos antigos bibliotecários de Alexandria, com o passar dos anos,
passaram a compor uma parte específica do conhecimento, a gramática.
Faraco (2008) diz que é comum mencionar Dionísio Trácio, erudito da
cidade de Alexandria no século II a.C. como autor da primeira gramática. Esta
gramática serviu de modelo de inspiração para as gramáticas posteriores.
Chapanski (2003) traz em sua dissertação que objeto de estudo dessa gramática era
a língua literária, de modo que para Dionísio a gramática colocava em prática a
língua utilizada nas obras dos poetas e prosadores (CHAPANSKI, 2003, p.21).
Para Lyons apud Silva (2000), essa gramática consistiu na “primeira
descrição ampla e sistemática publicada no mundo ocidental” em um período em
que esses estudos já consolidavam uma “disciplina independente da lógica e da
filosofia” (LYONS apud SILVA, 2000, p.18).
Após a incorporação da cidade de Alexandria por Roma no século I a.C. os
romanos também passaram a se dedicar aos estudos gramaticais. Entretanto, com
base na concepção normativa trabalham na constituição de um latim que servisse de
modelo do falar e escrever bem, de modo a adotar a linguagem dos poetas e
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prosadores notáveis e aplaudidos, além dos modelos gregos já perpetuados. Faraco
(2008) cita Varrão como o autor da primeira gramática latina com base nos estudos
alexandrinos. Varrão define seu trabalho como “a arte de escrever e falar
corretamente; e de compreender os poetas” (FARACO, 2008, p.139).
Para Faraco (2008) as contribuições dos gregos e romanos se resumem em
três principais aspectos sobre linguagem. O primeiro trata sobre o desenvolvimento
de uma linguagem específica para tratar da língua (metalinguagem). O segundo
aborda as indagações sobre linguagem que continuam atuais nas questões
linguísticas e filosóficas. E, por último, o desenvolvimento de três caminhos que
orientam o modo de enxergar o processo de investigação da língua: como sistema
formal, considerando as práticas socioculturais. Para Faraco (2008),

Aqueles que enfocam a língua como um sistema formal são, de certa
forma, herdeiros do espírito da tradição lógico-filosófica; o que se
ocupam das práticas socioculturais de linguagem são herdeiros do
espírito da tradição retórica. E, finalmente, o que estudam a
diversidade linguística, os valores que a atravessam e a
caracterização das normas sociais e da norma culta são herdeiros
tanto da tradição retórica quanto dos alexandrinos, mesmo que neste
último caso, não tenham mais uma atitude normativa, mas em
princípio, apenas descritiva (FARACO, 2008, p140; 141).

Auroux (1992) afirma que em se tratando de criação de um manual de regras
da língua, tarefa relacionada ao processo de gramatização, é necessário considerar
os diversos pontos de vistas linguísticos, as questões da língua, da sua produção de
conhecimento, dos instrumentos relacionados com ela, a gramática e o dicionário, e
considerar a historia da comunidade de falantes. Assim, o autor diz que “[...] por
gramatização deve-se entender o processo que conduz a descrever e a instrumentar
uma língua na base de duas tecnologias que são ainda hoje os pilares do nosso
saber metalinguístico: a gramática e o dicionário” (1992, p. 65).
Outro aspecto importante ressaltado pelo autor é a importância que o
prestígio social da norma culta teve na construção do objeto privilegiado de estudo e
registro nas gramáticas e dicionários. Para ele, foi o valor atribuído a norma culta
das línguas da Europa Ocidental moderna que fez com que a mesma fosse
gramatizada (AUROUX, 1992).
As gramáticas dessas línguas começaram a ser produzidas, como referência
em se tratando de língua, no final do século XV a partir da necessidade da
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unificação linguística nos Estados centrais que constituíam a Europa, de modo a
estar a frente da grande diversidade regional e social (FARACO, 2008). Essa
necessidade surgiu no contexto político e histórico pautado pela busca de superação
da fragmentação econômica, social e política própria da sociedade feudal.
Além disso, as interações econômicas e comunicativas fora das fronteiras
regionais, bem como as mudanças que ocorreram na Baixa Idade Média na Europa
resultaram numa grande e progressiva diversificação linguística nos Estados. Com
essa diversificação, surgiu a necessidade de padronização de língua através da
elaboração de um instrumento de política linguística para os Estados com o objetivo
de suavizar essa diversidade trazida da sociedade feudal.
Ilustramos a constituição dos Estados Modernos na Europa como exemplo de
padronização. Nesse caso, a gramática foi tida como instrumento de padronização
linguística de um país e não um instrumento de descrição. Com relação normapadrão, Bagno (2007), ressalta que é construída socialmente e historicamente e
consiste num construto de referência para o desenvolvimento do processo de
uniformização. Assim, a gramática foi entendida com um instrumento que traz essa
norma-padrão com fins de buscar a centralização de um Estado através da
normatização do comportamento linguístico dos falantes.
Entretanto, no Brasil, ocorreu o inverso no processo de codificação. De modo
que, na metade do século XIX a elite letrada de cunho conservador não tomou a
norma culta como ponto de partida, mas sim, buscou o modelo de escrita utilizado
pelos escritores de Portugal do romantismo para padronizar a fala e escrita no
Brasil.

Essa

proposta

pautava-se

no

combate

às

variantes

populares,

caracterizando-se pelo afastamento entre norma-padrão e norma culta.
A partir das críticas a esse processo, a literatura contemporânea foi
adquirindo aos poucos as características da norma culta, o que, levou os gramáticos
na segunda metade do século XX a buscarem a flexibilização dos padrões
excessivos dos conservadores. Essa nova tomada de postura e ideias resultou no
conjunto de padrões considerados como cultos por esses gramáticos. Faraco (2008)
chama esse fenômeno de norma gramatical.
Acreditamos que ao assinar uma gramática um autor transmite seu saber
sobre uma língua para uma sociedade dividida socialmente. E por isso, temos que a
autoria de uma gramática está intimamente relacionada com a história de um país e
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configuração de sua sociedade. Processo que propicia autonomia da língua e
favorece o desenvolvimento de estudos dos aspectos linguísticos que se refletem na
nossa língua.
Explanado essa pequena síntese dos primórdios da criação da gramática
começando no ocidente numa perspectiva dos filósofos da antiguidade e depois
ilustrando dois exemplos de processo de padronização da língua: oque ocorreu com
a consolidação dos estados modernos na Europa e o processo que ocorreu no
Brasil, verificamos que ao longo dos anos a gramática tem sido considerada de
diversos pontos de vistas.

No pensamento dos filósofos gregos, temos a

grammatiké como “um sistema regulador da interdependência dos elementos
linguísticos”. No período helenístico (período entre a disseminação da cultura grega
e a criação da civilização romana) temos gramatiké como a “regulamentação de um
determinado uso da língua, num dado momento de sua história”. E por fim, na
ciência linguística moderna, a gramática que é a “explicitação das regras que regem
a Linguística” (Neves, 2002, p.10).

3.2 Conceitos e tipos de Gramática

Travaglia (2005) propõe três concepções de gramática, gramática normativa,
gramática descritiva e gramática internalizada ou implícita. Para o autor a primeira
concepção se volta para o “manual com regras de bom uso da língua a serem
seguidas por aqueles que querem se expressar adequadamente” (TRAVAGLIA,
2005, p. 24). Essa ideia está relacionada ao conceito de norma padrão.
A gramática descritiva, de acordo com Travaglia, se preocupa na descrição
dos fatos da língua. De modo que, esse tipo de concepção não propõe a noção de
“erro” gramatical, mas construções que podem ser agramaticais. Além disso, para
que um elemento linguístico ser considerado gramatical precisa obedecer Às regras
do funcionamento da língua em uma de suas variantes.
Agora, em relação à Gramática internalizada ou implícita, o autor afirma que
“corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de
certos limites impostos pela a sua própria dotação genética humana, em condições
apropriadas de natureza social e antropológica” (TRAVAGLIA, 2005, p. 28). Assim,
ocorre o desenvolvimento de saberes desde os poucos anos de idade, se
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desenvolvendo de forma intuitiva com as experiências adquiridas através do contato
com outro. Esse conceito está relacionado aos conhecimentos que o indivíduo
possui das especificidades gramaticais da língua nativa. Assim, quando uma criança
reproduz a conjugação dos verbos regulares (eu comi) para os irregulares (eu fazi)
ela apenas está aplicando a regra geral em todos os casos pelo fato de não
conhecer as exceções, que no caso é o verbo irregular.
Antunes (2007) propõe cinco concepções de gramática. A autora também cita
as duas últimas concepções propostas por Travaglia: de gramática internalizada e a
descritiva, mas diverge quanto à primeira. Travaglia associa a gramática normativa
como um manual de regras selecionadas historicamente e tidas como as únicas
aceitas e prestigiadas. Já Antunes separa, de uma lado temos a gramática
normativa definida como os usos aceitos socialmente de como deve ser a língua
apontando aquilo que não deve ser utilizado. Determina desta forma, um uso de
prestígio em detrimento de outro sem valor na comunidade de falantes. E acrescenta
outra concepção da gramática como um livro, ou manual, seria um “compêndio
descritivo-normativo sobre a língua” (2007, p.33). Esse compêndio pode ter uma
abordagem mais descritiva ou mais prescritiva.
Além dessas concepções: gramática internalizada, a gramática normativa
como o conjunto de regras que determinam o funcionamento de certa norma, a
descritiva caracterizada por ter perspectiva teórica ou tendência histórica de
abordagem e a gramática no formato de um manual, livro Antunes (2007) cita outra:
a gramática como disciplina escolar. Essas cinco concepções de gramática, para a
autora, coexistem sem embates a partir do momento em que são observadas
através de suas especificidades, objetivos e limites.
Essa concepção de gramática como uma disciplina para estudo é mais
recorrente na escola, pois se caracteriza nas aulas de gramatica. A autora levanta a
ênfase que essa disciplina possui nas aulas de língua materna. Também ressalta as
incoerências presentes nas práticas de ensino resultados de supervalorização
levando a exclusividade dessa disciplina em relação às outras como as aulas de
redação e de literatura, por exemplo.
Castilho (2010, p.138) define gramática de modo diferente a concepção de
um manual com regras de uso. Para o autor, ela é “o sistema linguístico constituído
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por estruturas cristalizadas ou em processo de cristalização” composta em três
setores: a fonologia, a morfologia e a sintaxe.
Castilho propõe a relação entre a teoria da gramaticalização e as concepções
de gramática. Sobre isso, o autor também fundamenta que a gramaticalização “é o
processo de constituição da gramática (2010, p.138)”. Dessa forma, como duas
concepções de gramática: concebida pelos formalistas e outra pelos funcionalistas.
A primeira estabelece a gramática como algo inerte de caráter atemporal, sincrônico
e homogêneo. Já a segunda, propõe a gramática constituída por regras observadas
dos usos linguísticos presentes no discurso. Essa concepção ressalta a
gramaticalização como processo sincrônico e diacrônico simultaneamente.

3.3 A abordagem das expressões idiomáticas nos manuais de gramática

Com relação ao tratamento das Expressões idiomáticas na gramática, Gross
(1982) citado em Biderman (2005) apresenta em seu estudo que na maior parte os
linguistas destinavam às expressões cristalizadas a característica de exceção, de
anomalia da língua e não buscavam formas de tratamento para a análise científicas
delas.
Outro aspecto é observado por Biderman (2005). Para ela,

Embora as UF sejam estruturalmente complexas, tanto sintática
como semanticamente, elas se comportam como verbos,
substantivos, advérbios, adjetivos, preposições, etc. Um grande
número de expressões que pertencem às categorias sintáticas
menores tais como preposição, advérbio, etc. são, em geral,
denominadas locuções nas gramáticas tradicionais.

Assim, a autora verifica que existe um comportamento gramatical, voltado
para as classes de palavras, no significado das unidades fraseológicas. Além disso,
a autora também destaca que certos casos dessas unidades são inseridos na
categoria de locução nos manuais de gramática .
Além desses aspectos, as considerações de Ranchhod (2003) são relevantes
ao dizer que as contradições terminológicas das UFs e a ausência de critérios
adequados para sua análise foram responsáveis pela sua ausência na gramática, ao
serem “consideradas como objectos linguísticos excepcionais” (2003, p.2).
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Para Castilho (2010, p.139), “os produtos linguísticos avançam do léxico para
a gramática, de tal sorte que categorias lexicais dão origem a categorias
gramaticais”. De modo que, léxico e gramática compõem sistemas distintos,
estruturados em categorias particulares.
Outra contribuição que Castilho traz é com relação a sua teoria
multissistêmica funcionalista-cognitivista (2010, p. 69; 79). Em sua proposta ele traz
o léxico como um sistema independente, componente da língua, além do discurso, a
gramática e a semântica. Esses quatro sistemas autônomos em relação aos outros
são influenciados pelo dispositivo sociocognitivo que estimula nossas formas de
aprender o mundo e da representação linguística dessa experiência.
Castilho (2010) ainda apresenta três sistemas em que o léxico se insere: a
mente, a lexicografia e a gramática. Nesse sentido, a) o léxico mental trata do
estudo das “matrizes cognitivas armazenadas no cérebro, associadas à sua
representação linguística”. Quanto ao léxico dos lexicógrafos, aborda os lexemas, as
expressões idiomáticas e os morfemas que possuem função derivacional (exemplo:mente). Já o léxico dos gramáticos se preocupa com os “lexemas simples, palavras
funcionais e regras morfológicas de derivação” (2010, p.109).
Antunes (2007) com base na ideia de língua como atividade de interação e
comunicação social apresenta o léxico como seu componente, além da gramática.
Assim, para a autora essas duas composições se encontram em relação mútua de
modo que “o componente da gramática inclui regras que especificam a criação de
novas unidades do léxico ou sua adaptação às especificidades morfológicas da
língua” (ANTUNES, 2007, p.40).
Por outro lado, Borba (2003), já traz a ideia de que o léxico faz ligação entre o
sistema linguístico e as situações reais. Desse modo, além de não permitir leis em
sua estruturação geral, ainda, possui características pragmáticas, sintáticas e
semânticas. Logo, a gramática deveria se ocupar não só da fonologia, morfologia e
sintaxe, mas também das propriedades relacionadas ao léxico.
Nesse sentido, concordamos com Borba (2003, p. 302) ao demostrar que,
dicionário e gramática não são entidades separadas, mas complementares: uma
regra de estruturação ou de uso se procura na gramática, um determinado resultado
estrutural ou um determinado uso se procura no dicionário”.
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Borba demostra a importância das lexias complexas para a estruturação de
gramáticas pedagógicas, levando em consideração a diversidade do léxico no texto.
Por esse lado, “para a gramática interessa descobrir que mecanismos sintáticos e
semânticos entram (e como) nessas construções em seus mais diversos graus de
complexidade estrutural” (BORBA, 2003, p.22).
Contudo entendemos o léxico e a gramática como produtos inacabados pelo
fato de serem construtos oriundos da atividade linguística própria de uma
determinada língua. Assim, tomamos esses conceitos de modo dinâmico de modo a
não separar léxico e gramática.
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4 ABORDAGEM DAS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA COMO LÍNGUA MATERNA

Na primeira parte buscamos apresentar os estudos linguísticos nos quais esta
dissertação e seu objetivo se inserem, as expressões idiomáticas, bem como sua
natureza, características para seu reconhecimento e tipologia. Já na segunda e
terceira parte, apresentamos as teorias de diversos pesquisadores tangentes aos
dois materiais pedagógicos a serem analisados: o dicionário e a gramática.
Na quarta parte, abordarmos os aspectos relacionados ao ensino. Veremos a
importância de se trabalhar no ensino de língua materna com as EIs, uma vez que
essas constituem recorte do léxico da Língua Portuguesa - fato que contribui para
ampliação e desenvolvimento da competência lexical. Além disso, apresentamos a
relação intrínseca entre o tripé língua, identidade, cultura com o ensino dessas
expressões. Vale relembrar que na primeira parte, em que foram apresentadas as
características desse tipo de UF, vimos sobre a metaforicidade das EIs e que esse
caráter pode conter informações referentes à sociedade, contexto histórico, cultura
de um povo, dentre inúmeras outras.
4.1 O ensino de Língua materna
No ensino de língua materna, temos como atividades essenciais aos
processos indissociáveis de alfabetização e letramento, a leitura e a produção de
textos. Atividades relacionadas a questões que a Linguística vem repensando e
reformulando desde os últimos anos, o que ratifica os benefícios que a relação entre
essa ciência e o ensino podem trazer.
Percorrendo os últimos anos, Ilari (2009) afirma que essa parceria entre a
Linguística e o ensino de língua materna é traçada em diferentes modos de
colaboração. Na década de 1970, a preocupação do linguista que estudava o ensino
de Língua Portuguesa se pautava em tornar acessível aos professores os conceitos
teóricos que ele tinha como pedagogicamente importantes.
Já na década de 80, para o autor, o foco era apresentar ao ensino os
métodos utilizados na ciência da linguagem, que interferem nos modos de elaborar e
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enxergar o texto como centro do ensino reformulando as práticas pedagógicas de
acordo com as descobertas feitas nessa ciência.
Ainda segundo Ilari, a época mais fértil das contribuições da Linguística ao
ensino se deu no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Período em que se
trabalhou no ensino com as concepções da linguagem com base no interacionismo e
no cognitivismo. Além disso, os linguistas se voltaram para as questões mais
específicas do ensino, como aspectos relacionados à coerência, coesão,
referenciação, a utilização de gêneros específicos (narrativa, piada, notícias de
jornal...), a oralidade no contexto pedagógico, as relações estabelecidas entre língua
falada e língua escrita e a retextualização, dentro outros temas.
Além das contribuições da Linguística, podemos citar outro passo importante
para as reflexões do ensino de língua materna: as mudanças que ocorreram na
Legislação brasileira em 1996 relacionadas à construção do currículo escolar.
Sobretudo, as mudanças ligadas às competências da escola e do professor, temos
com a promulgação da Lei 9394/96 (atualizada com a Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013) que,
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.

Assim, na prática, o artigo 26 propõe o modo de construção dos currículos
que deixam de ser de responsabilidade única das secretarias ou do MEC e passam
a serem funções também das escolas. Logo, concordamos com Ferrarezi Junior
(2014, p. 55), ao dizer que “como cada escola atende a uma comunidade diferente,
cada escola tem responsabilidade e autoridade legal para atender a essas
diferenças”. Desse modo, a escola não pode ter fins em si mesma: ela deve ser
escola para a vida. Em relação a isso, devemos nos deter nos PCNs de língua
materna com detalhe para as suas características.
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A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) pelo Ministério da
Educação (MEC) consistiu numa mudança considerável em termos de currículo.
Sobre sua finalidade temos que,

constituir-se em referência para as discussões curriculares da área em curso há vários anos em muitos estados e municípios - e
contribuir[em] com técnicos e professores no processo de revisão e
elaboração de propostas didáticas (PCN, 1998).

