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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral inventariar e classificar as unidades fraseológi-

cas presentes nos panfletos do escritor Eulálio Motta, com o intuito de contribuir para o estu-

do do vocabulário do autor. O corpus da pesquisa corresponde aos 57 panfletos publicados 

por Eulálio Motta, presentes no livro O pasquineiro da roça: a hiperedição dos panfletos de 

Eulálio Motta, de autoria do professor Patrício Nunes Barreiros (2015). Nosso aporte teórico 

principal foi Corpas Pastor (1996), Barreiros P. (2015, 2017), Barreiros L. (2017), além das 

contribuições de Klare (1986) e Barreiros e Telles (2017). Dessa maneira, a pesquisa está in-

serida no campo dos estudos lexicais e regionais e buscou contribuir para o conhecimento 

linguístico e cultural do sertão baiano através da escrita do autor. O inventário apresentado 

como resultado da pesquisa tem 120 unidades fraseológicas, ampliadas a partir do estudo rea-

lizado por Barreiros L. (2017) na tese de doutorado intitulada, Vocabulário de Eulálio Motta. 

Essas unidades foram classificadas em colocações, locuções e enunciados fraseológicos, con-

forme a proposta de Corpas Pastor (1996). Estudar o léxico de uma comunidade linguística ou 

de um autor é, antes de tudo, uma oportunidade de conhecer uma riqueza linguística com ca-

raterísticas próprias, além de adentrar ao seu universo sócio histórico cultural.  

Palavras-chave: Eulálio Motta. Panfletos. Unidades fraseológicas.   



RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo general inventariar y clasificar las unidades fraseoló-

gicas presentes en los panfletos del escritor Eulálio Motta, con el intuito de contribuir para el 

estudio del vocabulario del autor. El corpus de la pesquisa corresponde a los 57 panfletos pu-

blicados por Eulálio Motta, presentes en el libro El pasquineiro del campo: la hiperedición de 

los panfletos de Eulálio Motta, de autoría del profesor Patrício Nunes Barreiros (2015). Nues-

tro aporte teórico principal fue Corpas Pastor (1996), Barreiros P. (2015, 2017), Barreiros L. 

(2017), además de las contribuciones de Klare (1986) y Barreiros; Telles (2017). De esa ma-

nera, la pesquisa está inserida en el campo de los estudios lexicales y regionales y buscó con-

tribuir para el conocimiento lingüístico y cultural del sertón bahiano a través de la escrita del 

autor. El inventario presentado como resultado de la investigación tiene 120 unidades fraseo-

lógicas, ampliadas a partir del estudio realizado por Barreiros L. (2017) en la tesis de doctora-

do intitulada Vocabulario de Eulalio Motta. Esas unidades fueron clasificadas en colocacio-

nes, locuciones y enunciados fraseológicos conforme la propuesta de Corpas Pastor (1996). 

Estudiar el léxico de una comunidad lingüística o de un autor es antes de todo, una oportuni-

dad de conocer una riqueza lingüística con características propias, además de adentrar al su 

universo socio histórico cultural.  

Palabras-clave: Eulálio Motta. Panfletos. Unidades fraseológicas.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O escritor Eulálio de Miranda Motta nasceu em 15 de abril de 1907 e faleceu em 1988, 

na vila de Alto Bonito no município de Mundo Novo-BA. Foi farmacêutico de profissão e 

atuante na sua cidade. Apesar da sua formação superior, dedicou-se à escrita até seu último 

ano de vida, escreveu poesias, crônicas, cordéis, causos, além de contribuir para muitos jor-

nais do interior da Bahia e foi responsável por escrever e distribuir centenas de panfletos em 

seu município.  

Mundo Novo está situada no sertão baiano e, segundo dados históricos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, seu território antes de ser explorado por José 

Correia da Mota, morador de Alagoinhas, juntamente com Joaquim José de Assunção e José 

Barbosa Cabrinha, depois de muitos anos abandonada, foi fruto de leilão em praça pública, 

pelo Visconde de Itapicuru na vila de Nossa Senhora do Rosário de Porto de Cachoeira, loca-

lizada entre Orobó, Monte Alegre e Itaberaba. Conta a tradição que a primeira exploração foi 

feita por esses bandeirantes que partiram em direção à zona de Morro do Chapéu na tentativa 

de fugir da seca e encontrar lugares de águas abundantes e de boas condições para o cultivo 

agrícola e pastoril.  

Ao percorrer por terras do sertão desconhecidas chegaram a Monte Alegre e seguiram 

parar o lugar desejado, fixando posteriormente sua bandeira no local conhecido como Enge-

nho, em 1833. Conta-se que José Correia da Mota ao observar a grande vegetação, qualidade 

do solo e água potável teria exclamado: “isto aqui é um Mundo novo”, após a descoberta o 

colonizador teve a ideia de povoar o espaço e divulgou o local encontrado para atrair novos 

colonos, estes fixaram residências, criando assim um povoado. Antes de ser nomeado de 

Mundo Novo, o distrito era chamado de Nossa Senhora da Conceição de Mundo Novo.  

A cidade teve um importante desenvolvimento durante o século XX e, segundo Barrei-

ros (2015), foi grande produtora de café e criação de gado da raça zebu, além disso, foi uma 

das primeiras cidades a ter agências bancárias, escolas, clubes etc. Foi cenário de grandes ex-

posições pecuárias, ocupando na década 1970 lugar de destaque tanto regional quanto nacio-

nalmente. Devido à evolução econômica, adquiriu destaque político na região, o que contribui 

para que os coronéis elegessem deputados e por consequência ajudou o crescimento do muni-

cípio.   

                                                 
1 Informações retiradas do site do IBGE intitulado Conheçam cidades do Brasil. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/mundo-novo/historico. Acesso em: 18 jan. 2020.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/mundo-novo/historico
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Em 2015, foi publicado pela UEFS Editora o livro O Pasquineiro da Roça: hiperedi-

ção dos panfletos de Eulálio Motta, resultado da tese de doutorado do professor Patrício Nu-

nes Barreiros, defendida em 2013, na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nesse trabalho, 

Barreiros realiza a edição e o estudo de 57 panfletos publicados em Mundo Novo por Eulálio 

Motta, assim como seu contexto histórico sociocultural, sua relação com outros documentos 

presentes no acervo do escritor, entre outros aspectos. A obra nos apresenta a proposta de hi-

peredição desses impressos e também pode ser acessada no formato digital2, no qual o leitor 

pode ter acesso a outras informações relacionadas aos escritos que são de grande relevância 

para entender o contexto em que foram criados.  

Eulálio Motta dedicou-se à escrita desses panfletos entre a década 1930 e 1988, ano de 

seu falecimento. De temáticas variadas, a leitura destes impressos nos revela uma escrita com 

características próprias do escritor que fez uso de recursos linguísticos como as unidades fra-

seológicas (doravante Ufs) para que seus objetivos ao divulgar seus escritos fossem alcança-

dos. Neste sentido, Barreiros e Telles (2017) discorrem que:  

 

O vocabulário dos textos de Eulálio Motta revela-se como uma fonte 

significativa de informações sobre a linguagem regional e o universo 

sociocultural do sertão baiano e, a partir de estudos empreendidos nos 

manuscritos e impressos do escritor, percebeu-se que sua escrita evidenciava 

um uso peculiar do léxico. [...] (BARREIROS; TELLES, 2017, p. 19). 

 

Logo, o estudo do léxico nos panfletos escritos por Eulálio Motta nos revelou através 

das Ufs e do contexto em que estão inseridas uma riqueza linguística e cultural do sertão bai-

ano, assim como acontecimentos marcantes na história de Mundo Novo e da própria vida do 

escritor. Estas unidades foram analisadas levando em conta seu contexto sociocultural e atri-

buindo-lhes significados. Desse modo, “As unidades fraseológicas identificadas no Vocabulá-

rio de Eulálio Motta evidenciam as marcas linguísticas do escritor e de seu entorno sociocul-

tural” (BARREIROS; TELLES, 2017, p. 32).  

A viabilidade da pesquisa ocorreu devido ao fato do corpus estar publicado e disponí-

vel para análise e consulta, além disso a investigação se encontra no campo dos estudos rela-

cionados ao léxico, o que a torna relevante, uma vez que, este reflete um saber cultural e lin-

guístico de uma dada comunidade e amplia os estudos sobre autores regionais. 

Com o estudo das Ufs encontradas no corpus foi possível fazer uma classificação tanto 

morfológica quanto sintática, tendo em vista que estas estruturas possuem uma organização 

                                                 
2 Site para o acesso da hiperedição dos panfletos: Disponível em: http://www.eulaliomotta.uefs.br/ 
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linguística, pois não são construídas aleatoriamente, mas sim criadas e institucionalizadas ao 

longo do tempo, devido ao seu uso frequente pelos falantes. 

Esta monografia surgiu a partir do desenvolvimento do plano de trabalho de iniciação 

científica (PROBIC-UEFS), intitulado O Pasquineiro da roça: estudo das unidades fraseoló-

gicas dos panfletos de Eulálio Motta, vinculado ao projeto de pesquisa Estudos lexicais no 

acervo de Eulálio Motta (CONSEPE 137/2017). Desenvolvido no Núcleo de Estudos Inter-

disciplinares em Humanidades Digitais (NeiHD), situado na Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS) e coordenado pela professora Dra. Liliane Lemos Santana Barreiros.     

A realização deste trabalho despertou o interesse para prosseguir com a pesquisa sobre 

as Ufs pois, como afirma Abbade (2012, p. 141): “Língua e cultura são indissociáveis. A lín-

gua de um povo é um dos seus mais fortes retratos culturais”. Neste sentido, estudar o léxico 

nos panfletos de Eulálio Motta, especialmente as Ufs, é de grande relevância, pois é uma das 

formas de conhecer uma diversidade linguística que nos aproxima da cultura de uma socieda-

de e, além disso, perceber como o escritor utilizou-as nos seus escritos. 

O trabalho foi norteado pela seguinte problemática: como inventariar e classificar, 

conforme a proposta de Corpas Pastor (1996), as Ufs presentes nos 57 panfletos de Eulálio 

Motta? A partir disto, a análise dessas unidades lexicais encontradas nestes impressos permi-

tiu coletar enunciados completos e estruturas usuais dos falantes como colocações e locuções. 

Esta é uma pesquisa bibliográfica documental de caráter exploratório e descritivo, para 

a qual foi adotada uma abordagem quantitativa e qualitativa. O corpus da pesquisa correspon-

de aos 57 panfletos do escritor Eulálio Motta. Estes escritos foram preservados em seu acervo 

e datados do período que corresponde de 1949 a 1988. Através deles, é possível conhecer o 

período histórico sociocultural em que o escritor viveu, assim como a sociedade, os valores e 

alguns acontecimentos polêmicos na política municipal e brasileira da época.    

O percurso teórico metodológico consistiu inicialmente da leitura e análise do Manual 

de fraseologia española (CORPAS PASTOR, 1996), principal base teórica para realização 

dessa pesquisa, uma vez que apresenta a definição, os critérios e a classificação para as unida-

des fraseológicas de forma ampla e permite analisar um grande número de unidades usadas 

pelos falantes. Além disso, foi feito o estudo de outros aportes teóricos que discutem o con-

ceito de fraseologia, seu objeto de estudo e a relação com outras ciências.  

Após essa etapa, foi feita a leitura e análise dos 57 panfletos, alinhado a esta fase reali-

zou-se o estudo do contexto sociocultural do escritor. Pontos que são de suma importância 

para entender o emprego de unidades pré-fabricadas em seus textos. Posteriormente estas fo-

ram identificadas e quantificadas. Baseando-se nos critérios elencados por Corpas Pastor 
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(1996), já que nem todas as estruturas com mais de duas palavras constituem unidades fraseo-

lógicas, em seguida, foram classificadas dentro das três esferas propostas: colocações, locu-

ções e enunciados fraseológicos (CORPAS PASTOR, 1996).    

E, por último, foi construído o glossário numa perspectiva semasiológica, em que o 

pesquisador parte do significante para o significado, ou seja, analisa-se o contexto para encon-

trar a definição do enunciado. Para um melhor reconhecimento das estruturas, foram apresen-

tadas, dentro do verbete, as abonações retiradas dos próprios panfletos, juntamente com os 

significados das expressões, e sua classificação conforme Corpas Pastor (1996).  

O trabalho teve como objetivo geral inventariar e classificar as unidades fraseológicas 

presentes nos panfletos do escritor Eulálio de Miranda Motta, publicados no livro O Pasqui-

neiro da roça: a hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2015). Como 

objetivos específicos elaborar um glossário semasiológico das unidades fraseológicas; colabo-

rar com os estudos lexicológicos e lexicográficos em Língua Portuguesa, bem como contribuir 

para elaboração do vocabulário online do escritor.  