Esse documento traz uma concepção de ensino voltada para os saberes
contextualizados e em movimento. Assim, o primeiro passo para que as
transformações significativas ocorram dentro da escola está na relação do ambiente
escolar com o espaço social e democrático. Além disso, a educação deve ser
comprometida com as dimensões globais da sociedade, a fim de superar a visão do
conhecimento fragmentado e descontextualizado do cotidiano. Desse modo, é válido
na construção de um conhecimento significativo e contextualizado, o constante
diálogo entre as disciplinas, não se limitando somente a assimilação do saber.
E em relação a isso, Morin afirma que,

Se quisermos um conhecimento segmentário, encerrado a um único
objeto, com a finalidade única de manipulá-lo, podemos então
eliminar a preocupação de reunir, contextualizar, globalizar. Mas, se
quisermos um conhecimento pertinente, precisamos reunir,
contextualizar, globalizar nossas informações e nossos saberes,
buscar, portanto, um conhecimento complexo (MORIN, 2001, p. 566).

Assim para que um ensino seja efetivo, é necessário que aquilo que está
sendo ensinado esteja contextualizado com a realidade do aluno. É o que o autor
chama de “conhecimento pertinente”, ou seja, o sentido que o discurso do professor
terá para o aluno. Esse princípio do conhecimento pertinente está relacionado à
capacidade de contextualizar as informações, assim, um ensino de língua,
exclusivamente, pautado em regras rígidas e fechado impede a capacidade inerente
do indivíduo de contextualizar.
Nesta prática, o professor do ensino língua materna passa pelo processo de
reconstrução e revisão de sua prática pedagógica constantemente e em busca de
novos horizontes no processo ensino-aprendizagem, buscando, dessa forma, o
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desenvolvimento da reflexão crítica e resgatando sua função enquanto formador de
cidadãos competentes para atuar e interagir em suas ações de forma responsável.
Assim, podemos dizer que a finalidade da criação dos PCNs está relacionada
também ao ensino de língua mais produtivo, de modo que “toda educação
comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva” (BRASIL, 2008, p. 23).
Nesse sentido entendemos que um dos objetivos gerais dos PCNs foi colocar
em natureza material os pressupostos estabelecidos nos princípios da educação
nacional contidos na Lei 9394/96 relacionados com a capacidade de aprender, bem
como as relações com a sociedade e o meio em que se vive. Sobre isso, Ferrarezi
Junior (2014) ressalta a língua como elemento central no desenvolvimento da
aprendizagem, o que também se constata no documento sobre Língua Portuguesa.
Assim, para o autor,

domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica,
tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista,
partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim,
um projeto educativo comprometido com a democratização social e
cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a
todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários
para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos
(FERRAREZI JUNIOR, 2014, p.23).

Esses saberes linguísticos certamente não estão relacionados com o ensino,
da gramática normativa fechada em si mesma, citada anteriormente. Assim,
Ferrarezi Junior resume dois pressupostos importantes que os PCNs levantam sobre
o ensino de língua materna: que a fala do aluno precisa ser valorizada e respeitada
e o padrão socialmente estimado deve ser trabalhado pelo professor, a fim de ser
dominado pelo aluno.
Entretanto, apesar da Linguística vir trabalhando no sentido de valorizar os
usos reais e de tomar a língua falada pelos educandos como ponto de partida para o
aprendizado da língua escrita culta - bem como a importância dos PCNs para a
prática da reflexão da língua em sala de aula e dos dispositivos da Lei 9394/96 - o
ensino de língua materna ainda está muito associado à exclusividade da norma de
prestígio, de modo a alargar ainda mais a distância entre a língua escrita formal e a
língua usada nas interações comunicativas cotidianas.
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4.2. O ensino do Léxico
Acreditamos que todo indivíduo está num processo contínuo de construção do
léxico, de modo que seria impossível ele dominar totalmente o vocabulário de sua
língua. Segundo Biderman,
Qualquer sistema léxico é a somatória de toda a experiência
acumulada de uma sociedade e do acervo da sua cultura através das
idades. Os membros dessa sociedade funcionam como sujeitosagentes, no processo de perpetuação e reelaboração contínua do
Léxico da sua língua (BIDERMAN, 2001, p.179).

Nesse sentido, na escola, o aluno se encontra em fase de ampliação e
estruturação do seu léxico, cabendo a ela a função de propiciar condições para que
o educando domine, ao menos, o vocabulário de sua língua. Com relação ao ensino
do léxico não podemos negar que
a leitura é responsável por uma aquisição maior do léxico na infância.
A criança que aprender a ler primeiro ou que tiver o hábito da leitura
é a que terá adquirido maior léxico de sua língua materna. Do ponto
de vista pedagógico os exercícios propostos para o ensino do léxico
devem partir de produções espontâneas da criança (XATARA, 2005,
p. 22).

Segundo Castilho (2003), todos os signos linguísticos são encontrados no
léxico de uma língua. Com base nisso, há diversas e distintas noções sobre o léxico:

Quadro 3 : Definição de léxico conforme diversos autores.
Autor (Ano)

Câmara (1986)

Perini (1995)

Mascuschi (2004)
Krieger (2006)
Antunes (2012)

Definição de léxico
a parte do vocabulário correspondente às palavras ou
vocábulos providos de semantema ou vocábulo que é
lexema.
lista das palavras do português; repositório de
informação idiossincrática (não diretamente
governada por regras) da língua.
Nível da realização linguística tido como o mais
instável e até certo ponto incontrolável.
é um componente de muitas facetas.
Inventário dos itens linguísticos com que
expressamos as categorias e subcategorias
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cognitivas.
Fonte: Elaborado pela autora.

Chafe (1979), Marcuschi (2004) e Antunes (2012) comungam das mesmas
ideias ao afirmarem que o inventário de uma língua sofre influências não linguísticas,
a ponto de não se admitir que este seja considerado sem se atentar aos aspectos da
cognição social. Assim, as palavras estão relacionadas às informações e noções
adquiridas pelo indivíduo em seu meio social e cultural. Como a linguagem é o
intermédio da nossa interação com o mundo, percebe-se que essa relação ocorre
entre as categorias cognitivas que os indivíduos constroem dos elementos, de
acordo com a experiência. As formas oferecidas na língua vão expressar essas
categorias, de outro modo. Podemos dizer que as palavras consistem na
representação dessa categorização.
Devido à fluidez, à dinamicidade da língua e à capacidade de criatividade dos
falantes, diversas formas entram e saem do léxico. Sobre isso, Castilho afirma que,
as palavras e suas propriedades não são apriorísticas, não
representam uma espécie de “pacote” que recebemos pronto,
assumindo-se aqui, ao contrário, que esse tipo de conhecimento
linguístico é continuadamente refeito nas situações concretas da fala.
Nossa atitude em relação à língua é sempre dinâmica e criativa
(CASTILHO, 2010, p. 110).

Assim, a ampliação do léxico de uma língua se dá na medida em que
acontecem inúmeros processos que, muitas vezes, costumam coexistir, o que
caracteriza em seu constante movimento de renovação. Nas palavras de Chafe,

O inventário de unidade lexicais numa língua pode ter um núcleo
bastante estável, que muda apenas gradualmente com o tempo, mas
ele está constantemente variando nas bordas, com o acréscimo de
novos elementos e a perda de velhos, num andamento que é
extraordinariamente rápido em relação ao andamento da alteração
linguística como um todo (CHAFE, 1979, p. 107).

Nesse âmbito, Borba (2003, p.21) ainda amplia mais a noção de variabilidade
do léxico ao dizer que dos elementos que compõe a língua, ele “é o mais compósito
por ser o mais vulnerável a pressões em vários sentidos, internas e externas”.
Seguindo esse caminho, o autor ainda propõe a observação do léxico sob duas
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perspectivas: da estrutura física ou mórfica (ligado a fatores internos) e do conteúdo
semântico (influência de fatores externos). Da perspectiva mórfica, há as lexias
simples e compostas (ver seção 1.3).
Uma palavra pode passar pelo processo de “lexicalização”, isto é, pelo meio
que permite a criação e inserção de novas formas ao léxico. Para Castilho (2003),
depois de criadas elas passam por mudanças em suas categorias e subcategorias
cognitivas, assim como em seus papéis semânticos, ou passam pelo processo
contrário,

ou

seja,

entra

em

desuso,

caracterizando

o

processo

de

“deslexicalização”. Vale dizer que esse processo não ocorre rapidamente e nem
atinge os dialetos ao mesmo tempo.
Antunes (2012, p. 24) levanta a marginalização do léxico e do vocabulário no
ensino de língua. Para a autora, isso ocorre devido à supervalorização e
exclusividade da gramática na sala de aula, que se baseia em uma visão simplista
de que “estudar uma língua” significa meramente “estudar suas regras e normas”. A
autora observa que boa parte dos livros didáticos do Ensino Fundamental subjuga o
estudo do léxico, destinando-o em apenas um capítulo que aborda os processos de
“formação de palavras”: a caracterização desses processos com alguns exemplos e
atividades finais que visam à análise de palavras. Assim, “o destino que terão as
palavras criadas é silenciado. O significado que tem a possibilidade de se criar
novas palavras pouco importa. Também pouco importa a vinculação de tais criações
com as demandas culturais de cada lugar e de cada época” (ANTUNDES, 2012, p.
21).
O ensino do léxico é de fundamental importância para o desenvolvimento de
competências essenciais à utilização da linguagem verbal. Para Tréville e Duquette
(1996) citado por Bezerra (1998, p. 98), a competência lexical possui cinco
componentes:
1. Componente linguístico (relativo à palavra e à frase) – constituído
pelo conhecimento das formas oral e escrita dos itens lexicais, de
sua estrutura, de seus diversos sentidos, de suas relações
morfossintáticas e de seus contextos privilegiados;
2. Componente discursivo – constituído pelo conhecimento da
combinação das palavras com as séries lexicais que apresentam
relações lógico-semânticas entre si (regras de coesão, coerência, coocorrência);
3. Componente referencial – conhecimento relativo às experiências
pessoais, aos objetos do mundo e suas relações e que permite
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prever, no discurso, as sequências lexicais correspondentes a
estereótipos de comportamentos sociais;
4. Componente sociocultural – constituído pelo conhecimento do
valor das palavras de acordo com os registros linguísticos, de seus
significados culturais e de seu emprego de acordo com as situações
de comunicação;
5. Componente estratégico – capacidade de manusear as palavras
em suas redes associativas com o objetivo de esclarecer, resolver
um problema de comunicação e capacidade de superar o
desconhecimento de palavras por procedimentos de inferência a
partir de pistas contextuais (compreensão) ou de formulações
aproximadas, paráfrases e definições (produção) (TRÉVILLE e
DUQUETTE, 1996, apud BEZERRA, 1998, p.98).

O léxico também pode ser considerado como a manifestação de identidade
cultural de um povo. Assim, o tipo de palavras que usamos e as escolhas
linguísticas que fazemos consistem em traços claros do grupo a que pertencemos,
no qual tecemos nossa identidade.

4.3 As expressões Idiomáticas em sala de aula
Uma das possibilidades de sistematização didática no ensino do léxico com
vistas a alcançar resultados positivos através de diferentes estratégias é trabalhar
em sala de aula com recortes do léxico de uma língua. E um desses recortes é a EI.
Apesar de serem de natureza oral, as expressões idiomáticas estão
fortemente presentes na linguagem publicitária, em textos literários, na Tv, no rádio,
dentre outros. Apesar disso, essas expressões ainda vêm sendo negligenciadas no
ensino de língua materna. Umas das justificativas para esse descaso estaria
relacionada ao fato de elas possuírem menos prestígio por estarem constantemente
presentes na oralidade, desvalorizada socialmente, uma vez que o ensino legitimado
seria exclusivamente o das normas que regem a escrita.
Entretanto, entendemos que essa ideia de privilegiar certos conceitos no
ensino de língua materna em detrimento de outros se pauta no julgamento com
caráter depreciativo da oralidade, sobretudo do léxico, parte integrante da língua.
Vale ressaltar que essa supervalorização da escrita em detrimento da oralidade está
associada, segundo Bagno (2001; 2003; 2007; 2011), ao preconceito linguístico, que
por outro lado possui suas bases alicerçadas no preconceito social.
Assim, os falantes que não dominam o português padrão, variedade
caracterizada nas regras gramaticais, estariam marcados pela estigmatização
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linguística. Goffman propõe o conceito de estigma fundamentando na ideia de que
os indivíduos que não se enquadram nos padrões prestigiados pela sociedade
deterioram a ordem social:
Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de
que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se
encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até,
de uma espécie menos desejável [...]. Assim deixamos de considerála criatura comum e total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e
diminuída. Tal característica é estigma, especialmente quando o seu
efeito de descrédito é muito grande [...] (GOFFMAN, 1988, p.12).

Apesar dos estudos de Goffman estarem relacionados à estrutura da
sociedade, a noção de estigma pode perfeitamente se encaixar na supervalorização
do português escrito. Isso levando em consideração o fato de que esta
supervalorização está de acordo com as regras prescritas pela parte privilegiada da
sociedade e que os fenômenos linguísticos reais caminham do lado contrário a
esses padrões do que seria o ideal de língua.
Assim, entendemos um ensino que exclui as UFs, sobretudo as EIS, condena
a identidade linguística do aluno, reproduzindo o preconceito social ao enfatizar que
essas expressões consistem em desvios, o que oculta o caráter ideológico do
estigma. A escola impõe a rejeição dos fenômenos considerados fora do padrão, o
que gera a falta de confiança do educando em si mesmo.
Em se tratando do aspecto cultural das expressões idiomáticas, acreditamos
que a sua inserção em sala de aula enriquece e facilita o ambiente do ensino, pois
trazem informações culturais ao revelar características de um povo, bem como seus
sistemas de valores. E, além disso,

Para um aprendiz de língua materna, elas não são, entretanto, tão
evidentes quanto se imagina. Conhecer colocações, expressões
idiomáticas, locuções gíricas, fórmulas situacionais, provérbios,
anexins etc., requer certo tempo de exposição à própria língua nativa
desse falante, sem falar das variações sociolinguísticas, sobretudo
diatópicas, que um país extenso como o nosso está suscetível
(XATARA, 2013, p.48).

Na abordagem das EIs em sala de aula, não podemos deixar de lado a
relação inseparável entre língua, identidade e cultura e sua relação com o contexto
de ensino. Sobre isto, Elia (1987, p.59) diz que “as línguas são fatos de cultura, isto
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é, criações homem”. Especificamente sobre as EIs, Camacho comenta que “refletem
e determinam pensamentos, valores e posturas de grupos socioculturais e são umas
das responsáveis pela sustentação da identidade e da diversidade léxico-cultural”
(CAMACHO, 2008, p. 134).
Assim, o ensino sistematizado das expressões idiomáticas, fruto da tradição
cultural de um povo, faz-se urgente no ensino de língua materna. Porém, para
Kramsch (1996, p. 6), no contexto de sala de aula infelizmente “os professores
ensinam língua e cultura, ou cultura na língua, mas não a língua como cultura”.
Jorge & Jorge também levantam essa relação entre cultura e Eis, ao dizer que,
[...] se encontram registrados traços de ontem e de hoje que
descrevem os homens, as relações entre eles e, no sentido mais
lato, a própria sociedade. A idiomaticidade oferecenos a
possibilidade de enriquecer o nosso idiolecto, actualizando-o
constantemente. Campo quase infinito de mistérios, de jogos, de
ironias... selado pelo poder que o povo tem de recriar a sua própria
linguagem (JORGE & JORGE, 1997, p.11).

Entendemos, pois, que trabalhar as Eis é também discutir a cultura nas aulas
de ensino de língua materna fazendo reflexões da língua e mostrando que a
diversidade cultural está presente não só no país, mas também, em âmbito regional,
e até dentro de nossa comunidade, do ambiente de convivência. Nesse sentido, os
PCNs trazem que o ensino leva o aluno a
Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural
brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e
nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia
ou outras características individuais e sociais (BRASIL, 1997, p. 8).

Sobre a relação entre língua e identidade, Hall (2006, p. 23) apresenta que o
indivíduo é “[...] visto como uma figura discursiva, cuja forma unificada e identidade
racional eram pressupostas tanto pelos discursos do pensamento moderno quanto
pelos processos que moldaram a modernidade, sendo-lhes essenciais”. Isso ratifica
o caráter mutável da língua na medida em que ela é fluída e dinâmica. Além disso,
Nós sabemos o que é a "noite" porque ela não é o "dia". Observe- se
a analogia que existe aqui entre língua e identidade. Eu sei quem
"eu" sou em relação com "o outro" (por exemplo, minha mãe) que eu
não posso ser (HALL, 2006, p.10).
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Por último, também entendemos que o ensino das pressões idiomáticas
proporciona a ampliação lexical, o que levará o falante a ter maior propriedade na
escolha ao utilizar o vocabulário de sua língua. Em relação a isto, Nogueira (2008)
corrobora a importância do ensino dessas UFs para o processo de ensinoaprendizagem do léxico ao mencionar sobre a formação da consciência do
educando sobre a existência do “tesouro fraseológico” em sua língua.
Além do desenvolvimento da competência lexical, o autor ainda cita outra a
ser desenvolvida: a fraseológica. Para ele, essa competência está relacionada à
“capacidade de gerir as UFs dentro do discurso” (NOGUEIRA, 2008, p. 104). Desse
modo, as duas competências estão intimamente interligadas.
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5 ANÁLISE DOS DADOS

Nesta parte são apresentados os critérios adotados para a análise e os
resultados que se obtiveram a partir dos procedimentos selecionados. Na parte 5.1
apresentamos a análise do tratamento das Eis nos principais meios de consulta da
língua: o dicionário escolar e a gramática normativa. Antes de demostrar os
resultados, fazemos uma apresentação da obra, bem como os pressupostos e
critérios que guiaram a sua elaboração. Em seguida, na seção 5.2 discutimos sobre
as análises realizadas nos questionários aplicados aos professores de Língua
Portuguesa de escolas públicas.