Partindo do pressuposto de que “toda visão de mundo, a ideologia, os sistemas de va-

lores e as práticas socioculturais das comunidades humanas são refletidas em seu léxico” 

(ARAGÃO, 2015, p. 346), estudar as unidades fraseológicas nos panfletos do escritor Eulálio 

Motta trouxe um conhecimento mais amplo do seu vocabulário, e de como ele utilizou das 

variedades linguísticas como provérbios e enunciados para que seus objetivos ao escrever e 

publicar seus panfletos fossem atingidos.  

Estudar o léxico de um escritor perpassa pelo conhecimento de questões diversas, 

através do seu ponto de vista, nos aproximando de sua visão de mundo, o que torna possível 

conhecer seu lugar de fala assim como suas perspectivas sociais, políticas e econômicas, uma 

vez que “o léxico é capaz de traduzir, dentro das línguas, as relações de ordem econômica, 

social e política que existem entre as diversas classes sociais. Desse modo, pode-se supor que 

sem o léxico não haveria língua” (ORSI, 2012, p. 167). Observa-se a grande importância dos 

estudos lexicais para uma comunidade linguística, já que não se fala apenas por palavras sol-

tas, mas com intenções diversas.  

As Ufs fazem parte da cultura popular e do cotidiano, essas estruturas são utilizadas 

pelos falantes sempre que julgam necessário, muitas vezes, pela rapidez, já que estas estão 

armazenadas na memória e também para ser irônico, reforçar ideias, ou trazer um tom de hu-

mor para a comunicação.   

Portanto, a elaboração deste inventário e consequentemente a produção do glossário 

das unidades fraseológicas encontradas nos panfletos, visou contribuir tanto para o conheci-



18 

mento da cultura do sertão baiano e do contexto, o qual estava inserido, através da perspectiva 

do autor, quanto para os estudos linguísticos e lexicográficos em língua portuguesa e para, 

além disso, colaborar para que os falantes nativos e aqueles que pretendem estudar a língua 

portuguesa saibam como foi utilizada cada unidade fraseológica pelo autor bem como seus 

significados, já que estas fazem parte do léxico de uma dada língua e podem ajudar os estu-

dantes a reconhecê-las quando elas estiveram em algum contexto linguístico.    

 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A presente monografia está organizada em cinco seções. Na introdução é contextuali-

zado o tema da pesquisa, o objetivo geral, a viabilidade, a relevância, a motivação para o es-

tudo e a apresentação do caminho teórico-metodológico para sua realização e possíveis con-

tribuições com o trabalho realizado. A subseção Estrutura do trabalho apresenta-se como o 

trabalho monográfico está estruturado.  

Na segunda seção, intitulada Eulálio Motta: motivações para a escrita e divulgação 

dos panfletos, é explicado o que motivou o autor a escrever esses impressos e como era o pro-

cesso de divulgação. Apresenta-se o corpus da pesquisa e discute-se como foram utilizadas 

algumas Ufs pelo autor e com que finalidade. 

Na terceira seção, Fraseologia: percursos teórico-metodológicos, apresentam-se al-

gumas pesquisas no campo da fraseologia, assim como a discussão teórica acerca do tema, 

sua origem e definições. A subseção Lexicologia e fraseologia trata da relação entre as duas 

áreas de conhecimento. Na subseção, As unidades fraseológicas: colocações, locuções e 

enunciados fraseológicos, discute-se alguns conceitos e os Critérios para identificação e 

classificação das unidades fraseológicas e não as confundi com outras estruturas. Explica-se 

como podem ser classificadas as Ufs e discorre sobre a classificação proposta por Corpas Pas-

tor (1996). 

Na quarta seção, O glossário das unidades fraseológicas encontradas nos panfletos do 

escritor Eulálio Motta, apresenta-se qual abordagem será adotada para construção do glossá-

rio assim como a conceituação dos termos dicionário, vocabulário e glossário que por vezes 

são vistas como sinônimas. Apresenta-se o glossário das unidades inventariadas, sua classifi-

cação, significado e abonação. Nas Considerações finais é mostrado o que se concluiu com o 

estudo realizado, assim como indicações de possíveis pesquisas no campo dos estudos fraseo-

lógicos e nas referências estão as fontes teóricas que embasaram este trabalho. 
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2 EULÁLIO MOTTA: MOTIVAÇÕES PARA A ESCRITA E DIVULGAÇÃO DOS 

PANFLETOS  

 

Eulálio Motta publicou entre as décadas de 1930 e 1980 centenas de panfletos. No en-

tanto, em seu acervo foram preservados apenas 57 destes, acredita-se que esses textos [...] 

“diferentes dos livros, não são feitos para durar ou para serem guardados em estantes. Eles 

também não são escritos com vistas ao comércio, suas motivações são de ordem político-

ideológica e tem finalidade prática específica.” (BARREIROS, 2015, p. 80). Ou seja, eram 

escritos para atuarem em determinado momento.  

O escritor se autointitulava “pasquineiro” e por vezes “escriba da roça”, para se definir 

enquanto autor dos panfletos, segundo Barreiros P.  (2017):   

 

Desde o século XIX, no contexto brasileiro, as palavras panfleto e pasquim 

passaram a ser empregadas como sinônimas, mas, durante o Estado Novo, 

panfleto e panfletário adquiriram sentido pejorativo, sendo associados a atos 

subversivos ligados às ações dos comunistas. Eulálio Motta foi integralista e 

combatente contra o comunismo. Por esse motivo, talvez, tenha preferido 

auto intitular-se pasquineiro em lugar de panfletário. (BARREIROS, P., 

2017, p. 58-59).  

 

Para marcar seu lugar de fala e reforçar sua identidade de escritor do sertão baiano, 

principalmente de morador da zona rural, utilizou a expressão “escriba da roça”. Barreiros 

(2015) discorre que essa frase era utilizada para destacar uma escrita fora da “língua padrão”, 

mas que não era o caso de Eulálio Motta que conhecia e tinha domínio da linguagem “culta”. 

Ainda segundo o autor, naquele contexto brasileiro a vida urbana era vista como sinal de 

avanço e prosperidade enquanto as palavras campo e “da roça” eram vistas como lugares dis-

tantes e atrasados. Neste sentido, o autor ainda afirma que “Dizer-se “da roça” foi uma estran-

geira retórica de Eulálio Motta para marcar o seu locus discursivo no ambiente rural, a roça.” 

(BARREIROS, 2015, p. 79).   

Embora tenha iniciado a escrita dos panfletos em 1933, o escritor já se comunicava 

com os leitores através da coluna Rabiscos, do jornal Mundo Novo. Segundo Barreiros (2015, 

p. 19), “nessa coluna, Eulálio Motta publicava textos que enfocavam o dia a dia das pequenas 

vilas, povoados e fazendas e cidades do sertão baiano.” Mas, em 1932, o jornal é fechado e o 

escritor não mais tem contato com seus leitores, iniciando a publicação de panfletos em 1933. 