5.1 Análises dos instrumentos pedagógicos de consulta da língua
Nesta etapa, foi adotada a análise do dicionário escolar de Língua Portuguesa
Aurélio Júnior (DEAJ) e de duas gramáticas: a tradicional Moderna gramática
portuguesa (BECHARA, 2009), e a de cunho linguista Gramática de usos do
português (NEVES, 2011). Gil (2002, p.46) afirma que uma das vantagens desse
procedimento consiste no fato de que “os documentos constituem fonte fica e
estável de dados”. Vale ressaltar que todas as etapas foram de suma importância
para entendermos melhor como acontece o tratamento das expressões idiomáticas
nesses mecanismos de consulta.

5.1.1 Dicionário escolar de Língua Portuguesa
A escolha do dicionário escolar se deu por ser um dos instrumentos de
consulta em sala de aula, sendo acessível aos professores e alunos, além de ser
uma ferramenta de auxílio na alfabetização, ampliação do léxico e da competência
da leitura. A análise das expressões idiomáticas, nesse tipo de obra, possibilitará a
noção de como essas expressões estão sendo abordadas por um dicionário escolar.
Por esta semelhança, além de limites impostos a esta pesquisa, escolhemos
apenas um dicionário do tipo 3. Para este trabalho, selecionamos o dicionário
escolar da Língua Portuguesa Aurélio Junior, da Editora Positivo, sendo sua
distribuição feita em 2012. A seguir, temos uma figura com representação da capa
da obra.
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Figura 5 : Capa do Dicionário Aurélio Júnior.

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011.

Esse dicionário possui 30. 373 verbetes e é destinado ao público do 6º ao 9º
ano do Ensino Fundamental. Essas características se assemelham com os
minidicionários de uso geral.
Quadro 4: Dicionário Aurélio Júnior.
TIPO 3: 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Quantidade de
Titulo
Editora
verbetes
Aurélio Júnior:
Dicionário escolar da
Positivo
30.373
Língua Portuguesa
(AJ)

Ano de
distribuição
2012

Fonte: Elaborado pela autora.

Em nossa pesquisa, foram consultados todos os verbetes de A a Z do
dicionário escolar AJ. Isso foi necessário pois as locuções são registradas nos
dicionários como entradas lexicais. Dos 30.373 verbetes consultados, recolhemos
2.200 locuções, sendo que 622 desses verbetes consistem nos tipos de locuções
que analisamos: expressões idiomáticas.
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Todas as locuções foram analisadas, mas para fins de análise sintetizamos a
amostra retirando algumas expressões que não serão farão parte desse processo
pelo fato de não estarem em consonância com os objetivos da presente pesquisa.
A forma adotada para a ordenação das expressões foi a estruturação de um
quadro com três colunas, numerado e em ordem alfabética. A primeira coluna referese à entrada, a segunda às respectivas expressões contendo informações
adicionais: exemplos, rubrica e remissiva. Ao lado, temos as definições.
Apresentam-se alguns exemplos abaixo para melhor observação (O quadro
completo consta nos apêndices dessa dissertação):
Quadro 5: Modelo de registro dos dados.
Entrada
Abacaxi

Acampamento

Água

Locução / identificação*
A
1.
Descascar um
abacaxi.

Popular
2.
levantar
acampamento.

Gíria
3.
até debaixo
d’água.

Brasileirismo
4.
Com água na
boca
5.
Ir por água
abaixo.

Definição
Resolver situação
complicada, difícil.
Ir-se embora

Em qualquer situação ou
cirscuntância.
Com vontade, desejo.
Resultar em fracasso;
malograr-se

Fonte: Elaborado pela autora.

Nesta pesquisa não fizeram parte as Eis proveniente de linguagem
especializada. É o caso, por exemplo, de arredondar para cima, que significa a
função de aproximação característica da área de Exatas, precisamente da disciplina
Matemática.
Ao analisar a superestrutura do DEAJ (dicionário escolar da Língua
Portuguesa Aurélio Junior), observaram-se as informações que dizem respeito a sua
estrutura geral. Verificaram-se alguns aspectos explicitados na apresentação, “chave
do dicionário” e na parte intitulada “o dicionário e o uso das palavras”, apenas para
investigar os critérios abordados pelos próprios lexicógrafos da obra.
Na apresentação da obra, temos logo no início, o objetivo mais importante
destacado pelos editores como sendo o de “apresentar uma descrição atual da
Língua Portuguesa para estudantes já alfabetizados, que buscam ampliar seu
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vocabulário e, consequentemente, sua cultura geral”. Assim, levantamos a seguinte
questão: como ficam as expressões idiomáticas num dicionário que pretende atingir
ao objetivo supracitado?
Além disso, apresenta suas caraterísticas:


Verbetes selecionados para os alunos dos anos finais do ensino

fundamental baseada em fontes como: livros didáticos para essa faixa etária, vários
jornais e revistas impressos e on-line.


Linguagem focalizada nesse período escolar;

Os editores deixam claro que as informações foram explanadas de maneira
clara, a fim de não deixar dúvidas no leitor.
Também deixa claro que a obra foi realizada seguindo padrões de rigor
lexicográfico, com fins a fornecer subsídios para que os alunos possam desenvolver,
por meio da escrita, as informações amplas já adquiridas ao consultarem dicionário.
Na parte seguinte, denominada “chave do dicionário”, encontramos aspectos
relacionados à estruturação do verbete, assim como o esclarecimento de conceitos
que explanam como os elementos são identificados. Selecionamos apenas os que
são pertinentes para esta pesquisa:

1.

Abertura: cada letra é apresentada num desenho com objetos que

iniciam por essa letra:
Figura 6 : Abertura da letra

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011.

2.

Verbete: unidade básica do dicionário trazendo todas as informações

referentes a uma palavra.
3.

Cabeça ou entrada do verbete: vem em negrito, na cor azul, alinhada

à esquerda, identificando o verbete.
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4.

Definição: descrição de cada significado da palavra, na categoria

gramatical considerada. Em alguns casos é encontrado significado igual ou
semelhante para uma palavra em diferentes categorias gramaticais, ou o contrário,
com significado completamente diferente, variando a categoria.
5.

Número da definição: aparece em azul e em negrito, e indica a

quantidade de definições.
6.

Categoria gramatical: aparece em itálico e na forma reduzida abrindo

a seção de significados e outros dados relacionados à palavra.
7.

Abreviaturas: possui listagem completa nas páginas iniciais.

8.

Índice: é um número sobrescrito que indica palavras com mesma

grafia, porém de origens distintas.
9.

• : mudança de categoria gramatical.

10.

: indica o começo da seção de locuções ou de expressões

idiomáticas. As locuções estão destacadas de azul.
11.

Exemplos: elaborados pelo autor e ilustram algumas definições,

aparece em itálico, após os dois-pontos.
12.

Rubrica: aparece em itálico e indica a área do conhecimento em a

palavra é usada com determinado significado (Ciências Naturais, Matemática, ...); o
nível de linguagem em que são usadas (Gíria, figurado, depreciativo, ...) ou os
regionalismo (Minas Gerais, ...).
13.

Remissiva: é identificado pela palavra veja, seguida por outra em

itálico enviando o consulente a outro verbete.
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Figura 7: Esquema de visualização das entradas e subentradas.
3

6

5

A.ba.ca.xi subs. Mas. 1. Planta que dá uma fruta (infruterscência) grande, carnosa, comestível,
amarelada, de casca escamosa, que tem no alto uma espécie de coroa de folhas duras; ananás. 2.
Esse fruto; ananás. 3. Popular Coisa trabalhosa, complicada.  Descascar um abacaxi. Popular
Resolver situação complicada, difícil.

2

8

4

10

7

Pa.pa1 subs. masc. 1. O chefe da Igreja Católica. [Com inicial maiúscula. Feminino: papisa.] 2.
Popular Profissional de grande prestígio.
Pa.pa2 subs. fem. Farinha cozida em água ou leite.  Não ter papas na língua. Falar com
absoluta franqueza (ou sem cuidar em ser gentil).

1
0

13

12

A.com.pa.nhan.te adj. 2 gên 1. Acompanhador (1). • subs. 2 gên. 2. Pessoa que faz
companhia ou dá assistência a indivíduo idoso ou doente, etc.
Ca.ne.co subs. masc. Canexa estreita e longa.  Pintar o(s) caneco (s). Brasileirismo Popular
Veja Pintar o sete.

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011.

Logo após, temos a fundamentação da seguinte pergunta: “para que serve o
dicionário?”. Segundo os editores, os dicionários servem para inúmeros fins, além de
sua utilidade básica, que é a de indicar significado de palavras que não
conhecemos. Ele destaca essas funções: descobrir a escrita correta de alguma
palavra, divisão silábica com exatidão, informação gramatical, pronúncias e sílabas
tônicas, situação de uso da palavra mais formal, usos da palavra com relação ao
tempo: mais antiga ou desconhecida, esclarecer dúvidas entre vocábulos que
tenham sentidos muito parecidos.
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Nas páginas iniciais do dicionário, intitulada “o dicionário e o uso das
palavras”, são apresentadas orientações sobre como escrever um texto, bem como
o desenvolvimento da escrita com intuito de auxiliar no trabalho pedagógico do
professor. As noções trabalhadas nessa parte são as de: parágrafo, introdução,
conclusão, conteúdo, acentuação, entre outras. Ao longo dessa parte, são
apresentados exercícios e dicas que se voltam para as necessidades de sala de
aula.
Ao final da obra, temos os apêndices incluindo informações enciclopédicas
com a finalidade de contribuir para as atividades em sala de aula.
Já na macroestrutura do dicionário, foi possível observar qual unidade lexical
compõe a expressão e consiste na entrada do verbete, identificando-se o espaço em
que se inserem.
Ao analisar a microestrutura, buscamos averiguar a forma com que a
expressões idiomáticas é registrada e as informações apresentadas sobre elas
(rubrica, remissiva e categoria gramatical).
Percebemos que esse tipo de informação é disponibilizado de modo irregular.
Entendemos que o fato do dicionário ser de uso escolar, trabalhando exclusivamente
com usos no próprio país, já exclua a classificação rotulada de Brasileirismo, como
podemos verificar no exemplo abaixo:

Quadro 6: Expressão Idiomática tremer nas bases
Entrada
Locução / identificação*
Definição
Base

49.Tremer nas bases

Brasileirismo

Sentir-se amedrontado,
inseguro.

Fonte: Recorte do anexo A-Expressões na entrada de A a Z.

Analisada a estrutura do dicionário (superestrutura, macroestrutura e
microestrutura) verifica-se, agora, a natureza das expressões analisadas - se
realmente constituem expressões idiomáticas. Para realizar essa análise, levamos
em conta o tripé indecomposição-conotação-cristalização proposto por Xatara
(1998), características já explanadas no final da primeira parte.
Assim, para verificar o caráter na indecomposição, verificamos se a
expressão não admitia inserção ou omissão de um dos elementos. Por exemplo, na
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expressão ver que bicho dá, o substantivo bicho não pode ser substituído por animal
(vamos ver que animal dá), de modo que não seria reconhecida.
Entretanto, consideramos os casos sob as variações nos níveis, modos e
tempos verbais, os advérbios, as pessoas do verbo, etc, pois estas variações são
necessárias para adequações linguísticas. Como por exemplo, Bater [botar] a boca
no trombone, ir [foi] pelo mesmo caminho.
Quanto à conotação, verificamos as expressões em que o significado dos
elementos separadamente resultava em sentido equivocado. Como por exemplo,
entrar pelo cano significa se sair mal; se dar mal e não que uma pessoa vai
introduzir-se em um tubo, tubulação.
Nos casos em que ocorrem duas definições para a EI, uma de sentido
denotativo e outra conotativo, consideramos a que representa o sentido
metaforizado. É o caso de virar pelo avesso, que pode também ser entendido como
colocar para fora a parte interna de algo. Assim, o dicionário traz a definição “Por
para fora a parte interna (de algo)”. Nesse caso, não trata de uma EI, por isso
tomamos apenas a definição que caracteriza seu sentido metafórico: analisar
minuciosamente algo através de buscas, pesquisas. Como se vê no quadro a seguir:
Quadro 7: Expressão Idiomática virar pelo avesso
Entrada
Locução / identificação*
Definição
avesso

36.Virar pelo avesso

Fazer busca ou pesquisa
cuidadosa em
(local)

Fonte: Recorte do anexo A-Expressões na entrada de A a Z.

Em relação à cristalização, vale dizer que o reconhecimento de uma
expressão por uma comunidade linguística gera o seu uso de forma automática, mas
não significa que será interpretada de modo correto. Por isso, o contexto faz-se
muito importante para garantir uma interpretação plausível. Para que uma expressão
seja cristalizada, é preciso que ela seja consagrada e a frequência do seu uso seja
alta.
Sobre esse aspecto, levamos em consideração o processo de elaboração do
dicionário, sobretudo no modo como o uso de uma unidade lexical é tido como
frequente. Assim, utilizamos o livro Dicionários na teoria e na prática: como e para
quem são feitos para buscar essa resposta. Então, identificamos que a
determinação da frequência de uso pelos dicionaristas se dá através de
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levantamento informatizado sobre obras de literatura, jornais, revistas, etc. Fontes
relacionadas à língua corrente, bem como obras dicionarísticas anteriores são um
trabalho que pode levar décadas.
Nesse sentido, temos que as EI estão dicionarizadas justamente por sua
frequência de uso, de modo que o fato de ser apenas criada não garante sua
cristalização, mas sim quando se tornam comum, constante na língua, tradicional.
Assim, a expressão espírito de porco, que possui uso frequente e que teve o sentido
cristalizado como a pessoa que vive criando dificuldade, não retoma sua origem no
episódio da Bíblia, no qual, Jesus transfere os demônios que possuíam pessoas
para os porcos que estavam ali perto.
Além de estabelecermos a natureza das expressões encontradas, também
utilizamos os critérios de reconhecimento, apresentados no final da seção 1.2.3:

Quadro 8: Critérios para reconhecimento das expressões Idiomáticas.

CRITÉRIO

DEFINIÇÃO

1)

Pluriverbalidade

Quantidade
expressão.

2)

Combinabilidade

Combinação dos elementos por
motivação semântica, sintática, ou
nenhuma motivação.

3)

Convencionalidade

Reconhecimento e utilização por uma
comunidade linguística.

4)
Fixidez
relativa

ou

de

elementos

na

estabilidade Capacidade
de
cristalização
ocasionada pela tradição cultural e
frequência de uso.

5)

Idiomaticidade

Características semânticas: sentido
não pode ser entendido como
resultado da soma dos componentes
que formam a expressão.

6)

Metaforicidade

Sentido figurado;
sentido”.

“transposição

de

Fonte: Elaborado pela autora com base em Xatara (1998).

Em relação às características morfossintáticas, temos os seguintes critérios
propostos por Xatara (1998). Foi escolhida a proposta de critérios sugerida por
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Xatara (1998), pois é a que mais apresenta com clareza as definições para
reconhecer e analisar as expressões Idiomáticas e se enquadra nos nossos
objetivos.
Identificamos que o DEAJ não possui um critério o registro das expressões
idiomáticas: ora registra no verbo, ora no substantivo que compõe a estrutura. Como
por exemplo, em cair fora e descascar um abacaxi. Assim, o sistema de inclusão de
uma EI não possui uma sistematicidade.


Cair fora
A partir desta expressão fazemos o seguinte questionamento: Qual critério

adotado para a inserção dessa locução verbal no verbete CAIR, verbo que a
compõe, e não no FORA?
Quadro 9: Expressão Idiomática cair fora
Entrada

Locução / identificação*

Definição

112. Cair fora

Popular

cair

Ir embora; fugir

Fonte: Recorte do anexo A-Expressões na entrada de A a Z.



Descascar um abacaxi
Nesse caso, acontece o contrário na expressão anterior: o verbete de entrada

é um substantivo: abacaxi, nome de sua composição.

Quadro 10: Expressão Idiomática descascar um abacaxi
Entrada

abacaxi

Locução / identificação*

Descascar um abacaxi.

Popular

Definição

Resolver situação
complicada, difícil.

Fonte: Recorte do anexo A-Expressões na entrada de A a Z.

Sobre isso, encontramos 569 casos em que a entrada ocorre no substantivo,
47 no verbo, 3 no pronome, 1 no pronome, 1 no advérbio e 1 no artigo. Conforme
mostra o gráfico a seguir:
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Gráfico 1: Entradas nos dicionários.
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Fonte: elaborado pela autora.

Outra discrepância em relação aos critérios de entrada ocorre nos casos em
que a EI possui mais de uma palavra principal. Como no exemplo botar a alma pela
boca, que possui três palavras plenas: 1 verbo (botar) e 2 substantivos (alma e
boca). O que dificulta a consulta pelo consulente que não saberá em qual entrada a
EI será inserida.
No DEAJ também verificamos que as EIs são apresentadas junto a outros
tipos de locuções, bem como colocações, provérbios e expressões de determinada
região sem estabelecer uma distinção clara de conceitos - informação que seria de
grande proveito para a melhor delimitação dos tipos de UFs. Percebemos também
que a apresentação dessas estruturas é feita na microestrutura do dicionário, como
podemos ver abaixo que as EIs dar à luz, lançar luz sobre, ao apagar das luzes e vir
à luz aparecem junto com a locução luz infravermelha. O mesmo ocorre com ficar
sem cor, de cor e salteado e cor de burro quando foge que aparecem ao lado de cor
primária e cor primária.
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5.1.2 Manuais de gramáticas
Esta parte do trabalho tem como foco realizar uma análise comparativa de
duas gramáticas, uma de cunho tradicionalista e outra descritiva: a Moderna
Gramática Portuguesa – de Bechara –, e Gramática de usos do português – de
Maria Helena de Moura Neves. Escolhemos esses dois tipos de gramática, pois as
destinadas ao estudo escolar possuem caráter mais pedagógico e didático, o que
dificulta a percepção de algumas peculiaridades comuns e mais explicitas nos tipos
de gramáticas observadas.
Sobre a escolha dos autores das gramáticas, selecionamos estes pelo fato de
serem os mais conhecidos conforme seu direcionamento. Assim, analisamos como
são classificadas e a forma como as expressões idiomáticas são apresentadas na
gramática por esses autores. Entretanto, estamos confiantes em ter conseguido,
ainda que com alguns obstáculos, analisar e observar o modo como esses autores
tratam as expressões idiomáticas e suas especificidades.
A seguir estão os critérios selecionados para a análise das gramáticas:

I)

Capa;

II)

Prefácio;

III)

Concepção de língua;

IV)

Localização e classificação das expressões idiomáticas;

Em relação à capa das obras, consideramos que produzem significados ao
primeiro contato que o leitor tem com a obra. No prefácio de uma obra gramatical
temos apresentado os argumentos com objetivo de convencer o leitor sobre a
importância da obra. De modo que, buscamos na análise do prefácio das duas
gramáticas observar o modo com que os sujeitos gramáticos respectivos abordam
os seus leitores potenciais, buscar sua posição e algumas nuances que orientam a
elaboração da gramática. Para Petri (2007) um prefácio não tem somente o objetivo
de apresentar a obra ao vir antes dela, mas também, de representar a obra além de
trazer traços e posição teórica do seu autor.
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Figura 8: MGP / Bechara

Fonte: Capa da Moderna Gramática Portuguesa. (BECHARA, 2003)

Na gramática de Bechara a capa possui uma cor única, talvez, numa tentativa
de apresentar a seriedade teórica. Não possui ilustrações, ou seja, o foco é o seu
título. O nome da obra é apresentado centralizado e com destaque e fica clara a
autoafirmação de modernidade nessa nomeação. Esse posicionamento fica claro
quando o autor diz em seu prefácio que “não se rompe de vez com uma tradição
secular” (2003, p.21).
Observando o prefácio da edição 37ª Bechara menciona os caminhos que sua
abordagem percorreu em sua obra escolar ao reunir “a preocupação de uma
científica descrição sincrônica a uma visão sadia da gramática normativa, libertada
do ranço magister dixit e sem baralhar os objetivos das duas disciplinas”. Além
disso, é apresentado o público a quem a obra se destina: professores, alunos e
pesquisadores e sua proposta em buscar a melhoria da nomenclatura gramáticas
existente nos manuais escolares. Verificamos também certa humildade na
apresentação da proposta quando o autor diz em primeira pessoa do plural,
reconhecendo a coletividade da obra: “temos consciência de que ainda há muito que
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acrescentar e rever, e para tanto convocamos a ajuda dos colegas que neste sentido
desejarem pronunciar”.
Percebemos também a necessidade do autor em estruturar seu prefácio com
bases em avanços de estudos dos linguistas sem deixar de lado a teoria gramatical.
Assim, o gramático afirma a contribuição dos linguistas teóricos e descritivistas
nacionais e internacionais o que para ele se faz importante para a renovação da
gramática dita tradicional.

A orientação científica por que se norteia esta nossa moderna
gramática, não seria possível sem a lição dos mestres (seria ocioso
citá-los) que, dentro e fora do Brasil, tanto têm feito pelo
desenvolvimento da disciplina [...] Elegemos, entre eles, um dos mais
ilustres para dedicar-lhe o nosso trabalho de hoje, aquele que para
nós nos é tão caro pelo muito que contribuiu para nossa formação
linguística: M. Said Ali... (2003, p. 22)

Para Bechara a norma-padrão é contestada por inúmeras razões. Ele
defende que isso acontece por causa da ideia de valorizar a variedade regional em
detrimento da língua padrão, criticando o movimento que segundo ele “procurava
combater o chamado preconceito linguístico”(BECHARA, 2014, p.28). Dessa forma o
autor deixa claro o seu posicionamento em defesa na norma-padrão e da gramática
tradicional.
Bechara entende linguagem como “qualquer sistema de signos simbólicos
empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e
sentimentos, isto é, conteúdos da consciência”.
Bechara ressalta o caráter polissêmico de uma gramática e distingue os
conceitos de gramática descritiva e normativa. Para ele a gramática descritiva é uma
“disciplina científica que registra e descreve” a língua em todas as suas
características (fonético-fonológica, morfossintático e léxico). De modo que caberia a
gramática descritiva tratar dos saberes idiomáticos e expressivos. Já a gramática
normativa não possui uma finalidade científica, mas sim pedagógica e a ela cabe
“elencar os fatos recomendados como modelares da exemplaridade idiomática para
serem utilizados em circunstâncias especiais do convívio social”.
Bechara considera a importância dos fatores extralinguísticos e das tradições
no âmbito do saber histórico sobre uma expressão. Para isso ele exemplifica com a
expressão idiomática macaco velho não mete a mão em cumbuca e a macaco velho.
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Ela ressalta que para a construção do efeito metafórico dessas expressões utilizouse do conhecimento que se tem do macaco como personagem em histórias,
sobretudo do folclore brasileiro. É interessante notar que o gramático não definiu
essas duas composições como expressão idiomática, fixa ou unidade fraseológica.
Apenas definiu a primeira como frase e a segunda simplesmente como expressão.
Na parte intitulada formação de palavras do ponto de vista constitucional, o
autor aborda sobre renovação do léxico, bem como a criação de palavras com o
intuito de suprir as necessidades de comunicação em geral. Aqui o autor fala na
revitalização da língua através da incorporação dos empréstimos, calcos linguísticos
(regionalismos, nomenclaturas técnicas e gírias), neologismos, a composição, a
derivação. E para isso, ele ressalta que essa incorporação se dá devido regularidade
e sistemacidade que o processo de inserção no léxico exige. Entretanto, em
nenhuma parte do capítulo ele abarca as unidades fraseológicas, sobretudo as
expressões idiomáticas no léxico de uma língua.
Bechara também distingue o processo de composição e lexia. Ele cita a
teorias das lexias complexas do linguista francês Pottier e sua definição: “formada
de sintagmas complexos que podem ser constituídos de mais de dois elementos:
negócio da China (‘transação comercial vantajosa), pé-de-chinelo (‘diz-se da pessoa
de poucos recursos’” (p.352). Enquanto o processo de composição, para Bechara
(p.351) consista da “junção de dois elementos identificáveis pelo falante numa
unidade nova de significado único e constante: papel-moeda, boquiaberto, planalto”.
Entretanto, fica evidente um problema relacionado a esses dois processos: o
fato dessas definições não apresentarem critérios claros que diferenciam, por
exemplo, as expressões arco-íris e Maria vai com as outras. O gramático, como
percebemos, até demostra estar a par do problema ao fazer essa distinção. Mas
posteriormente apresenta visão de outros linguistas sem esclarece de fato a
confusão entre os dois processos. De modo que, Bechara apresenta que a
preposição de (denominado de transpositor) caracteriza uma lexia complexa (ou
formações sinápticas):


“A relação sintática nas formações sinápticas é marcada normalmente
mediante a preposição de, aparecendo ainda a preposição em ou a [...]”
(2003, p.252).
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Entretanto, ao fazer a distinção entre dois processos de formação de palavras
formada por substantivo + substantivo, (a coordenação e a subordinação) ele usa
para exemplificar a subordinação estrada de ferro e pão-de-ló. O que demostra que
esse transpositor não é fator de distinção de palavras compostas e lexias
complexas.

a)

“Substantivo + substantivo:
Coordenação: quando há sequência de coordenação de elemento: 1- O

determinante precede: mãe-pátria, papel-moeda; 2 – o determinante vem depois:
peixe-espada, carro-dormitório, couve-flor;
b)

Subordinação – quando há subordinação de um elemento, isto é, de um

determinante a outro determinado: arco-íris, estrada de ferro, pão-de-ló;”
(BECHARA, 2003, p.356).

Além disso, ainda na parte de morfologia, temos a classificação em que as
palavras podem ser simples, derivadas ou compostas. De modo que, não há
orientação para esclarecimentos dos nomes compostos, locuções nominais
(expressões idiomáticas, colocações, unidades fraseológicas,...)
Já na parte final da gramática, o gramático reitera e confirma o não lugar das
lexias complexas ao classificar as expressões idiomáticas como anomalias da
linguagem. Para ele “Idiotismo ou expressão idiomática é toda a maneira de dizer
quer que, não podendo ser analisada ou estando em choque com os princípios
gerais da Gramática, é aceita no falar culto.” O que deixa claro o interesse do autor
por defender a garantia do legado tradicional de língua pura, mesmo denominando
sua gramática de moderna.
Entretanto, acreditamos que o léxico é constituído de vários itens léxicos e
cada um deles traz características fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas
de um lexema, de um morfema, ou ainda de uma expressão idiomática. De modo,
que as expressões idiomáticas merecem lugar nas obras gramaticais.
A seguir apresentamos as observações realizadas na Gramática de Usos do
português elaborado por Maria Helena de Moura Neves
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A capa apresentada em Neves ilustra bem a proposta da gramática em
descrever os usos da língua. Vemos um emaranhado de palavras não enquadradas
em sistemas rígidos e fechados, mas sim, o vai e vem que é a língua falada. Na
apresentação a autora deixa claro o seu foco na língua usada no Brasil, ao contrário
de Bechara apresenta a sua tendência aos padrões lusitanos de língua. No título
centralizado e com destaque na capa, podemos perceber que a autora possui como
concepção de língua heterogênea, como algo plural, aceitando suas variantes e
modalidades, a oral e a escrita.

Figura 9 :GUP / Neves

Fonte: Capa da Gramática de usos do português. (NEVES, 2000)

Em sua gramática, Neves não trata das expressões idiomáticas, pelo menos
não com essa nomenclatura. A autora apresenta aspectos da estrutura chamada por
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ela de expressão fixa. Especificamente Neves identifica elementos que entram para
compor esse tipo de estrutura.


Demonstrativos nessa, nessa, a esta, a essa . Exemplos: “ A esta altura já
viramos bicho-grilo” (2000, p.507).



Preposição a, com, contra, de, em, entre, para, por, sob, ante, sem.
Exemplos: ter à mão; ter a ver com, ficar contra; dar de ombros, dar em nada,
entre outras coisas, para o que der e vier, nem por sonho, viver sob o mesmo
teto, pé ante pé, sem quê nem para quê (2000, p.507).

A autora também identifica alguns exemplos de expressão idiomática nas
seguintes nomenclaturas que seguem o padrão da gramática normativa tradicional.


Expressão verbal



Locução adjetiva



Locução conjuntiva



Locução prepositiva

Além desses registros, a autora também as EIs insere nas construções com
verbo-suporte. Para Neves, verbo-suporte “são verbos de significado esvaziado que
formam, com seu complemento (objeto direto), um significado global, geralmente
correspondente ao que tem um outro verbo da língua”. (NEVES, 2000, p.53).
Exemplos: “ Odete deu um grito, alguém acendeu a luz; Tenório dá uma olhada”
Além dessas inserções, a autora utiliza várias outras nomenclaturas para
denominar as estruturas cristalizadas: paráfrase (p.54); construções de verbo pleno
(p.54), construção sintática verbo-suporte + objeto (p.57) ; perífrases ou locuções
(p.63)

e

sintagmas

verbais

cristalizados

(p.339).

Talvez,

essas

diversas

nomenclaturas poderiam ser sintetizadas de forma mais esclarecedora.
Notamos que apesar do seu caráter descritivo e da sua importância como
obra pedagógica nos estudos da língua, sobretudo do ensino de língua materna a
gramática de usos do português (NEVES, 2000) verificamos alguns pontos
controversos na identificação das expressões idiomáticas. Entretanto,

apesar

dessas divergências em relação às expressões idiomáticas, não podemos deixar de
ressaltar que essas lacunas se tornam mínimas se olharmos para a dimensão que a
obra possui. A gramática apresenta inúmeros fatos linguísticos, grande quantidade
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de ocorrências que não só foram tomadas como exemplos, mas também, foram
analisadas sem esquecer-se do caráter didático, o que garante e atesta o valor
científico e pedagógico que a obra possui.
Podemos dizer que, a autora em relação aos aspectos que aborda dessas
estruturas propõe um estudo que enaltece a linguagem em uso e identifica
características semânticos-pragmáticas desconsideras na gramática normativa,
Moderna gramática Portuguesa (BECHARA, 2003).

Esta por sua vez, também

possui sua relevância apesar das expressões idiomáticas não receberem
tratamento. Ressaltamos que ela atende aos objetivos de um manual de gramática
ao estabelecer regras um padrão de escrita.

.
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5.2 Abordagem dos professores em sala de aula
Nesta seção, buscamos destacar a forma como os questionários aplicados
aos professores foram elaborados. Partindo do pressuposto de que as perguntas
têm considerável participação no alcance das respostas para o desenvolvimento do
trabalho.
Gil (1999, p.128) define o questionário “como a técnica de investigação
composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por
escrito às pessoas, tendo como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.”. Marconi e
Lakatos (1999, p.100) afirmam que “junto com o questionário deve-se enviar uma
nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade
de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor”. Os autores
também destacam que no despertar desse interesse do informante, proporcionamos
maior envolvimento dos mesmos e, consequentemente, será possível que eles
devolvam o questionário respondido dentro de um prazo aceitável.
No processo de escolha da amostragem consideramos que, em média, nem
todos os questionários são entregues preenchidos. Assim, para que não tivéssemos
retornos quase insignificantes, percebemos a necessidade de uma amostragem de
30 informantes, de modo que, foram aplicados 50 questionários. Nessa amostragem,
30 questionários foram respondidos, 16 foram devolvidos e 4 não retornaram.
O questionário foi formulado com 11 questões, número que se mostrou
satisfatório, considerando que proporciona o acesso às respostas para as perguntas
formuladas e que, ao mesmo tempo, não é expressivo a ponto de desestimular a
participação do informante. Além disso, observamos as ordens das questões para
que cada pergunta não descontextualizada com a anterior.
Como o questionário foi aplicado a professoras de Língua Portuguesa,
selecionamos perguntas abertas e fechadas com intuito de diversificar o tipo de
questões. Cumpre lembrarmos que as questões abertas são importantes, pois estas
se caracterizam por ter habilidade de construção da escrita, raciocínio lógico e
formatação. Esse tipo também foi inserido ao lado das perguntas fechadas, pelo fato
de permitir uma liberdade imensa de respostas ao informante. Esse tipo de pergunta
trouxe a vantagem de não ter influência de nós pesquisadores, pois não havia
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respostas pré-estabelecidas. Assim, o informante tinha maior possibilidade de
escrever aquilo que vinha a sua mente.
Com a aplicação dos questionários, tentamos buscar respostas para
aspectos da realidade relacionados ao uso do dicionário em sala de aula,
considerando também os saberes e conhecimento dos docentes pertinentes ao
estudo do léxico, sobre o entendimento das expressões idiomáticas e o uso do
manual de gramática pelo mesmo. Dessa forma, levamos em conta que as
perguntas admitem “conteúdos sobre fatos, atitudes, comportamentos, sentimentos,
padrões de ação, entre outros” (GIL, 1999, p.132).
Antes da aplicação dos questionários os participantes assinaram um termo de
livre consentimento e explicamos os objetivos do instrumento com fins de pesquisa,
disponível no anexo C. Além disso, o responsável pela escola também assinou um
termo de autorização da pesquisa, disponível no anexo D. A seguir temos o perfil de
8 professores analisados através do questionário.

Tabela 1: Tempo de experiência profissional do docente.
Tempo de experiência docente
Tempo

Nº

%

1

10 anos

5

16,5

10|

20 anos

14

46,6

20|

30 anos

8

26,6

30|

40 anos

3

10

Fonte: Questionários respondidos pelos professores.

Sobre o tempo de experiência docente, observamos a maior parte, cerca de
46,6 % dos professores, possui experiência considerável no intervalo entre 10 |

20

anos de magistério. No geral, o tempo de experiência ficou entre 8 e 33 anos.
Quanto à formação do professor, podemos visualizar a seguir na tabela 3. Assim,
apenas 3 das professoras não possuem graduação, ao passo que mais da metade,
56,6 % possui essa escolaridade.
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Tabela 2: Formação docente.
Formação docente
Tempo

Nº

%

Normal em nível médio

3

10

Graduação

17

56,6

Pós-graduação

10

33,3

Fonte: Questionários respondidos pelos professores.

Quando foram questionadas se elas sabiam o que significa expressão
idiomática, verificamos que 100% das professoras tentaram buscar explicações,
pistas na própria nomenclatura, baseadas em senso comum. Observamos também
que 1 professora confundiu EIs com estrangeirismo e empréstimos de uma língua ao
dizer que são “Expressões de outros idiomas que adaptamos ao nosso”. Assim, as
respostas obtidas foram:

Tabela 3: Pergunta sobre o que a professora entende sobre EIs
Entendimento sobre EIs
Definição
Expressões do vocabulário de um

Nº

%

2

6,6

2

6,6

22

73,3

1

3,3

3

10

idioma
São utilizadas na língua de modo
peculiar
Expressões pertencentes a um
determinado lugar, cultura, região ou
país.
Expressões de outros idiomas que
adaptamos ao nosso
Remetem a outro idioma

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 3.

Quando questionadas se ensinam as EIs nas aulas de Português, mais de
metade disseram que sim. Entretanto sabe-se que o mínimo necessário para um
professor ensinar as EIs é que ele entenda, compreenda e domine o conteúdo. Fato
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que não foi comprovado na pergunta anterior, ao verificar que não tinham o domínio
e nem conhecimento da natureza das EIs.
Nesse sentido, para ensinar, o professor deve ter o domínio do conteúdo a
ser ensinado, dentre outras competências e saberes relacionados a sua prática
docente. Sobre isso, Tardif (2002), (Gauthier 1999), Perrenoud (2002) são unânimes
quando afirmam que a competência profissional do docente envolve, dentre outros,
o domínio de conteúdos da matéria a ser ensinada. Assim, a competência do
professor

depende da leitura que ele faz da realidade naquela ocasião e é
influenciada por múltiplas combinações: características pessoais e
estado emocional momentâneo, características de cada aluno e do
grupo, domínio de conteúdos, preparação daquela aula e, ainda, o
habitus (GRILLO, 2000, p. 78).

Freire vai mais além, ao ressaltar a importância de o professor tornar a sua
formação permanente, continuar estudando e pesquisando, a fim de atualizar seus
conhecimentos: “o fato, porém, de que ensinar ensina o ensinante a ensinar um
certo conteúdo não deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a
ensinar sem competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe”
(FREIRE, 2001, 259-260).
Gráfico 2 : Ensino das EIs nas aulas de língua materna.

Ensina as EIs?

37%

63%

Sim
Não

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 4.
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Sobre o contexto em que as EIs eram ensinadas e o modo como ensinavam,
observamos diferentes contextos, inclusive com recursos lúdicos e imagéticos. A
maior parte, cerca de 33% das professoras disseram que além de trabalhar com
textos diferentes, mencionam essas expressões em sua fala informal em sala de
aula. Assim, temos o seguinte:

Gráfico 3: Contexto de ensino das expressões Idiomáticas.
Conteúdos trabalhados,
Contexto em que EI é trabalhada
textos, frases, poesias

7%

3%

Brincadeiras, como a
forca

10%
7%

30%

33%

textos e no uso
cotidiana da fala
explicando que essas
expressões são usadas
em outros países e
foram adptadas por nós
textos que utilizam
linguagem informal

10%

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 4.