Ainda no início deste ano, Eulálio Motta publicou um texto no jornal O lidador na cidade de 

Jacobina, em que defendeu sua posição política e ideológica, tema que até então não era trata-
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do no jornal e na época não era recomendável que o fizesse. Por isso, de acordo com Barreiros 

P. (2017), a publicação foi:  

 

[...] um divisor de águas, porque, antes disso, a atuação de Eulálio Motta na 

imprensa restringia-se à publicação de poemas, de textos humorísticos, de 

crônicas sobre temas do cotidiano e de comentários de leituras, sem assumir 

uma posição político-ideológica deliberada, como o fez a partir da 

publicação do referido texto no jornal O Lidador. (BARREIROS P., 2017, p. 

61). 

 

A produção panfletária do escritor tornou-se ferramenta importante para que ele pu-

desse publicar seus textos, se promover enquanto poeta e escritor, expor sua opinião sobre 

diversos fatos de sua localidade, fazer denúncias, sem que houvesse intervenção de outras 

pessoas além de duras críticas aos seus opositores de modo que suas publicações não tivessem 

censura direta, isto porque:  

 
As publicações nos jornais dependiam da aprovação dos diretores/ 

proprietários que não publicavam textos com ideologias diferentes das suas. 

Os panfletos publicados por Eulálio Motta eram controlados exclusivamente 

pelo panfletário que se insurgia diante do público leitor. (BARREIROS, 

2015, p.77). 

 

Eulálio Motta foi responsável por escrever seus textos assim como assumiu os custos 

de produção e divulgação desses impressos pela cidade. Os temas mais comuns nas suas pro-

duções eram as questões sociais, políticas, econômicas e culturais do sertão baiano e que nos 

aproximam dos contextos socioculturais vividos e observados por ele. Os panfletos eram “im-

pressos em tipografias manuais ou em mimeógrafos, distribuídos em Mundo Novo e enviados 

para autoridades políticas: governadores de estado, presidente da república etc.” (BARREI-

ROS, 2015, p. 19).  

Os textos eram distribuídos nas filas, nos bancos, em praças, nas ruas, nos pontos de 

espera de transportes, nas feiras, no campo, visando principalmente o alcance do maior núme-

ro de pessoas possível. Assim: 

 
A leitura dos panfletos era feita nas calçadas enquanto se espera o bonde, o 

ônibus, o metro, nas filas ou ainda enquanto se está andando. É uma leitura 

pública, geralmente feita para um grupo de espectadores composto de 

alfabetizados e também de analfabetos. Assim o panfleto, desde o início do 

século XVI, tornou-se um tipo impresso de longo alcance social que 

escapava ao controle das autoridades, circulando de forma clandestina e, 

com isso, facilitando a veiculação de ideias proibidas. (BARREIROS, 2015, 

p. 82-83).  
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Grande observador dos acontecimentos da sua região, Eulálio Motta percebeu que a 

escolha de partidos em Mundo Novo, em sua maioria, baseava-se em interesses pessoais, ou 

por indicação de fazendeiros. Conforme Barreiros (2015, p. 61): “Essa situação incomodou 

bastante a Eulálio Motta, que defendia uma política baseada em princípios filosóficos e orien-

tações doutrinárias”.  

Esses acontecimentos fizeram com que o escritor passasse a publicar panfletos com o 

intuito de apoiar correligionários ou criticar adversários políticos, além de defender seus pon-

tos de vista a fim de influenciar a população a tomar decisões importantes, por exemplo, em 

relação às eleições da sua cidade, assim como refletir as situações polêmicas da sua localidade 

e do país. “[...] no sentido de “orientar” a população, Eulálio Motta, assumiu um discurso pe-

dagógico, escrevendo panfletos e discursando em favor de uma mudança de mentalidade e do 

comportamento político das pessoas da cidade” (BARREIROS, 2015, p. 61). 

Através da leitura dos panfletos é possível conhecer os acontecimentos que fizeram 

parte da vida do escritor, entender suas convicções e como ele participou ativamente dos 

acontecimentos da sua região, exercendo grande influência política, principalmente. Os pan-

fletos abordavam as mais variadas temáticas: falavam sobre religião, pois apesar de ser ateu 

por um período de tempo, tornou-se católico convicto e defensor do catolicismo, abordou so-

bre a emancipação de Piritiba o qual o escritor não concordava e não mediu palavras para 

defender uma posição contrária.  

Em relação à ditadura militar, ele fez oposição às ideias comunistas e defendia o golpe 

militar de 1964, pois tinha esperança de mudanças positivas para o país e para sua cidade. 

Nestes textos comemorava a cada ano o aniversário de instituição do regime, fazendo uma 

análise crítica dos acontecimentos de cada período transcorrido. Assim, a partir da leitura tor-

na-se possível entender os princípios que levaram o escritor a ser a favor do AI5, visto que ele 

acreditava que este traria liberdade, respeito e ausência de corrupção, principalmente para seu 

município. 

Ao falar do cotidiano da cidade, Eulálio Motta, muitas vezes, escrevia a pedido da po-

pulação que lhe pedia que opinasse sobre algum fato ou situação, no panfleto O melhor café 

do mundo, por exemplo, ele aborda que Mundo Novo foi grande produtora de café reconheci-

da mundialmente, ganhando em certa ocasião uma medalha de reconhecimento, no entanto 

lamenta que ela tenha desaparecido e não se tenha tomado providência sobre o fato. Além 

disso, cobrou a chegada do telefone na cidade, energia, televisão, falou de exposições pecuá-

rias no município, falta de lâmpadas etc.  
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Os temas relacionados à política partidária no município são abordados na maioria dos 

panfletos. Ele não deixava sem resposta nem uma acusação que fosse feita. Criticou veemente 

seus adversários, defendia aqueles em quem acreditava, declarando seu apoio explicitamente, 

denunciava irregularidades como a corrupção, além disso agradecia as melhorias que ocorri-

am no município. Desse modo, conforme Barreiros L. (2017, p. 73) “como um típico panfle-

tário, Eulálio Motta exerceu importante papel intelectual e político, sendo reconhecido pela 

população como porta-voz da comunidade.”  

 

2.1 O CORPUS 

 

O corpus da pesquisa, conforme dito incialmente, corresponde aos 57 panfletos publi-

cados no livro O pasquineiro da roça: a hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta (BAR-

REIROS, 2015). Os textos estão organizados por ano de publicação, datados de 1949 a 1988, 

ressaltando que apenas dois não tem ano de publicação, como pode ser observado no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1 - Relação dos panfletos de Eulálio Motta 

ANO TÍTULO DO PANFLETO 

P1[1949] O que importa 

P2[ 1949] Natal 

P3[1960] Cegos... 