Quanto ao uso do dicionário verificamos que mais na metade dos professores
nunca realizou uma busca de expressões idiomática nesse instrumento de consulta.
Dessas 17 professoras, 6 afirmaram não terem feito a busca nesse tipo de obra,
mas já realizaram a busca na internet. E apenas 1 respondeu nesse item que além
da internet, já realizou essa busca no livro didático e na gramática, ou seja, nas três
fontes ao mesmo tempo. Assim, temos os seguintes dados:
Quadro 11: Consulta de uma EI no dicionário

Busca de uma EI no dicionário
Não

17

Sim

13

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 5.
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Quanto a essa mesma busca na gramática, verificamos que quase todas as
professoras nunca consultaram esse manual. Apenas 2 já fizeram esse tipo de
consulta. O que ratifica a afirmação de Borba (2003) em que a gramática deixa de
lado os mecanismo sintáticos e semânticos que estão envolvidos em uma lexia
complexa.

Quadro 12: Consulta de uma EI na gramática.

Busca de uma EI na gramática
Não

28

Sim

2

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 9.

A seguir temos um gráfico comparativo que apresenta a quantificação da
busca de uma expressão idiomática nos dois meios de consulta: o dicionário escolar
e a gramática realizada pelos professores durante sua trajetória.

Gráfico 4: Busca de um EI no dicionário e no manual de gramática.
30

28

25
20
15

17
13

10
5

2

0
Dicionário

Gramática
Não

Sim

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 5 e 9.

Verificamos também que a maioria dos professores utiliza o dicionário em sua
sala de aula com pouca frequência. Outro dado surpreendente é que 5 nunca
trabalham com o instrumento de consulta. E 7 afirmam que só utilizam quando há
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necessidade de saber algum significado através da dúvida de algum aluno ou dele
mesmo.
Gráfico 5: Frequência do uso dicionário em sala de aula.

Uso do dicionário
12
10
8
6
4
2
0
Frequência
nunca

raramente

poucas vezes

muitas vezes

conforme necessidade

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 6

Verificamos que a maioria das professoras considera o uso do dicionário
importante em sala de aula. Cerca de 4 professoras, afirmaram nesse espaço, que
falta dicionário para se trabalhar em sala de aula, apesar de não ter sido o objetivo
da questão. Foi unânime a afirmação, entre esse grupo de 4 professoras, de que a
escola não possui dicionários para todas as crianças, fato que realmente ocorre,
pois vimos na segunda parte que o FNDE distribui quantidade de dicionários para o
acervo na biblioteca e não um para cada aluno, atendendo assim aos critérios do
PNLD de estimular o uso coletivo da obra em sala de aula, ou seja, quantidade
diminuída para uso em grupo. Duas dessas informantes colocaram que o acervo da
escola só consta de 1 número de dicionário, o que pode revelar que nessa escola
talvez o programa não tenha sido concretizado. Já as demais justificaram a
importância do dicionário com afirmações positivas, como podemos ver a seguir.
Isso pode comprovar que os professores têm consciência da importância do uso da
dicionário em sala de aula, sobretudo na ampliação de habilidades relacionadas a
linguagem e a ampliação do léxico.
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Tabela 4: Concepção e importância da utilização do dicionário em sala de aula.
Concepção

Nº

%

Não acho que o dicionário seja um

2

6,6

3

10

2

6,6

2

6,6

1

3,3

1

3,3

2

6,6

Falta de dicionário na escola

4

13,3

Sim, é importante.

11

36,6

Sim, ajuda na escrita e leitura e a

1

3,3

1

3,3

dos principais recursos pedagógicos
[...] sua utilização deve só ser
efetivada quando não conseguimos
inferir o significado pelo contexto.
Não, acredito que há outras
atividades mais importantes
Desenvolvimento da escrita e
elaboração de ideias
É importante para que o aprendizado
se torne mais significativo e
enriquecedor
Auxilia o aluno e prepara para o
futuro. Busca em lista telefônica, etc.
Conhecimento dos significados das
palavras e sua grafia de acordo com
a norma culta
Ajudar nas dúvidas de ortografia
correta de palavras ou expressões

entender o que é sinônimo.
De grande importância, além de
auxiliar na compreensão das
palavras, os alunos apresentam
interesse e na maioria dos casos
surpreendem-se com o sentido real.
Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 7.

Quanto à forma como realizam a consulta em manuais de gramáticas,
observamos que apenas 2 professoras o utiliza exclusivamente para consulta em
sala de aula. Percebemos que 42%, quase a metade, faz o uso do material
exclusivamente no planejamento das atividades. E mais da metade, 53%, das
professoras fazem as duas formas de consulta.
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Gráfico 6: Formas de utilização e consulta do manual de gramática.

Formas de consulta ao manual de gramática

7%
Consulta em sala de aula

50%
43%

Consulta para o
planejamento das
ativiaddes
As duas opções

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 10.

Para Ilari (1985), o professor deve mediar o uso do dicionário pelo aluno de
modo sistemático, com roteiros pré-definidos das etapas a serem executadas, o que
permite uma efetiva consulta e novas descobertas da língua, bem como a
adequação a diferentes contextos. Nesse sentido, 90% (27) das professoras
afirmaram fazer o uso de modo sistemático em sala de aula com roteiros e fins
didáticos na consulta. Apenas 1 professora, constituindo porcentagem de 3,3%,
afirmou utilizar o dicionário apenas de modo livre, espontâneo. E outras 2 (o
correspondente a 6,6%) não realizam atividades com o dicionário. A seguir podemos
ver as atividades que 90% das professoras que fazem o uso do dicionário costumam
realizar com a obra. Verificamos que a maior parte faz uso dessa obra com
atividades voltadas para a busca de um significado através de um verbete.
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Gráfico 7: Tipos de atividades realizadas com o dicionário.

Atividades com o dicionário
12
10
8
6
4
2
0
Atividades com o dicionário
Ordem alfabética

Ortografia

correção textual

Significado

outros

textos

Fonte: Questionários respondidos pelos professores: pergunta 8.

Na última etapa do questionário propomos dois textos, trechos de revistas de
grande circulação no país, para que os professores pudessem elaborar uma
atividade. Os Trechos eram esses:

TRECHO 1
“Não estamos puxando a barba do bode. Temos de puxar a barba do bode para
mostrar onde está o DNA da corrupção”. Roberto Jefferson (VEJA, 21 de setembro
de 2005, p. 43)

TRECHO 2
“Ela que vá pentear macacos!”. Hugo Chávez, (ISTO É, 7 de abril de 2004, p. 22)

A seguir, temos as atividades propostas pelas professoras
Tabela 5: Atividades para o trabalho com as EIs propostas pela professoras de português.
como língua materna
Propostas de atividades

Nº de

%

atividades
Uso de atividade lúdica (Mímica para

2

6,6

que o outro aluno descubra qual EI;
Dramatização do texto para que o aluno
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entendesse)

Exercício de correspondência

entre

5

16,6

Buscar o sentido da EI através do

15

50

8

26,6

figuras/imagens e expressões;

contexto dado;
Explorar

linguagem

denotativa

e

conotativa
Fonte: Questionários respondidos pelos professores: proposta 11.

Verificamos com este quadro que a estratégia mais proposta pelos
professores para uma possível atividade em sala de aula foi a de estabelecer a
relação entre o significado e o contexto do texto. A atividade de correlacionar uma
figura a sua respectiva Expressão Idiomática foi mencionada em cerca de 16,6 %
dos professores, número considerável. Para Ferraz & Cunha (2010), esse tipo de
atividade empobrece e desconstrói as características essenciais das EIs: a
conotação e a metaforização.
Verificamos também que 1 professora definiu EIs como ditado popular ao
escrever na questão 10 a seguinte afirmação “primeiro levaria aos alunos que
visualizassem o que estava escrito e os levaria a perceber que os ditados não são
literais”. Além disso, também verificamos que outra professora relacionou a EI
somente à língua estrangeira nas seguintes afirmações “são expressões de outro
idioma que adaptamos ao nosso idioma” e quando questionada se havia feito a
consulta de alguma EIs ela respondeu “Sim, no minidicionário de inglês de
Olímpico”. Esse fato comprova a alta quantidade de pesquisas e estudos das EI na
língua estrangeira e a pouca quantidade de estudos dessas expressões no ensino
do português como língua materna.
Observamos, também, que 2 professores, cerca de 6,6% se utilizaram da
ludicidade para elaboração de suas atividades: a dramatização e a mímica.
Acreditamos que a ludicidade envolvida no processo de dramatização e da mímica
colaboram para um efetivo ensino das EIs pelo seu caráter educacional intrínseco.
Com essas observações do questionário percebemos que o professor como
mediador no processo de ensino-aprendizagem deve estar consciente do que
realmente consiste uma expressão idiomática, além de conhecer sua estrutura. Até
mesmo, porque ele tem a função de mediar e criar situações que propicie o
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desenvolvimento do aluno, sobretudo da competência lexical. Bagno traz a
importância de o professor conhecer a fundo sua língua ao explicar que,
Nós, sim, professores, temos que conhecer profundamente o
hardware da língua, a mecânica do idioma, porque nós somos
instrutores, os especialistas, os técnicos. Mas não nossos alunos.
Precisamos, portanto, redirecionar todos os nossos esforços, voltálos para a descoberta de novas maneiras que nos permitam fazer de
nossos alunos bons motoristas da língua, bons usuários de seus
programas. (BAGNO, 2004, p. 120)

E ainda, especificamente sobre a função do professor no ensino das
expressões idiomáticas, Xatara (2001) afirma que cabe ao professor explanar e
apresentar as principais características dessas expressões. De modo que os
educandos sejam capazes de reconhecer essas estruturas nos textos, bem como
entender seu sentido e sua relação com o contexto fazendo possíveis associações.

95

CONCLUSÕES

Com esta dissertação, apreendemos a importância de se estabelecer um
diálogo entre as expressões idiomáticas e o ensino de português como língua
materna, uma vez que essa relação contribui significativamente à valorização e
reconhecimento dessa forma de língua. Além disso, observamos que essas
expressões fornecem informações que nos fazem conhecer uma determinada
cultura.
Esta pesquisa também nos demostrou que apesar da notoriedade das
expressões idiomáticas na língua, elas ainda recebem pouca atenção nos principais
instrumentos de consulta a ser utilizado nas aulas de Língua Portuguesa. Entretanto,
é sabido que existem dificuldades que envolvem o trabalho do lexicógrafo e que há
questões que permeiam o processo de elaboração de uma obra lexicográfica.
Depois de se ter demonstrado um panorama geral sobre o registro das
expressões idiomáticas nos dicionários e do seu tratamento nas gramáticas,
buscamos evidenciar a relevância dessas análises para a prática docente, a fim de
enfatizar de que forma o professor pode abordar e explorar melhor o dicionário no
trabalho com as expressões idiomáticas.
Notamos a necessidade da presença das expressões idiomáticas nas aulas
de língua materna com o intuito do desenvolvimento da competência e ampliação
lexical no aluno. Apresentamos o papel do professor como mediador no processo de
ensino-aprendizagem no trabalho com as expressões idiomáticas levando o
educando a entender, valorizar e reconhecer essas expressões.
Entretanto, a partir de análise dos questionários direcionados aos professores
de língua materna portuguesa observamos que esse ensino vem sendo deixado de
lado, muitas das vezes pelo fato de o docente nem conhecer essas estruturas e sua
importância. E esse desconhecimento reflete em sua prática pedagógica
caracterizada pela não abordagem dessa estrutura no ensino ou a abordagem
realizada com atividades descontextualizadas e que distorcem o objetivo real desse
trabalho com as EIs.
Esperamos que esta pesquisa forneça suporte ao educador para que ao se
deparar com os problemas relacionados ao tratamento dessas estruturas complexas
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nos dicionários e nos manuais de gramáticas possa construir suas próprias
estratégias. Assim, partimos do pressuposto de que estando a par dessas
dificuldades, o docente estará mais bem preparado a elaborar suas propostas de
aula e buscar recursos que preencham essas lacunas.
Finalmente, almejamos com este estudo, contribuir para as práticas
pedagógicas relacionadas ao ensino do léxico nas aulas de língua materna.
Acreditamos que é no movimento reflexivo de repensar suas ações e na dimensão
de sua prática que o professor se torna agente de transformações na sociedade e na
escola.
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APÊNDICE A – Expressões na entrada de A a Z do Dicionário escolar Aurélio
Junior

Entrada

Locução / identificação*
6.

7.

8.


A
Descascar um abacaxi.
Popular
levantar acampamento.
Gíria
Achatamento salarial
Brasileirismo

Acordo

9.

Acordo de cavalheiros

água

10. até debaixo d’água.

Brasileirismo

abacaxi
acampamento
Achatamento

11. Com água na boca
12. Ir por água abaixo.

aguentar

agulha
alas

alho
alma

13. Tirar água do joelho.

Brasileirismo. Gíria.
14. Aguenta firme

15. Procurar agulha em
palheiro
16. Abrir alas

17. Misturar alhos com
bugalhos
18. Alma penada

19. Botar a alma pela boca
Altura

20. À altura

Significado fraseológico
Resolver situação
complicada, difícil.
Ir-se embora
Manutenção do valor dos
salários em nível
relativamente baixo, com
aumento inferior ao custo de
vida.
Acordo em que as partes se
entendem de maneira cordial
sem formalidades.
Em qualquer situação ou
circunstância
.
Com vontade, desejo.
Resultar em fracasso;
malograr-se
Urinar
Suportar com firmeza, ou
com coragem, uma situação
difícil.
Procurar algo muito difícil de
achar
Formarem-se pessoas em
fileiras, frente a frente,
abrindo espaço para que
passe alguém entre elas.
Confundir coisas muito
diferentes
Espectro de morto que se
acredita vagar.
Estar muito cansado; ficar
ofegante.
Precisamente como devia ser
feito, com firmeza e precisão:
Respondeu a ofensa à altura.

21. À altura de

Em condições para o
desempenho de: Está à
altura do cargo que ocupa.

Amargar

22. De amargar

Difícil de suportar ou de
resolver.

Amigo

23. Amigo do alheiro

Ladrão, gatuno.

amor

24. Amigo do peito
25. Amor à primeira vista

Análise

26. Fazer amor
27. Em última análise

andamento

28. Dar andamento a.

antena

29. De antena(s) ligada(s).

Amigo muito querido.
Amor súbito, surgido no
primeiro encontro.
Ter relações sexuais
Esgotando todos os aspectos
(de um assunto).
Promover a movimentação
ou a execução de.
Atento ao que se passa.
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Apalpadela
Ar

Arma
arara
Arrocho
Arromba

asas
ataque


Brasileirismo
30. Às apalpadelas
31. Ao ar livre

Às cegas
Fora de qualquer recinto
coberto

32. Ir ao ar

Ser transmitido por estação
de rádio ou de televisão: O
jogo foi ao ar às 19 horas.

33. Ir pelos ares
34. Arma branca

Explodir
Qualquer arma constituída de
lâmina e cabo.
Ficar muito irritado.

35.

36.

37.

Ficar uma arara.
Brasileirismo.
Arrocho salarial
Brasileirismo
De arromba

38. Bater (as) asas
39. Ter um ataque.

Brasileirismo Popular.


Contenção drástica do nível
salarial
De grande qualidade ou
animação, extraordinário:
festa de aromba.
Fugir.
Sofrer crise nervosa ou de
loucura

Brasileirismo gíria.
Perder a calma, tornando-se
agressivo.
O que atrapalha, prejudica:
Andar com esse sujeito é um
atraso de vida.
Fazer busca ou pesquisa
cuidadosa em
(local)
Tudo bem, tudo ótimo.

Atraso

40. Atraso de vida

Popular

avesso

41. Virar pelo avesso

Azul

42. Tudo azul

brasileirismo

Baixa

43. Dar baixa

Ser dispensado do serviço
militar

Bananeira

44. Em baixa
45. Plantar bananeira

Com pouco prestígio
Ficar com a cabeça para
baixo e as pernas para cima,
apoiando-se com as mãos
sobe o chão ou em outro
local
1. Vangloriar-se de uma
qualidade ou posse
pessoal.
2. Fazer-se importante,
superior, mostrando-se
autoritário, petulante.
Deixar perceber alguma coisa
que deveria ficar oculta

B

Banca

46. Botar banca

Brasileirismo Gíria

bandeira

47. Dar bandeira

Brasileirismo Gíria Por
extensão
48. Dar de bandeja

Brasileirismo Gíria

Bandeja

Banguela

49. Na banguela

Brasileirismo Popular

Barco

50. Deixar o barco correr
51. Tocar o barco para a

1.

Dar (alguma coisa) sem
exigir remuneração ou
recompensa.
2. 2. Tornar fácil para,
facilitar, entregar.
Com a marcha de veículo
desengatada; em ponto
morto: Não se deve descer
ladeiras na banguela.
Deixa que as coisas sigam
seu rumo.
Prosseguir as atividades
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frente.
Barriga

52. Barriga da perna
53. Tirar a barriga da miséria

Base
Basta

54. Tremer nas bases

Brasileirismo
55. Dar o basta

Batata

56. Batata da perna

Bedelho
Beleléu

57.
58.
59.


Beleza

Berlinda
Bicho

Bicho-carpinteiro
Bilhete
Bloco
Boca

Bode
Bola

Bolo
Bolso
Bom

Boquinha
Borco
Botas

Ir plantar batatas
Meter o bedelho em.
Ir para o beleléu
Brasileirismo popular

60. Cansar a beleza (de
alguém)

Popular
61. Estar na berlinda
62. Ver que bicho dá

Brasileirismo Gíria
63.
64.

65.

Ter bicho-carpinteiro
Bilhete azul
Brasileirismo Popular
Em bloco

66.

67.
68.

Bater boca
Brasileirismo
Bater a boca no trombone
Com a boca na botija

69.

70.
71.

Falar da boca para fora
Brasileirismo Popular
Ter boa boca
Bode expiatório

72.

73.

74.

75.

76.
77.

Bater uma bola
Brasileirismo Esportes
Pisar na bola
Brasileirismo Gíria
Trocar as bolas
Popular
Dar o bolo
Brasileirismo
De bolso
Escapar de boa

78.

79.


Numa boa
Brasileirismo popular
Ser bom de.
Brasileirismo

80.

81.
82.
83.

Ser bom em
Brasileirismo
Fazer uma boquinha
De borco
Bater as botas

usuais da vida (apesar das
dificuldades)
A parte posterior, carnuda, da
perna; batata da perna,
panturrilha.
Gozar de algo de que então
se privara.
Sentir-se amedrontado,
inseguro.
Pôr termo, fim: Deu o basta
ao falatório.
Veja barriga da perna.