P4[1962] Dois Extremos: um ótimo e outro péssimo 

P5[1962] A Resposta do Tio 

P6[1962] Chifrineira: palavras vasias que não convencem 

P7[1964] Vitória do Brasil! 

P8[1966] Viva A Esperança! 

P9[1966] Data Histórica 

P10[1967] Piadas 

P11[1967] Podridão!!... 

P12[1967] Fatos em Foco 

P13[1969] Quinto Aniversário 

P14[1970] O Estopim 

P15[1970] Sexto Aniversário 

P16[1971] Agora é Alegria 

P17 [1972] Alegria e Gratidão 

P18[1972] A Pergunta de Rafael 

P19[1972] Segunda Edição 

P20[1973] Nono Aniversário 

P21[1974] Obrigado Por Tudo 

P22[1974] No Décimo Aniversário 

P23[1974] Ontem, Hoje, Amanhã... 

P24[1974] Perspectiva de 76... 

P25[1974] Basta de Podridões 
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P26[1975] No Décimo Primeiro Aniversário... 

P27[1975] Aos Telespectadores da “Gabriela”: “Poeta” com aspas 

P28[1975] O Melhor Café do Mundo 

P29[1976] No Ano 12 da Revolução 

P30[1976] Liberdade no Ano 12 

P31[1976] Êle Vem Aí! 

P32[1976] Pontos de Vista... 

P33[1976] Eleição – Corrupção 

P34 [1977] O Telefone 

P35[1977] Nossa Telé ..... 

P36[1977] Chegou! 

P37[1978] A Maior 

P38[1978] O Momento Oportuno 

P39[1978] Alto Bonito... 

P40[1980] A Menor... 

P41[1981] No Mato sem Cachorro... 

P42[1981] Não é Mané Fuloriano... 

P43[1982] Farinhas do mesmo saco... 

P44[1982] As Malvinas 

P45[1982] Fim de Papo 

P46[1982] Um Grito 

P47[1982] Data Histórica 

P48[1983] Violência, Não! 

P49 [1986] Trovas Antológicas 

P50[1987] Edy 

P51[1987] Despedida 

P52[1987] Primavera.... 

P53[1987] Final 

P54[1987] Natal... 

P55[1988] Ela 

P56[s.d] Encontro com a poesia 

P57[s.d] Opiniões 

Fonte: Barreiros, L., 2017, p. 69-71.  

 

2.2 AS UNIDADES FRASEOLÓGICAS E SUA UTILIZAÇÃO NO DISCURSO 

PANFLETÁRIO DE EULÁLIO MOTTA 

 

A escrita panfletária aproxima o autor dos seus leitores ou/e ouvintes, já que “estes 

impressos, muitas vezes, eram lidos em voz alta, para que as informações chegassem também 

às pessoas não alfabetizadas” (BARREIROS L., 2017, p. 76). Ao ser feita a leitura destes tex-

tos tem-se a sensação de que o próprio escritor está pronunciando as palavras, como se o locu-

tor e o interlocutor estivessem em diálogo.  

A intenção dos panfletos é persuadir, convencer e fazer com que o leitor questione a si 

próprio. Dessa maneira, o uso de Ufs reforça e ilustra os pensamentos do autor, já que são 

expressões que se utiliza cotidianamente e são reconhecidas pela comunidade linguística que 

entende seu uso em determinado contexto. Neste sentido, a forma de escrever do escritor re-
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vela um cuidado para que suas intenções ao produzir seus panfletos fossem alcançadas. Se-

gundo Barreiros (2015):  

 
O panfletário é um sujeito engajado e sua escrita panfletária tem objetivos 

claros: a) desferir críticas contra uma figura pública ou a uma instituição, 

constituindo-se numa “literatura de combate”; b) difundir ideias políticas, 

religiosas e/o filosóficas, com finalidades pedagógicas e doutrinárias, com 

fortes elementos persuasivos [...] (BARREIROS, 2015, p. 85). 

 

Cada publicação desses impressos tinha objetivos específicos de agir em determinada 

ocasião. Eulálio Motta utilizou vários recursos linguísticos para passar suas ideologias, e pon-

tos de vistas. Barreiros (2015, p. 109) afirma que: “para atingir seus objetivos, Eulálio Motta 

utilizou várias estratégias discursivas. Uma delas foi fazer com que o seu texto parecesse ca-

sual, como uma simples observação, uma crônica, uma lembrança que lhe ocorria”. 

Para além desses recursos, o escritor fez uso de várias Ufs que também serviram como 

recursos discursivos para que os textos fossem lidos e entendidos rapidamente pelos leitores e 

ao mesmo tempo apresentando um tom irônico e humorístico, o que tornava a leitura menos 

cansativa, tendo em vista que essas expressões já estão institucionalizadas e armazenadas na 

memória dos falantes e são facilmente reconhecidas quando estão em uso. 

No panfleto Viva a esperança!, publicado em 1966, o autor critica veemente a corrup-

ção no seu município, denuncia o desvio de verbas, o superfaturamento de contas, e ausência 

de fiscalização, pois a prefeitura teria recebido orçamentos, mas os problemas da cidade não 

foram resolvidos. O trecho a seguir apresenta o uso de duas Ufs, pelo autor:  

 

[...]. As denuncias contra bandalheras incontestáveis são engavetadas porque 

alegam, as contas da Prefeitura estão certinhas como boca de bode! e olhem 

que ha denuncias que nada teem a ver com as tais contas![...] e depois afirma 

que nada pode fazer contra o fulano porque as contas estão certinhas, pouco 

se lhe dando que as estradas não estejam. E fica o dito por não dito; e os 

denunciantes ainda ficam taxados, pelos safadões, de caluniadores. Tem jeito 

não! (MOTTA , 2015 [1966], p. 263, grifo nosso).  

 

Importante ressaltar que a expressão, certinhas como boca de bode, revela uma carac-

terística forte das Ufs que consiste na carga semântica sociocultural, pois percebe-se que esta 

é uma estrutura que remete ao sertão baiano, onde se criam esses animais que são resistentes a 

seca. Para entender o significado da unidade, o falante que não está inserido na comunidade 

linguística em que ela é comumente utilizada, terá dificuldade. Além de analisar o contexto, o 

reconhecimento do animal presente na estrutura contribui para o entendimento metafórico da 

expressão.  
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Portanto, na primeira ocorrência a UF é utilizada num tom irônico para demostrar que 

as contas estavam incorretas. E a segunda vem reforçar seu ponto de vista de que as impuni-

dades permanecem em meio a tantas denúncias com relação aos desmandos políticos, ou seja, 

com o significado de que no fim tudo fica como se nada estivesse acontecido.    

No panfleto Nono aniversário, publicado em 1973, cuja temática é a comemoração do 

nono aniversário do golpe militar, Eulálio Motta aponta os bons frutos que se obteve com a 

ditadura, embora ainda estivesse decepcionado, pois as mudanças positivas que ele observava 

no restante do país não estava acontecendo no seu município. Eulálio Motta utiliza a Uf de 

forma estratégica no início do panfleto fazendo referência ao trecho da bíblia que diz: se co-

nhece as árvores pelos seus frutos, ou seja, conhecemos as pessoas de acordo com suas atitu-

des, para então expor os pontos positivos da ditadura. Conforme pode ser visto no fragmento 

abaixo:  

 
[...]O que era este país antes e o que é depois destes nove anos! Pelos frutos 

se conhecem as árvores, ensina a sabedoria divina de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Quem se  der ao trabalho de examinar, estatisticamente, o que era 

este país em todos os setores - marinha mercante, ferrovias, rodovias, 

assistência social, inclusive ao trabalhador rural - o que era este país antes e 

o que é agora, depois de nove anos, poderá verificar, ver e sentir os frutos 

maravilhosos da Revolução [...] (MOTTA, 2015, [1973], p. 275, grifo nos-

so). 

 

Desse modo Eulálio Motta utilizou um grande número dessas unidades em seus textos, 

mostrando que elas são usadas pelos falantes nas mais diversas ocasiões, conforme o objetivo 

que se queira com a comunicação, seja ironizar, esclarecer, reafirmar, ou apresentar o tom 

humorístico para que seu interlocutor entenda sua mensagem.  
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3 FRASEOLOGIA: PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

 

Importante salientar que as pesquisas no âmbito da fraseologia não é algo inédito, des-

de a seu desenvolvimento em meados do século XX, muitos pesquisadores vêm se dedicando 

aos estudos das unidades fraseológicas e reconhecendo sua importância, seja para o aprendi-

zado da língua materna ou de uma segunda língua, favorecendo seu crescimento no meio aca-

dêmico. A título de exemplo, destacam-se as investigações mais recentes de Rocha e Durão 

(2009), Barreiros, L. (2017), Paim; Sfar e Salah Mejri (2018) e Santana (2019). 

Rocha e Durão, ao desenvolver o artigo O lugar das locuções em dicionários bilíngues 

gerais do par de línguas português-espanhol, parte dos pressupostos teóricos de Corpas Pas-

tor (1996) com o objetivo de construir saberes para o projeto de dicionário contrastivo portu-

guês e espanhol (DiCoPoEs), desenvolvido na Universidade de Londrina. Neste estudo, as 

autoras coletaram as locuções em oito coleções de livros didáticos, direcionados aos estudan-

tes brasileiros em que se analisou como estas estruturas foram empregadas em três dicionários 

mais consultados pelos alunos. Desse modo, as autoras ressaltam que o estudo teve um caráter 

descritivo-analítico. 

Na tese de doutorado de Barreiros L. (2017), foi elaborado o vocabulário de Eulálio 

Motta, utilizando como corpus de pesquisa 215 textos em prosa, na qual foram identificadas 

700 lexias, dentre as quais 134 eram lexias complexas, ou seja, Ufs. Marcela Paim, Inès Sfar e 

Salah Mejri (2018) publicaram o livro Nas trilhas da fraseologia a partir de dados orais de 

natureza geolingüística. A obra apresenta os resultados das pesquisas desenvolvidas durante 4 

anos, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em parceria com universidades brasileiras e 

francesas, em que foram analisadas as Ufs a partir dos dados do projeto Atlas Linguísticos do 

Brasil (Alib). 

Em 2019, foi apresentado na UEFS, o trabalho de conclusão de curso do mestrando 

Sérgio Santos Santana, que pesquisou as Ufs nos causos sertanejos do escritor Eulálio Motta, 

atribuindo-lhes também um significado e classificação de acordo com a concepção de Corpas 

Pastor (1996). Além de apresentar o contexto sócio histórico cultural desses textos.  

As investigações no âmbito da fraseologia podem ser feitas por diversos enfoques, po-

demos estudar as unidades fraseológicas na perspectiva de uma língua comum ou geral, e de 

uma fraseologia especializada, ou dedicar-se especificamente aos provérbios, objeto de estudo 

da paremiologia. Conforme Aragão (2015, p. 341), ao se estudar o problema da fraseologia é 

necessário delimitar esses diferentes aspectos em que ela pode ser estudada, já que isso impli-

ca diretamente na análise do objeto, pois são concepções distintas.  
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A proposta deste trabalho seguiu a perspectiva da fraseologia da língua comum ou ge-

ral, em concordância com a proposta defendida por Corpas Pastor (1996), que define as uni-

dades fraseológicas como: “objetos de estudio de la fraseología son unidades léxicas formadas 

por más de dos palabras gráficas en su límite inferior cuyo límite superior se sitúa en el nivel 

de la oración compuesta”3 (CORPAS PASTOR, 1996, p. 20). Ou seja, são estruturas forma-

das por mais de dois componentes que podem constituir orações completas ou precisam de 

outros elementos linguísticos para formar enunciados e por sua vez, as divide em colocações, 

locuções, e enunciados fraseológicos, incluindo os provérbios, enunciados de valor especifico 

e citações. Classificação corroborada por Bevilacqua (2005, p. 78), visto que, para esta autora, 

“a fraseologia da língua comum abrange o estudo de unidades bastante diversas: provérbios, 

ditados, expressões idiomáticas, colocações e locuções”.  

A fraseologia é considerada por vários autores como uma ciência relativamente nova, 

que surge no século XX, por volta das décadas de 40 e 50. Os primeiros estudos fraseológicos 

na Europa ocidental surgem na antiga União Soviética, através dos trabalhos escritos, princi-

palmente, pelo linguista russo Vinogradov (CORPAS PASTOR, 1996; PÉREZ, 2000; SILVA 

F., 2014; KLARE, 1986).  

Embora os estudos das Ufs sejam de certa forma recentes, Cansanção e Marques 

(2015, p. 337) discorrem que Saussure, no livro Curso de linguística geral, já apontava a exis-

tência e uso dessas expressões na língua, para ele essas unidades são: “[...] frases feitas nas 

quais o uso proíbe qualquer modificação, mesmo quando seja possível distinguir, pela refle-

xão as partes significativas” ele ainda ressalta que essas estruturas  não podem ser improvisa-

das e são fornecidos pela tradição (SAUSSURE 1971[1916], p. 144). 