Intrometer-se
1.Perder a vida;
morer.2desaparecer, sumir(se)
Amolar, chatear.

Ser alvo de comentários.
Esperar pelo resultado: Fiz o
que podia, vamos ver que
bicho dá.
Ser irrequieto.
Dispensa do emprego.
Em conjunto: Protestaram em
bloco contra a decisão.
Discutir
Denunciar; delatar.
Em flagrante na prática de
ato ilegal ou inconveniente.
Falar sem convicção, sem
sinceridade; falar por falar.
Gostar de qualquer alimento
Pessoa sobre quem recaem
todas as culpas.
Jogar futebol
Cometer um engano, errar,
falhar.
Dizer ou fazer alguma coisa
em lugar de outra.
Faltar a um compromisso.
De pequenas dimensões
Livrar-se de situação difícil ou
perigosa.
Em situação prazerosa ou
vantagoja
Ser muito capaz, muito hábil
ou eficiente em certa
atividade, ocupação, etc: Ele
é bom de garfo [isto é, come
muito].
Saber bem (certo assunto ou
matéria): Era bom em física
Comer um pouco.
De barriga para baixo.
Morrer, falecer.
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Botar
Braço

Brasa


84.
85.

86.
87.

Popular
Lamber as botas de.
Botar para quebrar
Gíria
Cruzar os braços.
Dar o braço a torcer.

88. Em brasa.
89. Mandar brasa

Brasileirismo Gíria

90. Pisar em brasa.

Breca
Brejo
Briga

91. Puxar a brasa para a sua
sardinha
92. Levado da breca
93. Ir para o brejo
94. Comprar brigas

Brisa

95. Viver de brisa

Bruços

96. De bruços

Buraco

97. Tapar buraco

Popular

Cabeça

C
98. Cabeça fria
99. Com a cabeça no ar
100. De cabeça

101. Esquentar a cabeça

Popular
102. Levar na cabeça
103. Perder a cabeça
104. Quebrar a cabeça
Cabelo

Cabide

Cabo

Cabra
Cachorro

105. De arrepiar os cabelos
106. De cabelo(s) na(s)
venta(s)
107. Cabide de empregos

Brasileirismo Popular

108. Ao cabo de

Lisonjear de maneira servil.
Agir com violência, ou de
maneira radical
Parar de trabalhar.
Mudar de opinião ao
perceber ou admitir o próprio
erro.
Estar furioso ou excitado.
Agir com grande firmeza, com
agressividade, com
aplicação, etc.: mandou
brasa em matemática [isto é,
estudou muito].
Passar por situação difícil,
embaraçosa, etc.
Procurar suas próprias
conveniências.
Endiabrado, travesso
Ser mal-sucedido, fracassar
Meter-se inutilmente em
brigas.
Não dispor de recursos para
sobreviver.
Com o ventre e rosto para
baixo.
Remediar ou contornar
situação difícil
Tranquilidade, serenidade
Alheado, distraído.
Sem auxílio de cálculo
escrito, de anotação, etc.:
Sabe tudo de cabeça.
Preocupar-se.
Sair-se mal, não ter sucesso.
Perder o controle do que se
faz ou se diz.
Pensar muito, para tentar
resolver algo.
De meter medo.
Valente, decidido, destemido.
Órgão, geralmente do serviço
público, que emprega mais
pessoas do que o necessário,
por influência de políticos.
No final de: Ao cabo de dois
dias, chegaram.

109. Dar cabo de

1.
2.
3.

Matar
Livrar-se
Levar a cabo

110. De cabo a rabo

Do princípio ao fim

111. Levar a cabo
112. Cabra da peste

Brasileirismo Nordeste
113. Pra cachorro

Realizar até o fim.
Indivíduo valente ou digno de
admiração por outro motivo.
Em grande quantidade ou
intensidade.

114. Soltar os cachorros.

Mostrar-se hostil

110

Cadeira

115. De cadeira

Caco

116. Estar um caco

Brasileirismo gíria
117. Cair fora

Popular
118. Cair a ficha

Brasileirismo gíria

Cair

Caldo
Calendas
Cama

119. Entornar o caldo
120. Calendas gregas
121. De cama

Câmera
Caminho

122. Em câmera lenta

Figurado
123. ir pelo mesmo caminho

Camisa

124. camisa de onze varas

cana

125. Ir (ou estar) em cana

Brasileirismo Gíria
126. Pintar o (s) caneco (s)

Brasileirismo Popular
127. Espichar (ou esticar a
canela)

Brasileirismo popular
128. Dar uma canja

Brasileirismo Popular
129. Ser canja

Brasileirismo popular
130. Entrar pelo cano

Brasileirismo Gíria
131. No capricho

Brasileirismo Popular
132. cara a cara
133. cara amarrada ou cara de
pouco amigos
134. cara de tacho
135. dar as caras

Caneco
Canela

Canja

Cano
Capricho
Cara

136. Estar na cara
137. Meter a cara

138. Meter a cara em.

139. Quebrar a cara

Carapuça

140. Enfiar (ou vestir) a
carapuça

Caráter

141. A caráter

Carga

142. Fazer carga contra

Com conhecimento de causa,
com autoridade.
Estar muito cansado,
esgotado.
Ir embora; fugir
Compreender, ou perceber,
somente depois de passado
algum tempo.
Provocar o fracasso de algo
Veja dia se São Nunca,
Sem dela se levantar, por
doença.
De modo vagaroso, lento.
Ter o mesmo destino ou
resultado, ou comportamento,
etc.: Se não estudar, vai pelo
mesmo caminho do irmão.
Dificuldade da qual é difícil
sair.
Ser preso; ir para a cadeira.
Veja pintar o sete.
Morrer, falecer

Apresentar-se (artista) de
graça
Ser muito fácil.
Sair-se mal; dar-se mal.
Com capricho.
Frente a frente
Cara que demostra mau
humor ou zanga
A que indica desapontamento
Aparecer (pessoa),
comparecer a um lugar.

Brasileirismo popular
Estar muito claro, evidente.
Entrar em algum lugar sem
hesitação; participar ou
intrometer-se sem pedir
licença.
Fazer (algo) com grande
empenho: Meteu a cara nos
livros.
1. Não alcançar o que
esperava: malograr-se.
2. Passar por vexame ou
por decepção
2. Tomar a si alusão ou
crítica emitida por
alguém.
3. Conforme a época e o
lugar; segundo a moda
ou o costume: dançaram
o tango vestidos a
caráter.
Fazer pressão moral sobre:
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Carne

143. Voltar à carga
144. Em carne e osso
145. Em carne viva
146. Ser de carne e osso

147. Sofrer na própria carne
Carne seca
Carona

148. Por cima da carne seca
149. Brasileirismo
150. Dar carona

151. De carona

Brasileirismo
Carrada

152. Às carradas

Carreira

153. Arrepiar carreira
154. Fazer carreira

Carta

155. Carta aberta

156. Carta fora do baralho

157. Dar cartas

Figurado
158. Pôr as cartas na mesa
Cartilha
Cartucho

159. Ler pela mesma cartilha
160. Queimar o último cartucho

Casa

161. Mexer em casa de
maribondo

Brasileirismo
162. Ser de casa

Casaca

163. Virar a casaca

Caso

164. Criar caso
165. De caso pensado
166. Em todo (o) caso
167. Fazer caso
168. Vir ao caso
169. Ser um caso sério

Casquinha
Castelo

170. Tirar casquinha

Brasileirismo
171. Castelos de vento

Fez carga contra o acusado
para que este confessasse.
Tentar novamente; insistir.
Em pessoa: O cantor estava
lá, em carne e osso.
Sem pele, esfolado.
Ser uma pessoa como as
outras, com as fraquezas
humanas.
Sentir ou sofrer
intensamente; ressentir-se
Em situação vantajosa.
Levar alguém por gentileza
em um veículo.
Sem pagar passagem ou
entrada: Entrou no teatro de
carona.
Em grande quantidade:
Ganhou dinheiro às carradas.
Voltar para trás.
Alcançar boa posição social,
profissional, etc.
A que é dirigida a alguém,
mas publicada nos jornais,
para conhecimento geral.
Indivíduo que perdeu
prestígio, força, influência,
etc, e que deixou de ter
importância.
Ter poder de mando, de
decisão: O novo chefe é que
vai dar as cartas
Declarar abertamente suas
intenções, seus planos, etc.
Ter a mesma opinião
Usar os últimos recursos para
obter algo
Provocar situação ou reação
desagradável, perigosa, etc.
Ser pessoa com a qual se
tem relação informal.
Mudar de opinião, partido,
clube, etc.
Criar dificuldades,
desavenças, brigas, etc.
Com premeditação
Apesar de tudo
Dar atenção a (pessoa ou
coisa)
Vir a propósito: Isto não vem
ao caso.
Ser difícil de suportar ou de
resolver. Seu gênio é um
caso sério; a doença dele é
um caso sério, quase o
matou.
Tirar vantagem; aproveitar.
Projeto irrealizável.
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Cata
Católico

Cavaleiro
Cavalo

Caveira

172. Castelos no ar
173. À cata de
174. Não ser (ou não estar)
muito católico

Brasileirismo Popular

175. A cavaleiro
176. Cavalo de batalha

Figurado

177. Cair do cavalo
178. Tirar o cavalo da chuva

Brasileirismo
179. Fazer a caveira de

Brasileirismo Popular

Cegas

180. Às cegas

Cena
Cera

181. Fazer cena

Popular
182. Fazer cera

Céu

183. Céu da boca

Veja castelos de vento
À procura de
1. Não ser ou não estar de
bom humor.
2. Não ser tradicional (no
pensamento,
comportamento, etc).
3. Não ser muito confiável.
Em lugar alto, por cima.
Embaraço, dificuldade:
Tornou-se a pintura da casa
um cavalo de batalha.

Ter grande surpresa
Ter grande suspresa
Indispor (alguém) com outra
pessoa; falar mal de (alguém)
para torna-lo malvisto.
Sem ver, ou
desorientadamente.
Fazer escândalo
Retardar o andamento de
uma ação, de trabalho, jogo,
etc.
A parte superior interna da
cavidade da boca; palato.

184. A céu aberto
185. No sétimo céu
Chamas
Charme

186. Chamas eternas
187. Fazer charme

Brasileirismo Popular

Chato
Chaves
Chegada

188. Chato de galochas

Popular
189. A sete chaves
190. Dar uma chegada

Cheio

191. Em cheio

Chinelo

192. Botar no chinelo

Chumbo
Chute

193. Levar chumbo
194. No chute

Brasileirismo Gíria
195. Pendurar as chuteiras

Figurado

Chuteira

Chuva
Cima

196. Chuva de pedra
197. Dar em cima de

Brasileirismo Popular

198. Por cima
Cobra

199. Dizer cobras e lagartos

Ao ar livre
Em estado de grande
felicidade.
Os suplícios do inferno.
Fingir que não quer, que não
gosta, que não concorda,
mas querendo, gostando e
concordando de verdade.
Indivíduo muito chato, que
amola muito.
Muito bem guardado.
Ir a algum lugar, aparecer,
para ficar por pouco tempo.
1. De maneira plena: O sol
batia em cheio no chão
da sala.
2. Precisamente: O tiro
acertou em cheio.
Superar, suplantar alguém
em algo.
Ser ferido por arma de fogo.
Na sorte: Acertou as
questões no chute.
Deixar de exercer certa
atividade: era advogado, mas
pendurou as chuteiras.
Veja granizo.
Cortejar; galantear; paquerar:
Dava em cima de todas as
garotas
Em posição superior: Os
nomeados ficaram por cima.
Falar muito mal de (pessoa

113

Coelho

202. Matar dois coelhos de
uma cajadada

Coisa

203. Coisa de

ou coisa)
Afirmar alguma coisa e provala
Sentado sobre os
calcanhares, agachado.
Obter dois resultados ou
duplo benefício de uma só
vez
Cerca de; mais ou menos.

204. Não dizer coisa com coisa

Falar sem nexo; disparatar.

205. Coisa pública

Os negócios ou os interesses
do Estado.
Não ser de real valor; não
possuir maiores qualidades.
1. Pessoa ou coisa muito
bonita.
2. Reação súbita, de susto,
deslum-bramento, etc.:
Senti uma coisa quando
vi a menina.
3. Coisa ruim, de má
qualidade: o programa
foi uma coisa, não deu
para se ver.
1. Dar uma oportunidade.
2. Facilitar, favorecer.
Intrometer-se em assunto ou
questão alheia.
À espera de algo para dar
prosseguimento a uma ação.
Com sinceridade
Perder os sentidos, desmaiar.
Haver-se com alguém
1. Dar atenção, notar.
2. Prestar conta de; dar
informação sobre
(pessoa algo)
3. Conseguir fazer bem (um
trabalho)
Realizar bem uma tarefa
Fingir que
Dar atenção ou importância a
algo
Em estado de indignação:
estou por conta com você.
Ser suficiente
Encarregar-se de (alguém,
algo)
Discordar por princípio: Não
adianta argumentar, a moça
é do contra.
Proposta ou propósito de
pessoa que, na realidade,
não tem a intenção de
cumprir o que diz.

Cócoras

200. Matar a cobra e mostrar o
pau
201. De cócoras

206. Não ser lá grande coisa
207. Uma coisa

Brasileirismo popular

Colher

Compasso
Consciência
Contas

208. Dar uma colher de chá

Brasileirismo Gíria
209. Meter a colher em

Popular
210. Em compasso de espera
211. Em sã consciência
212. Perder a consciência
213. Ajustar contas
214. Dar conta de

215. Dar conta do recado
216. Fazer de conta que
217. Levar em conta
218. Por conta

Brasileirismo Popular
219. Ser a conta
220. Tomar conta de
Contra

221. Ser do contra

Brasileirismo

Conversa

222. Conversa fiada

Cor

223. Ir na conversa de

Brasileirismo Popular
224. De cor

Dar crédito a: Não vá na
conversa desse mentiroso.
Com fundamento ou base na
memória; de memória: sabe
todas as datas de cor.

225. De cor e salteado

Muito bem: Sabe a lição de
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cor e salteado.
Cor (ô)

Coração

226. Ficar sem cor

Empalidecer (por emoção),
ou tornar-se pálido (por
doença).

227. Cor de burro quando
foge.

Cor indefinida, difícil de
descrever.

228. De cor

Diz-se daquilo que não é
preto, branco ou cinzento:
blusa de cor.
O de pessoa muito bondosa,
generosa.
Confessar o que está
sentindo; fazer confidências.
O de pessoa insensível,
impiedosa.
Diz-se do que provoca
grande emoção
Em grande aperto; em apuros
Não cumprir o prometido
Repetir aquilo que (alguém)
diz ou faz
De maneira plena: Entrou no
negócio de corpo e alma.

229. coração de ouro
230. Abrir o coração
231. coração de pedra
232. De cortar o coração

Corda
Coro

233. Com a corda no pescoço
234. Roer a corda
235. Fazer coro com

Corpo

236. De corpo e alma
237. Ganhar corpo

238. Tirar o corpo fora
Corrente
Corte

239. Nadar (ou remar) contra
corrente
240. Corte celeste
241. Fazer a corte

Costas

Cotovelo

Couro

Cova
Cria

Cristo
Cruz
Cuca

242. Carregar nas costas

Brasileirismo
243. Desejar ver pelas costas

Crescer, desenvolver-se
(pessoa ou animal)
Livrar-se de incumbências ou
de situação indesejável
Contrariar a opinião da
maioria das pessoas
Os anjos e os santos.
Procurar agradar a (alguém)
para conquistar-lhe o amor
Fazer sozinho, ou quase, o
trabalho dos outros
Desejar a ausência ou o
desaparecimento de (alguém)

244. Ter as costas largas (ou
quentes)
245. Falar pelos cotovelos

Popular

Ter a proteção de alguém
importante
Falar excessivamente

246. Comer o couro de

Brasileirismo Ceará
247. Dar no couro

Brasileirismo Popular
figurado
248. Descer à cova
249. Cria de peito
250. Lamber a cria

Brasileirismo Rio Grande
do Sul

Surrar (alguém)

251. Bancar (ou ser) o cristo

Brasileirismo
252. Entre a cruz e a
caldeirinha
253. Fundir a cuca

Brasileirismo gíria

Sair-se bem; ter bom
desempenho
Ser (o morto) enterrado
Criança que ainda mama
Tratar com muito carinho um
filho ou um trabalho
(intelectual ou manual) de
criação recente
Expiar ou pagar pelos outros
Em situação crítica, sem ter
como livrar-se
Perder ou fazer perder o
senso, o juízo; transtornar(se), perturbar (-se)
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Culatra

254. O tiro sair pela culatra

Obter o resultado oposto ao
planejado

Culpa

255. Ter culpa no cartório

Curso

256. Dar livre curso

Figurado

Estar implicado em delito ou
falta
Deixar seguir: Deu livre curso
a imaginação.