Na França as primeiras investigações são feitas pelo linguista Bally (1909), este que 

foi discípulo de Saussure, também é considerado importante para os estudos fraseológicos. 

Segundo Silva (2006), ele é visto por muitos linguistas como o pai da fraseologia, apesar dos 

estudos terem surgido na antiga União Soviética, suas investigações abarcavam “o conjunto 

de fenômenos sintáticos e semânticos que dão lugar, por uma parte aos grupos usuais ou sé-

ries fraseológicas e, por outra, as unidades fraseológicas” (SILVA, 2006, p. 13) e através des-

sas observações ele cria uma teoria da fraseologia, que contribui para que esta fosse vista co-

mo disciplina científica. 

                                                 
3 Objetos de estudo da fraseologia, são unidades léxicas formadas por mais de duas palavras gráficas em seu 

limite inferior cujo limite superior situa-se no nível da oração composta (tradução nossa).  

 



28 

A investigação sobre unidades fraseológicas perpassa por questões complexas, pois 

tanto a fraseologia quanto seu objeto de estudo têm nomenclaturas e conceitos distintos. Além 

disso, há uma diversidade de formas para identificar e classificar as Ufs, que depende do en-

foque teórico que o pesquisador delimita e o que ele entende como estas. Corpas Pastor, em 

seu Manual de fraseología discute também a diversidade de termos, pois segundo a autora: 

“Los lingüistas no se ponen de acuerdo sobre cuál deba ser el termino general que abarque 

tales fenómenos, y mucho menos aún, sobre la clasificación que se deba emplear en su análi-

sis”4 (CORPAS PASTOR, 1996, p. 16).   

O termo fraseologia não tem uma única definição, tanto em dicionários comuns como 

nas abordagens teóricas de alguns autores. O dicionário Aulete, por exemplo, apresenta o se-

guinte verbete:   

 

1. Ling. Modo de construção de frase peculiar a uma determinada língua ou 

a um determinado escritor: a fraseologia do latim: a fraseologia de 

Guimarães Rosa 

2. Conjunto de frases e de expressões peculiares a um escritor ou a uma 

língua 

3. Gram. Parte da gramática que estuda a frase 

4. Ling. Expressão idiomática, frase com sentido fixo, ger. não literal (p. 

ex. dar murro em ponta de faca). (AULETE, 2011, p. 680). 

  

No verbete acima, percebe-se quatro definições para o termo fraseologia que percor-

rem desde a construção e conjunto de frases e expressões próprias de escritores ou de uma 

língua, até a parte da gramatica que estuda frases. O último significado aponta a fraseologia 

como uma expressão idiomática, o que para muitos pesquisadores corresponde a seu objeto de 

estudo. Silva (2006) destaca também a ambiguidade do termo fraseologia, pois: 

 
Se por um lado compreende-se por fraseologia o conjunto dos 

fraseologismos, o inventário de locuções fraseológicas, quer dizer o 

fraseoléxico de uma língua, por outro lado, fraseologia refere-se à 

subdisciplina linguística em questão, quer dizer à investigação fraseológica 

que tem por tarefa a pesquisa do fraseoléxico. (SILVA, 2006, p. 13)  

 

Neste sentido, é possível perceber que o termo em questão acaba por ter duas faces 

também distintas, pois como afirma o autor, ela é vista como o conjunto das locuções fraseo-

lógicas ou fraseologismos de uma dada língua enquanto que por outro lado é definida como 

subdisciplina linguística e que tem por objetivo o estudo do fraseoléxico.  

                                                 
4 Os linguistas não se colocam de acordo sobre qual deva ser o termo geral que abarque tais fenômenos, e muito 

menos sobre a classificação que se precisa empregar em sua análise (tradução nossa).   
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A fraseologia como disciplina linguística é defendida por grande parte dos linguistas 

como subdisciplina da lexicologia, pois acreditam que as unidades fraseológicas fazem parte 

do léxico de uma língua, este que por sua vez é o objeto de estudo desta ciência. Autores co-

mo: Silva (2006), Klare (1986), Aragão (2015), Corpas Pastor (1996), entre outros, defendem 

essa concepção.  

Desse modo, a fraseologia não seria uma disciplina autônoma, embora existam autores 

que defendem essa autonomia. Segundo Klare (1986, p. 356), “A investigação soviética tende 

para compreender a fraseologia como disciplina linguística autónoma e para excluí-la assim 

da lexicologia”. Isso deve ao fato de que para esses pesquisadores as UFs teriam particulari-

dades que poderiam ser suficientes para determiná-la como disciplina independente.  

Embora grande parte dos pesquisadores considerarem a fraseologia como uma subdis-

ciplina da lexicologia, alguns questionam aspectos que para eles deveriam ser mais estudados. 

Silva (2014, p. 39), por exemplo, embora reconheça que a maioria das Ufs tem função de de-

nominação, na conclusão de seu artigo aponta que “nem todo fraseologismo funciona como 

palavra, o que faz com que não preencha uma função denominativa”. Por outro lado, a maio-

ria dos linguistas defendem esta função das unidades fraseológicas tal como as palavras, o que 

justifica e confirma esta disciplina científica como parte dos estudos lexicológicos e não como 

disciplina independente.  

Klare (1986), partindo do conceito de lexias de Bernard Pottier, aborda que as lexias 

complexas, estas das quais fazem parte as unidades fraseológicas, assim como as lexias sim-

ples e compostas tem função denominativa. A autora ainda discorre que:  

 

Enquanto as palavras normalmente são constituídas de um único corpo, os 

Fraseologismos compõem-se de vários formativos que formalmente podem 

ser considerados como palavras. Daí resulta para nós um critério essencial 

para a classificação da fraseologia no campo geral da lexicologia como 

subdisciplina lexicológica. (KLARE, 1986, p. 355).  

 

Neste sentindo, os fraseologismos são compostos de várias palavras, já que a lexicolo-

gia tem como objeto de estudo o léxico de uma língua e que perpassa diretamente ao estudo 

das lexias, dessa forma essas expressões têm função de nomear a realidade tal qual como as 

palavras. E a partir disto ela justifica a colocação da Fraseologia como disciplina lexicológica 

dependente e não autônoma.   
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3.1 LEXICOLOGIA E FRASEOLOGIA 

 

Apesar das controvérsias entre os estudiosos da fraseologia, podemos considerá-la 

como subdisciplina da lexicologia, pois assim como as palavras, as estruturas lexicais que são 

consideradas unidades fraseológicas ficam armazenadas na memória do falante e são reprodu-

zidas conforme a necessidade em seus discursos.  