Custa

257. Em curso
258. À custa de

Custar

259. custe o que custar

260. custa caro

Corrente: Mês em curso.
1. Com sacrifício ou
prejuízo de: Não quis
enriquecer à custa de
sua reputação.
2. Por meio de, graças ao
uso de: Fez o trabalho à
custa de ameaças.
3. Com recursos de:
Sobrevive à custa do tio.
Haja o que houver, a
qualquer preço: Custe o que
custar, hei de sair daqui.
Ser obtido por meio de
sacrifícios: Custou-lhe caro

D
Dama

261. dama de honor

1.Antigo Que era próxima a
família real e estava a serviço
na corte.
2.Moça ou menina que
acompanha a noiva, na
cerimônia de casamento.
[sinônimo: dama de honra].
Veja dama de honor.

danar
Dança

262. dama de honra

Brasileirismo
263. Pra danar

Brasileirismo Popular
264. entrar na dança

Decreto

265. a dedo
266. nem por decreto

Dedo

267. Meter o dedo em tudo
268. Não levantar um dedo
269. Pôr o dedo na ferida

Defeito

270. Para ninguém botar (ou
pôr) defeito

Brasileirismo Popular
271. Deitar abaixo
272. Deitar a perder

Deitar

273. deitar e rolar

Deixar

274. deitar fora
275. deixar a desejar
276. deixar correr
277. deixa pra lá
278. deixar rolar

Muitíssimo: é rico pra danar.
Participar, meter-se em uma
empresa, negócio, etc.:
Depois de muito meditar,
resolveu entrar na dança.
Com maior cuidado.
De nenhum modo: Não
assino nem por decreto.
Ser abelhudo
Não fazer nenhum esforço
Indicar o ponto principal ou
mais vulnerável
Muito bom; excelente: Era
texto para ninguém botar
defeito.
Derrubar, deitar por terra
1. Ser causa da desgraça
de
2. destruir
Fazer o que quer, o que bem
entende
Jogar fora
Não corresponder ao que se
esperava
Deixar que aconteça
Não fazer caso, não dar
importância
Veja deixar correr
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Dente

Dia

279. armado até os dentes
280. dente por dente
281. falar entre os dentes
282. andar em dia com

283. Dia de São Nunca
284. Dia santo
285. Dia útil
286. Estar com os dias
contados
287. Mais dia, menos dia

288. Um belo dia
Diabo

289. Dizer o diabo
290. Fazer o diabo
291. Fazer o diabo a quatro

292. Levar o diabo

Dinheiro

293. Onde o diabo perdeu as
botas

Brasileirismo
294. Fazer dinheiro
295. Dinheiro vivo
296. Dinheiro miúdo

Distância
Dito

297. Tomar distância de.
298. Dar o dito pelo não dito

Dizer

299. Até dizer chega

Brasileirismo Popular

Dobrado

300. Cortar um dobrado

Doido

301. Doido de pedra

Dona
Dose

Ducha
Duro

Eco
Efeito

302. Doido varrido
303. Dona de casa

Brasileirismo
304. Ser dose ou ser dose
para leão

Gíria
305. uma ducha de água fria
306. Dar (um) duro

Brasileirismo
307. No duro

Brasileirismo Popular
E
308. Não encontrar eco
309. Fazer efeito
310. Levar a efeito
311. Para todos os efeitos

Muito bem armado
Com desforra idêntica a
ofensa.
Rosnar, resmungar
1. Cumprir com
pontualidade: Ando em
dia com minhas
obrigações.
2. Estar a par de: Anda em
dia com a moda
Dia que nunca há de chegar.
Dia consagrado a
Dia de trabalho
Ter pouco tempo de vida ou
de duração
Quando menos se esperar:
Mais dia, menos dia ele vai
embora.
Certo dia: Um belo dia,
resolveu viajar.
Fazer acusações terríveis,
censuras violentas, etc
Fazer o diabo a quatro
Fazer coisas incríveis,
espantosas: Passou a beber,
e tem feito o diabo a quatro.
1. Perder-se, arruinar-se
2. Ter sumiço; morrer
Muito longe

Ganhar muito dinheiro,
enriquecer.
Dinheiro em moeda metaliza
ou papel-moeda.
Dinheiro de pouco valor,
especialmente em moedas
Afastar-se de.
Considerar sem efeito o que
se disse
Em grande quantidade ou
intensidade: É rico até dizer
chega.
Suportar trabalho duro ou
grandes dificuldades
Muito louco, completamente
doido, doido varrido.
Doido de pedra
Mulher que dirige e/ou
administra um lar.
Ser muito árduo, ou muito
tedioso, desagradável, etc.
O que faz perder a animação,
o entusiasmo
Trabalhar muito; fazer grande
esforço
Com toda a certeza

Não achar apoio
Produzir (remédio, etc)
resultado positivo
Realizar, fazer; levar a cabo.
Para todos os fins, ainda que
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Eira

312. Sem eira nem beira

Eixo

313. Entrar nos eixos

314. Fora do eixo
Ela

315. Elas por elas

Brasileirismo Popular

316. Agora é que são elas

Encomenda

Entrar

Enxergar

317. Sair melhor do que a
encomenda

Popular
318. Entrar bem

Brasileirismo Popular

Escola

319. Enxergar longe

Popular
320. Fazer escola

Esmo

321. A esmo

Esparrela
Espécie

322. Cair na esparrela
323. Causar espécie
324. Em espécie
325. Dar espetáculo
326. Um espetáculo

Espetáculo

Espírito
Esquecimento
Estaca
Estar

327. Espírito de porco

Brasileirismo
328. Cair no esquecimento
329. Voltar à estaca zero

Brasileirismo
330. Estar em todas

Popular
331. Estar com

Brasileirismo Gíria
332. Estar de mal
333. Estar quebrado
334. Estar frito

Popular
335. Estar por cima

Esteira

336. Não estar nem aí

Brasileirismo Gíria
337. Ir na esteira de

Estilo

338. Em grande estilo

Estimação

339. De estimação

Estômago

340. Forrar o estômago

Popular

a causa não seja verdadeira:
Para todos os efeitos,
estivemos fora ontem.
Sem recursos; na miséria:
Leva uma vida sem eira bem
beira.
1. Voltar a comporta-se
com juízo, bom senso.

Normalizar-se: As coisas
já entraram nos eixos.
2. Fora da ordem natural ou
usual.
3. Exprime relação de
equivalência: Você levou
meu livro, e eu levei o
seu, ficam elas por elas.
4. Aí é que está a
dificuldade, o problema:
As provas vão começar,
agora é que são elas.
Sair pior do que se esperava

Sair-se mal, dar-se mal.

Ser muito esperto, muito
perspicaz
Criar ou conquistar adeptos
ou seguidores: Seu estilo,
pela clareza, fez escola.
Ao acaso, sem rumo: Andar a
esmo.
Cair no logro
Causar estranheza
Em dinheiro
Provocar escândalo
Pessoa ou coisa
excepcionalmente bonita.
Pessoa que vive criando
dificuldade.
Desaparecer da lembrança.
Voltar ao ponto de partida;
recomeçar
Estar em grande evidência
Apoiar, estar solidário com.
Encontrar-se zangado com
Encontrar-se sem dinheiro
Achar-se em má situação
Gozar de ótima situação,
especialmente financeira
Não dar importância (para
algo ou alguém)
Seguir ou acompanhar de
perto
Com solenidade, pompas ou
grandes atenções.
Que tem valor afetivo para
seu dono: bicho de
estimação.
Comer um pouco

118

Expediente

341. Dar expediente

Trabalhar em determinado
horário
Ser desembaraçado, ativo.

342. Ter expediente

Face

F
343. Estar com a faca e o
queijo na mão
344. Fazer face a

Falar

345. Falar mais alto

Faca

346. Falar para dentro
347. Falar por falar

Fantasia

348. De fantasia

Farinha

349. Ser farinha do mesmo
saco

Figurado
350. Mandas às favas

Fava

Ferro
Festa

Ficar
Fim

351. Favas contadas
352. Levar ferro

Gíria
353. No melhor da festa

Popular
354. Ficar por isso mesmo
355. Estar a fim de

Brasileirismo Gíria
356. Ser o fim (da picada)

Fogo

Folha
Fora

Frente

357. Estar de fogo

Brasileirismo Gíria
358. Fogo de palha
359. Novo em folha
360. Dar o fora

Brasileirismo popular
361. Dar um fora
362. Brasileirismo
363. Fazer frente

Ter poder grande
1.

Não fugir a (o inimigo ou
dificuldade)
2. Opor-se a
3. Prover a; custear
Prevalecer: comeu bastante,
apesar do regime, pois a
fome falou mais alto
Falar baixo
Veja falar da boca pra fora
não achei essa busca no
dicionário
Feito com material não
preciso (diz-se de joia) a
pedra desse anel é de
fantasia.
Ter (dois ou mais indivíduos)
os mesmos defeitos de
caráter
1.despedir (alguém que
importuna)
Mostrar pouco apreço por
algo
Coisa certa, inevitável.
Ser malsucedido (em alguma
coisa).
No momento mais animado;
no momento em que tudo
está dando certo
Não haver punição, castigo
Estar com desejo de (algo)
ou sentir atração por
(alguém)
Ser muito ruim,
desagradável, penoso, etc
Estar bêbedo
Entusiasmo passageiro.
Ainda não usado
Ir embora; afastar-se

Cometer gafe ou indiscrição
1.

Ficar (algo) de frente a
outra coisa, ou ficar (um
lugar) em frente a outro;
ficar diante
2. Defrontar, enfrentar,
encarar
Progredir, prosperar

364. Ir para frente

Figurado
365. Levar à frente

Frigir

366. No frigir dos ovos

Furo

367. Deixar furo

Persistir em, não deixar
malograr-se (uma ideia, um
plano, um propósito)
No fim de tudo; ao fim e ao
cabo
Prometer fazer algo e não
cumprir

G
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Galho
Galinha
Garfo
Garganta
Gás
Gatinhas

Gato

Gato-sapato
Gelo
Gema
Gente

368. Quebrar um galho

Brasileirismo Gíria
369. Deitar (ou dormir) com as
galinhas
370. Ser um bom de garfo
371. Não passar pela garganta

Brasileirismo Popular
372. Cheio de gás

Popular
373. Andar de gatinhas

374. Comer (ou comprar) gato
por lebre
375. Vender gato por lebre

Popular
376. Fazer gato-sapato de
377. Dar um gelo em

Brasileirismo Popular
378. Da gema

Girar

379. Gente fina

Brasileirismo Gíria
380. Girar em torno de

Golpe

381. Golpe de mestre
382. Golpe de vista

Graça

383. Cair nas graças

384. Perder a graça
Histórias

H
385. cheio de histórias

Homem

386. de homem para homem

Honra

387. Fazer as honras da casa

Hora

388. Fazer hora

Igual

389. Fazer hora com

Brasileirismo Popular
390. Pela hora da morte
I
391. Apelar (ou partir) para a
ignorância
392. De igual para igual

Impressão

393. Dar a impressão de

Inteção

394. Segunda intenção

Ignorância

Resolver ou ajudar a resolver
uma dificuldade
Deitar-se, ou dormir, cedo
Ser pessoa que come bem
ser intolerável
Com muita disposição;
ansioso por agir
Andar com as mãos e os
joelhos apoiados no chão,
engatinhar.
Ser enganado, recebendo
coisa pior do que a esperada
Enganar, dando algo pior do
que era devido ou esperado
Fazer (alguém) de joguete
Tratar (alguém) com frieza ou
indiferença
Genuíno, legítimo: carioca da
gema.
Pessoa de boa índole, de
bom caráter.
Ter (algo, alguém) como
motivo ou referência: Sua
vida gira em torno dos
estudos.
Ação audaciosa, muito hábil
ou brilhante.
Capacidade de observar com
rapidez: aquele motorista de
um bom golpe de vista.
Passar a gozar da simpatia
ou da benevolência de: Caiu
nas graças do chefe.
Atrapalhar-se, pertubar-se
Presunçoso, pretensioso, ou
complicado: Rosa tem um
irmão cheio de histórias
Diretamente, e com
franqueza: Conversaram de
homem para homem até
resolverem o assunto.
Dar atenção especial a
convidados e visitas
Distrair-se enquanto não
chega o momento de fazer
algo
Caçoar com, zombar de
Por preço muito alto
Tornar-se grosseiro,
agressivo
1. Como se fosse da
mesma condição social.
2. Em pé de igualdade:
Lutaram de igual para
igual.
Aparentar, aparecer: Dava a
impressão de que estava feliz
Pensamento ou intenção não
expressos, mas que se
deixam a entender.
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Ir

Irmão
Isso

Jeito

395. Ir levando

Brasileirismo Popular
396. Ir longe
397. Irmão de leite
398. Nem por isso

J
399. Dar um jeito

Brasileirismo
400. Levar jeito para
401. Com jeito
402. Sem jeito

Jogar

403. Jogar fora

Figurado

Jogo

404. Abrir o jogo

Brasileirismo Gíria
405. Esconder o jogo

Brasileirismo Gíria
406. Separar o joio do trigo

Joio

Lá
Lado

Lascar
Lavra

Lenha

Lero
Letra

Língua
Linguiça

Linha

Livro

Lona

Deixar que os
acontecimentos se sucedam
Fazer muitos progressos
colaço
Usa-se para dizer que não há
motivo ou razão suficiente
para dizer ou fazer algo:
ofenderam-nos, mas nem por
isso seremos agressivos
1. Ajeitar
2. Encontrar uma solução
Ter aptidão para
Com habilidade
1.desajeitado
2.acanhado: Ficou sem jeito
com a advertência.
Desperdiçar, não aproveitar:
jogou fora a oportunidade de
continuar estudando.
Falar com franqueza
Ocultar as verdadeiras
intenções
Tirar o que ruim do que é
bom.

K
407. Nenhum tipo de locução encontrada
L
Mais do que: Juntou para lá
408. Para lá de
de um milhão.
409. Por de lado
Abandonar, desprezar: Pôs
de lado o estudo de inglês;
Como estava muito velha pôs
de lado a camisa de que mais
gostava.
410. De lascar
Muito degradável.

Gíria
411. Ser da lavra de
Ser da autoria, da criação, da
fabricação, de: O poema é de
sua lavra.
412. Baixar ( ou meter) a lenha
Falar mal de
em

Brasileirismo Popular
413. Levar um lero
Conversar.

Gíria
414. Com todas as letras
Com todos os pormenores
415. Tirar de letra
Fazer com muita facilidade:
Tira de letra os deveres de

Brasileirismo Popular
casa.
416. Bater (ou dar) com a
Falar indiscretamente; revelar
língua nos dentes
segredos
417. Encher linguiça
Falar ou escrever algo o que
não acrescenta nada ao
assunto
418. Sair da linha
Comportar-se mal em
relação a determinada
expectativa.
419. Ser um livro aberto
Ser do conhecimento de
todos: Sua vida é um livro
aberto.
420. Na lona ou na última lona
1. Sem dinheiro ou
recursos; na miséria.

Brasileirismo Popular
2. Em péssimo estado:
Sua roupa está na última
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Lume
Luva

Luz

Macaca
Maciota

Mais
Mal

Mandar
Mão

421. Trazer a lume
422. Vir a lume
423. Assentar como uma luva

424. Dar à luz
425. Lançar luz sobre
426. Ao apagar das luzes
427. Vir à luz
M
428. Está com a macaca

Popular
429. Na maciota

430. Sem mais, nem menos
431. Levar a mal
432. De mal a pior
433. Por mal
434. Mandar e desmandar

Brasileirismo
435. Abrir mão de
436. Dar uma mão
437. Lançar mão de
438. Lavar as mãos
439. Meter (ou por) mãos à
obra
440. De mão beijada
441. De mão cheia
442. De mãos abanando

443. De segunda mão
444. Nas mãos de
Maravilha

445. Ás mil maravilhas

Maré

446. Remar contra maré

Margem

447. Dar margem a

Mato

448. No mato sem cachorro

Brasileirismo Popular

Média

449. Fazer média

Brasileirismo

Melhor

450. Levar a melhor

Memória

451. Refrescar a memória

Mercê

452. Varrer da memória
453. Varrer da memória
454. Á mercê de

lona.
Tornar patente; mostrar
Ser publicado; vir à luz
Convir perfeitamente: O
paletó assenta-lhe como uma
luva
Veja parir
Esclarecer, elucidar (um
assunto, etc.)
No fim, nos momentos finais
Vir a lume
Estar muito agitado, ou
irritado.
Sem esforço, complicação ou
pressa: Fez todo o trabalho
na maciota.
Sem motivo, sem razão.
Levar para o mau sentido
Com tendência a piorar ainda
mais
Contra vontade, à força.
Exercer poderes totais; dar
ordens
Desistir de
Ajudar, auxiliar
Servir-se de: Para escalar,
lançou mão de uma corda.
Livrar-se de responsabilidade
Atirar-se com afinco a um
trabalho
De graça, sem pedir ou
receber algo e troca.
Muito bom: um cozinheiro de
mão cheia.
Sem conseguir o que
desejava ou necessitava: Foi
buscar os livros, mas voltou
de mãos abanando.
Que passou por um ou mais
donos, já usado.
Dependente da vontade ou
decisão de alguém.
Muito bem : o plano saiu ás
mil maravilhas.
Ir ou agir contra opinião; ir
contra a corrente
Dar ocasião a: Não dar
margem a dúvida
Em situação difícil, em
apuros, sem contar com
nenhuma juda.
Procurar agradar, criar boa
imagem de si, com intuito de
tirar proveito
1. Vencer uma disputa

Demostrar que tem
razão: Levou a melhor
na discussão.
Relembrar fatos ligados a um
incidente do qual se quer
falar
Esquecer completamente
Esquecer completamente.
Inteiramente dependente:
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como é muito jovem, está à
mercê do pai; O barco
deslizava à mercê da
corrente.
1.ser grosseiro
2.mudar radicalmente de
comportamento ou de atitude
3. modificar inteiramente uma
situação (geralmente
desrespeitando regras ou
criando novas regras)

Mesa

455. Virar a mesa

Brasileirismo Popular

Mico

456. Pagar mico

Brasileirismo Gíria
457. Não ligar a mínima

Brasileirismo Popular
458. De miolo mole

Popular
459. Pagar na mesma moeda

Dar vexame



Molhado

460. Deu a molesta

Brasileirismo Nordeste
Popular
461. Estar com molesta

Brasileirismo Nordeste
Popular
462. Chover no molhado

Molho

463. De molho

Morrer

464. Morrer na praia

Popular
465. Comer mosca

Brasileirismo gíria
466. Na mosca
467. De moto próprio

Mínima
Miolo
Moeda

Molesta

Mosca

Moto

1

Mundo

468. Vir o mundo abaixo

469. Mundos e fundos
470. Correr mundo

Murro
Música

Nada

Nariz
Nascer

471. Do outro mundo

Brasileirismo Popular
472. No mundo da lua
473. Dar murro em ponta de
faca
474. Dançar conforme a
música
N
475. Dar em nada
476. Quando nada
477. Meter o nariz em
478. Nascer de novo

Figurado

Não dar importância
nenhuma
amalucado




Corresponder àquilo que
nos fazem de maneira
igual
Exprime espanto,
surpresa, admiração
Estar furioso.

Insistir em algo já conhecido,
ou tentar resolver problema já
solucionado

Temporariamente inativo,
ou acamado: A gripe o
deixou de molho por três
dias.
Fracassar na etapa final
1.ser logrado
2. não perceber algo
Veja em cheio.
De vontade própria,
espontaneamente.
1. Ocorrer um mal
irremediável (ventania,
temporal, etc.)
2. Haver forte escândalo
1. Quantia muito grande
2. Coisas extraordinárias.
1. Viajar
2. Figurado Espalhar-se,
divulgar-se: As notícias
correram mundo.
Excelente, ótimo, estupendo.
Alheio à realidade.
Pretender o impossível
Agir segundo as
conveniências do momento
Não ter nenhum resultado
No mínimo: Ganha, quando
nada, mais que o irmão.
Intrometer-se
Escapar a grande perigo de
vida
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Nó

479. Nó na garganta

Brasileirismo

Nu

480. Pôr a nu

Número

481. Fazer número

Nuvens

482. Ser um número

Brasileirismo
483. Cair das nuvens

484. Em brancas nuvens

485. Nas nuvens

Sensação de aperto na
garganta, causada por
emoção, tristeza, etc.
Descobrir, desvendar,
revelar: Pôs a nu os seus
planos.
Servir apenas para aumentar
a quantidade, o número de
presentes, por não ter
participação ativa: Só um
discursou, os outros vieram
para fazer número.
Ser desfrutável, ou ingênuo,
ou engraçado, etc.
Espantar-se ou decepcionarse com algum acontecimento;
ter grande surpresa
1. Cercado de facilidades;
entre alegrias.
2. Sem ser notado; como
se não tivesse
acontecido: O fato
passou em brancas
nuvens.
Em estado de alheamento:
Vive nas nuvens.

O
Oito
Olho

Ombro
Onça

486. Ou oito ou oitenta
487. De encher os olhos
488. Olho gordo ou olho
grande

Brasileirismo
489. Entrar pelos olhos
490. Pregar os olhos
491. Saltar aos olhos
492. Dar de ombro

Orelha

493. Ficar uma onça

Brasileirismo
494. Estar na onda

Brasileirismo Gíria
495. Fazer onda

Brasileirismo Gíria
496. Até as orelhas

Osso

497. Ossos do ofício

Outro

498. Não dar outra

Brasileirismo Gíria
499. Outro que tal
500. Fazer ouvidos de
mercador
501. Dar ouvidos

Onda

Ouvido

502. De ouvido

Ova
Ovo

503. Entrar por um ouvido, sair
pelo outro.
504. Ser todo ouvidos
505. Uma ova

Popular
506. Pisar em ovos

Ou tudo ou nada.
De causar admiração
Inveja, cobiça.

Ser evidente
Dormir
Ser claro, evidente
Mostrar indiferença
(sacudindo os ombros)
Ficar muito zangado
Fazer sucesso
Provocar tumulto, agitação
Completamente: Está
envolvido no caso até as
orelhas.
Encargo ou dificuldades
inerentes ao exercício da
profissão, emprego ou tarefa.
Acontecer exatamente o que
se tinha previsto
Outro semelhante
Fingir que não ouve
Dar crédito, acredita em
(oque se diz)
Só por ouvir, sem estudo:
Toca piano de ouvido.
Não merecer atenção
(conselho, advertência, etc)
Prestar atenção ao que se diz
Locução que exprime
negação, repulsa, protesto.
Conduzir-se com cautela ou
habilidade, por estar em

124

situação delicada.
Ser (um lugar) muito pequeno

507. Ser um ovo
P
Pagar

508. Pagar caro

Paisana
Palavra

509. À paisana
510. Cortar a palavra
511. Dar a palavra

512. Palavra de honra
513. De palavra

Palha
Palma
Palmo
Pano

Papa

2

514. Não levantar uma palha

Brasileirismo Popular
515. Conhecer (algo) como a
palma da mão
516. Não enxergar um palmo
adiante do nariz
517. Dar panos para mangas
518. Por baixo do pano
519. Não ter papas na língua

Papo

520. Bater papo

Brasileirismo Popular
521. De papo para o ar
522. Estar no papo

Brasileirismo Popular

Par

523. Estar a par
524. De par em par

Parada

525. Topar a parada

Brasileirismo Gíria
526. Entrar em parafuso

Brasileirismo Gíria
527. Ter um parafuso de
menos

Popular
528. Marcar passo

Parafuso

Passo

Pau
Pavio

1

Paz

529. Levar pau
530. Ter (o) pavio curto

Brasileirismo Popular
531. Fazer as pazes

Pé

532. Bater o pé

533. Dar no pé

Sofrer duramente as
consequências de: Foi meterse com o valentão e pagou
caro.
Em traje civil (diz-se militar)
Impedir que (alguém)
continue a falar
1.permitir que (alguém) fale.
2. Assegurar o cumprimento
de uma promessa: Deu-nos a
sua palavra que iria.
Promessa verbal, ou garantia
de que algo é verdadeiro.
Diz-se de pessoa que cumpre
o que promete: homem de
palavra.
Não fazer nada; ser
preguiçoso ou imprestável.
Conhecer muito bem
Ser muito ignorante ou pouco
inteligente
Dar que falar
Sem aparecer, às
escondidas.
Falar com absoluta franqueza
( ou sem cuidar em ser gentil)
Papear (1)
Sem fazer nada

Ser superado ou
superável (dificuldade,
etc.): A prova de
geografia está no papo.

Ser fácil de conseguir:
Este emprego está no
papo.
Estar bem informado
Escancaradamente: Abriu as
janelas de par em par.
Aceitar ou enfrentar um
desafio
Ficar desorientado
Ser meio amalucado

1.

Movimentar os pés sem
sair do lugar

Figurado não melhorar,
não progredir (na
carreira, nos estudos,
etc.)
Ser reprovado em exame
Irritar-se facilmente
Reconciliar-se
Mostrar-se insubmisso: Bateu
o pé, disse que não faria e
não fez.
Veja fugir (1)
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Brasileirismo Popular
534. Dar pé

Brasileirismo

535. Ficar no pé de

Brasileirismo
536. Ir num pé e voltar no
outro

Brasileirismo Popular
537. Largar do pé de

Brasileirismo Popular
538. Não arredar pé

Pedra

Pegar

Peitos

539. Não chegar aos pés de
540. Pegar no pé

Brasileirismo Popular
541. Botar uma pedra em cima

542. Não deixar pedra sobre
pedra
543. Pegar mal

Brasileirismo Gíria

Pílula

544. Meter os peitos

Brasileirismo Gíria
545. Cair na pele de

Brasileirismo popular
546. Bater perna

Brasileirismo popular
547. Passar a perna em

Popular
548. Doura a pílula

Pino

549. Bater o pino

Pintar

Pior

550. Pintar e bordar

Brasileirismo popular
551. Ser pinto

Brasileirismo
552. Levar a pior

Pique
Piscar
Ponta

553. Ir a pique
554. Num piscar de olhos
555. Saber na ponta da língua

Ponto
Prato

556. Entregar os pontos

Brasileirismo gíria
557. Por em pratos limpos

Pulso

558. Ter pulso

Pele
Perna

Pinto



Popular ser raso (mar,
rio, etc.) o suficiente para
que se torne fundo com
os pés, ficando com a
cabeça para fora da
água.

Gíria Ser possível ou
cabível
Importunar insistentemente
Ir e voltar com a máxima
rapidez
Deixar de importunar
(alguém)
1. Não de afastar de um
lugar

Figurado não ceder em
sua opinião
Ser muito inferior a
Mostrar-se muito insistente,
importuno
Considerar encerrado,
definitivamente superado
(assunto, discussão, etc.)
Arrancar inteiramente
Ser (ação, dito, etc.) mal
recebido ou aceito: Essa
piada pegou mal.
Atirar-se a uma empresa com
decisão.
Caçoar, zombar de.
Andar à toa
Enganar, lograr
Procurar torna algo
desagradável mais aceitável

Tecnologia Bater (o pino
[2]) no bloco, produzindo
som, por não estar o
motor bel regulado.

Brasileirismo popular
Figurado Achar-se mal.
Fazer travessuras, diabruras,
ou coisas extravagantes
Ser fácil: Esse problema de
matemática é pinto.
Ser derrotado numa
contenda, sair prejudicado
Afundar-se (a embarcação)
Num instante
Ter (lição, assunto, etc.)
perfeitamente sabido,
estudado
Desistir, render-se, dar-se por
vencido
Esclarecer por inteiro , dentro
de prazo prefixado
Ser enérgico

559.
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Q
Queixo

Querer

560. Bater o queixo
561. Ficar de queixo caído

Brasileirismo
562. Não querer nada com

Questão

563. Não querer ver nem
pintado
564. Fazer questão de

Quinau

565. Dar quinau em

Rabo

Raia

Rede

R
566. Meter o rabo entre as
pernas

Brasileirismo popular
567. Ter o rabo preso

Brasileirismo popular

568. Fugir ou correr da raia

Brasileirismo popular
569. Tocar as raias
570. Cair na rede

Figurado

Rédea

571. Afrouxar a rédea a

Regular

572. Não regular bem

Rei

573. Ter o rei na barriga

Repuxo

574. Aguentar o repuxo

Brasileirismo popular

Respeito

575. Dizer respeito a

Rir

576. Rir amarelo

Rosto

577. Lançar em rosto a

Saída

S
578. Não dar nem para saída

Brasileirismo popular

Sangue

579. Suar sangue
580. Ter sangue de barata

Santo

Sapo

Sarna

581. Ter sangue nas veias
582. Despir um santo para
vestir outro

Popular
583. Engolir sapo

Brasileirismo

584. Procurar sarna para se
coçar

Tremer de frio ou de medo
Ficar admirado, pasmado
Não se interessa por: não
quer nada com os estudos.
Não querer ver (alguém.
Algo) de maneira nenhuma
Exigir (de si mesmo ou de
outrem): Fez questão de
comparecer a cerimônia
corrigir
Calar ou humilhar-se, com
medo ou por não ter razão
Estar comprometido,
envolvido em situação
reprovável, ou em atividade
ilegal
Fugir das dificuldade, de
compromissos
Atingir o limite
Deixar-se apanhar (por
armadilha, ardil) de tal forma
que se torna difícil
desvencilhar-se
Deixar à vontade, em
liberdade
Ser amalucado,
desequilibrado
Dar-se ares de importante,
ser arrogante, presunçoso
Suportar com coragem, com
energia: O trabalho era duro,
mas ele aguentou o repuxo.
Ter relação com, referir-se a:
A conversa não lhe dizia
respeito.
Rir de modo forçado, não
espontâneo
Lançar em face a; acusar de:
Lançou-lhe em rosto sua
covardia.
1.

Não ter condições para
desempenhar cargo,
tarefa, ser vitorioso em
competição, etc.
2. Não ser o suficiente para
determinado fim
Trabalhar em excesso,
realizar trabalho exaustivo
Ser covarde, não reagir a
ofensa, agressão, etc.
Ser genioso, exaltado
Favorecer alguém em
prejuízo de outra pessoa ou
de si mesmo
Suportar coisas
desagradáveis sem reagir,
especialmente por
conveniência
Correr o risco de ter
aborrecimentos ou ficar em
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Sebo

Popular

585. Passar (ou por) sebo nas
canelas

Brasileirismo Gíria
586. Rasgar seda

Brasileirismo

Seda

Sede

587. Ir com muita sede ao pote

Senhor

588. Estar senhor da situação

Ser

589. Não ser de nada

Brasileirismo popular

590. Não ser mole

Brasileirismo Gíria
591. Não brincar em serviço

Brasileirismo
592. Pintar o sete

Serviço
Sete

situação difícil
(especialmente quanto é
possível evita-lo)
Correr, fugir, escapar

Desmancharem-se (duas
pessoas) em gentilizas e
elogios mútuos
Mostrar-se muito sôfrego,
pouco ponderado
Ter conhecimento e controle
de uma situação difícil
Expressa despreza a respeito
de alguém ou algo, com ideia
de incapacidade, inaptidão,
etc.: Gosta de ameaçar os
outros, mas não é de nada.
Não ser fácil
Cumprir a obrigação ou tarefa
sem perder tempo
1. Praticar travessuras ou
desatinos
2. Divertir-se muito

T
Tabela

593. Cair pelas tabelas

Popular

Teatro

594. Fazer teatro

Figurado

Tecla

595. Bater (ou insistir) na
mesma tecla
596. Dar na telha

Popular

Telha

Tempo

597. Dar tempo ao tempo

598. Fechar o tempo

Brasileirismo

Tento

2

Terreno

599. Levar um tento
600. Ganhar o terreno

601. Perder o terreno

602. Sondar o terreno

Tirar

603. Sem tirar nem por

Sentir-se cansado ou
indisposto: Chegou do treino
caindo pelas tabelas.
Dar dramaticidade às
próprias palavras e atitudes
para despertar pena ou
interesse
Insistir no mesmo assunto
1.

Vir à mente; aparecer ou
manifestar-se (ideia,
intenção, disposição)
2. Ter um impulso repentino
Esperar com paciência (por
um resultado, uma solução,
etc.)
1. Tornar-se o céu nublado
e escuro, ameaçando
chuva.

Figurado Ter início uma
briga, uma desordem.
Sair-se bem; ter sucesso
excepcional
1. Progredir, avançar

Figurado Conquistar
vantagem numa
empresa, negócio, etc,

Propagar-se, espalharse, difundir-se
1. Recuar, retroceder
2. Reduzir-se; diminuir em
poder, influência ou
prestígio
Investigar uma situação, uma
proposta, etc., antes de se
envolver
Sem diferença nenhuma: É a
cara do pai, sem tirar nem
por.
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Toalete

604. Fazer a toalete

Topete

605. Abaixar o topete

Brasileirismo popular
606. Perder a tramontana
607. Estar um trapo

Tramontana
Trapo
Trela
Tripas

608. Dar trela a

Brasileirismo
609. Fazer das tripas coração

Túmulo

610. Ser um túmulo

Uma

Unha

U
611. Dar uma de

Brasileirismo popular
612. Não dizer uma nem duas
613. Com unhas e dentes

614. Ser unha e carne
Varas
Verbo

Vexame

V
615. Tremer como varas
verdes
616. Abrir o verbo

Brasileirismo
617. Deitar o verbo

Brasileirismo popular
618. Dar vexame

Popular

Vezes

619. Fazer as vezes de

Vida

620. Estar com a vida ganha
621. Ganhar a vida

Voz

Xeque

Zebra
Zona

622. Ter voz ativa

Lavar-se, maquiar-se, fazer
higiene corporal
Deixar-se abater; humilhar-se
Desnortear-se, atarantar-se
Estar exausto, ou
desalentado
2. conversar com
3. Dar confiança a
Esforçar-se ao máximo (para
superar ou suportar situação
difícil)
Saber guardar segredo (s)
Agir à maneira de: De
repente, deu uma de pintor
Abster-se de falar, calar-se
De todas as maneiras
possíveis; de modo
obstinado: Agarrou-se
àquela ideia com unhas e
dentes.
Ser muito íntimo de alguém
Ter muito medo
Dizer tudo o que pensa
Fazer discurso
Fazer, à vista de todos, algo
que envergolha, embaraça,
constrange: “ Fiquei com
medo de me portar de modo
inconveniente, ‘dar vexame’,
como diz a Gabi (Ana Maria
Machado, Isso Ninguém Me
tira)
1. Desempenhar as
funções que competem a
(outrem)
2. Servir para o mesmo fim
que (alguma coisa) ;
substituir
Não ter motivos par
preocupar-se
Obter por determinado
trabalho meios de
subsistência: Ganha a vida
ensinando
Ter influência; ter o direito de
opinar, decidir

W
623. Nenhum tipo de locução encontrada
X
624. Por em xeque
1. Por em dúvida
2. Ameaçar
Y
625. Nenhum tipo de locução encontrada
Z
626. Dar zebra
Ter resultado inesperado e
ruim

Brasileirismo
627. Fazer zona
Fazer troça, brincaiera,
confusão, bagunça

Popular
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ANEXO B – Questionário aplicado aos professores de Língua Portuguesa
como língua materna
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QUESTIONÁRIO
Caro (a) participante, vimos por meio deste, solicitar o preenchimento dessas informações para corporação de um
banco de dados com a finalidade de pesquisa. Informamos que todas as respostas não comprometeram uma
vez que será arquivada e os nomes ficaram no anonimato.

1.Perfil:
I. Nome:
II. Data de Nascimento:
/
III. Sexo: ( ) feminino
( ) masculino
IV. Ano de formação:
V. Escolaridade:
VI. Disciplina/s que leciona:
VII. Esfera da Instituição em que trabalha:
( ) Municipal
( ) Estadual
( ) Federal
( ) Privada

/

2.Tempo de experiência docente:
3.O que você entende por expressões Idiomáticas?

4.Você ensina as expressões idiomáticas nas aulas
de Português? Como?

9.Você já consultou a definição e classificação de
Expressão Idiomática em alguma gramática? Qual
autor do manual consultado?

10.Como você utiliza a gramática normativa:
( ) Consulta em sala de aula
( ) Consulta para o planejamento das
Atividades.
( ) As duas opções anteriores.
11.Se você tivesse que propor uma atividade com
esses textos abaixos, como você elaboraria? Sintase a vontade para montar.
“Não estamos puxando a barba do bode. Temos
de puxar a barba do bode para mostrar onde está
o DNA da corrupção.” Roberto Jefferson (VEJA, 21
de setembro de 2005, p. 43)
“Ela que vá pentear macacos!”. Hugo Chávez,
(ISTO É, 7 de abril de 2004, p. 22)

5.Você já realizou a busca de uma expressão
idiomática no dicionário? Como foi essa busca?

6.Com que frequência você usa o dicionário em sala
de aula?
7.Qual a sua concepção sobre a utilização dos dicionários na sala de aula? O Dicionário é importante
para o aprendizado do aluno?

8.Quais tipos de atividades você realiza com o
dicionário em sala de aula? Nessas atividades, a
busca feita pelo aluno é de modo livre ou há algum
roteiro de como manuseá-lo?
Obrigada pela sua colaboração.
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ANEXO C – termo de livre consentimento assinado pelos professores

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo

presente

instrumento

que

atende

às

exigências

legais,

o(a)

senhor

(a)

____________________________________, representante da instituição, após a leitura da
Carta de Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não restando
quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO de concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro que a
instituição fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada
por força do sigilo profissional.

Campos dos Goytacazes,....... de ..............................de..................

_________________________________________
Assinatura do representante da instituição
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ANEXO D – carta de autorização levada na escola

Pesquisadora: Dhienes Charla Ferreira
Mestranda em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF.
Senhor (a) Diretor (a) ou Responsável,

Esta pesquisa tem como intuito de analisar as dificuldades encontradas pelo
professor em ensinar expressões idiomáticas. A coleta de dados será feita a partir de
questionários. Para tal solicitamos a autorização desta instituição para a triagem de
colaboradores, e para a aplicação de nossos instrumentos de coleta de dados; o material e
o contato interpessoal oferecerão riscos mínimos aos colaboradores e à instituição.
Todos os assuntos abordados serão utilizados sem a identificação dos colaboradores
e instituições envolvidas. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou a qualquer momento
poderão ser esclarecidas. Uma cópia deste documento ficará com a instituição e outra com
a pesquisadora.

Atenciosamente

________________________________
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