Segundo Aragão (2015, p. 342), “o objeto de estudo da lexicologia é o léxico, no seu 

mais amplo sentido, incluindo aí os neologismos, os arcaísmos, e naturalmente, as unidades 

fraseológicas”. A autora reforça a amplitude do léxico mostrando que este é composto de vá-

rios campos distintos que não englobam apenas palavras, mas também enunciados.  

Pode-se dizer que ao estudar o léxico se transita pela cultura e pelos fatores sociais de 

uma comunidade linguística e de seus falantes, pois a comunicação carrega em si fatores que 

podem ser econômicos, de faixa etária, culturais, entre outros. De acordo com Abbade (2011), 

a língua:   

 

[...] é organizada por palavras que se organizam em frases para formar o 

discurso. Cada palavra selecionada nesse processo acusa as características 

sociais, econômicas, etárias, culturais... de quem a profere. Partindo dessa 

premissa, estudar o léxico de uma língua é abrir possibilidades de conhecer a 

história social do povo que a utiliza (ABBADE, 2011, p. 1332).  

 

A lexicologia é considerada uma área nova em relação a outros estudos da língua, no 

entanto, as investigações relacionadas às palavras surgem na antiguidade clássica. Por um 

grande período os estudos lexicais ficaram em segundo plano, pois a linguística preocupou-se 

com os estudos fonéticos, sintáticos e morfológicos, prioritariamente por um longo tempo. 

(ABBADE, 2011). Neste sentido, percebe-se que a lexicologia enquanto disciplina científica 

faz parte dos estudos da linguística e teve um longo caminho antes de se consolidar, o que não 

significa que ela não fosse de grande relevância, pelo contrário, mas que outras investigações 

tiverem maior visibilidade no decorrer dos anos, como a fonologia, a sintaxe, entre outras. A 

lexicologia, portanto, segundo Abbade (2011):  

 

[...] estuda as suas diversas relações com os outros sistemas da língua, e, 

sobretudo as relações internas do próprio léxico. Essa ciência abrange 

diversos domínios como a formação de palavras, a etimologia, a criação e 

importação de palavras, a estatística lexical, relacionando-se 

necessariamente com a fonologia, a morfologia, a sintaxe e em particular 

com a semântica (ABBADE, 2011, p. 1332). 
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Desse modo, os estudos lexicais investigam as relações internas e externas do léxico 

de uma língua, como acontece o processo de formação de novas palavras, sua origem, entre 

outros. Além disso, “a lexicologia faz fronteira com ciências, tal como a Dialetologia e a Et-

nolinguística; nessas áreas indisciplinares fizeram-se estudos sobre Palavras e Coisas, isto é, 

sobre as relações entre a língua e cultura” (BIDERMAN, 2001, p. 16). Assim, percebe-se que 

os estudos lexicológicos se ocupam cientificamente do léxico e se relacionam com outros 

campos da linguística que tem por objeto a palavra como elemento indissociável da cultura de 

uma sociedade.  

 

3.2 AS UNIDADES FRASEOLÓGICAS: COLOCAÇÕES, LOCUÇÕES E ENUNCIADOS 

FRASEOLÓGICOS  

 

 As unidades fraseológicas são denominadas de várias maneiras, já que ainda não há 

um acordo entre a maioria dos estudiosos dessa temática, pois depende de como o pesquisador 

delimita o objeto de estudo e seu enfoque teórico. Entre as mais utilizadas estão: fraseologis-

mos, locuções idiomáticas, expressões idiomáticas, lexia complexa, lexia textual, expressão 

fixa etc. Neste estudo, opta-se pela nomenclatura abordada por Corpas Pastor (1996), visto 

que esta engloba de forma mais ampla o sistema fraseológico de uma língua, já que são consi-

deradas pela autora UFs as estruturas fixas em sua totalidade ou parcialmente, que são identi-

ficadas conforme suas características. Corpas Pastor (1996) opta pela nomenclatura de unida-

de fraseológica, pois tornou-se um termo muito utilizado e aceito pela filologia espanhola e na 

Europa Continental, países que mais se dedicaram a pesquisa sobre a fraseologia das línguas.  

As unidades fraseológicas na perspectiva de Klare (1986), as quais ele denomina fra-

seologismos, têm uma importante função de trazer maior expressividade aos enunciados e 

textos, e além disso, elas possibilitam um maior colorido aos textos falados e escritos, já que 

muitas dessas estruturas passam por um processo de metaforizacão, ou seja, metáforas que 

estão contidas nas expressões. Concorda-se com sua acepção, porque, de fato, estas unidades 

são marcas sociais de um falante ou grupo e seu uso permite o humor, em determinadas situa-

ções, sejam elas formais ou informais.  

 

3.2.1 Critérios para identificação e classificação das unidades fraseológicas  

 

É importante ressaltar que nem todas as combinações de palavras constituem unidades 

fraseológicas. Vários autores apresentam critérios distintos para uma possível identificação. 
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Para Klare (1986), fatores como idiomaticidade, lexicalização (expressões acumuladas no 

léxico e reproduzidas com frequência) e estabilidade são indispensáveis. Dessa forma, ela 

ressalta que devem ser levadas em consideração todas estas caraterísticas para se considerar 

uma estrutura como fraseologismos, embora reconheça que algumas podem não ter todas es-

sas características, o que as remetem à periferia.   

Corpas Pastor (1996) corrobora com os critérios propostos por Klare (1986), uma vez 

que também apesenta a idiomaticidade, como o grau mais auto que uma UF pode alcançar, 

pois não é possível identificar seu significado observando a soma de seus componentes. Se-

gundo a autora, para se identificar as combinações fixas de palavras e classificá-las como uni-

dades fraseológicas é necessário levar em consideração, além da idiomaticidade, outros crité-

rios como o de frequência, que corresponde ao fato dessas estruturas aparecerem constante-

mente na língua, tanto com relação ao seu uso quanto de coaparição de seus elementos. 

Essas unidades ainda se caracterizam por sua institucionalização, pois se há uso fre-

quente consequentemente essa estrutura será institucionalizada na comunidade linguística, 

característica que também é apontada por Klare (1986) como o processo de lexicalização. 

Outro fator importante é a estabilidade sintático e semântica, ou seja, enquanto estrutura e 

significado dessas unidades.  

Corpas Pastor (1996) ainda ressalta a variação e a gradação. A primeira, diz respeito 

ao fato de que as UFs podem variar em seus termos, pois, apesar de serem consideradas fixas 

em sua maioria, elas podem variar em alguns de seus componentes o que não implicará na 

mudança em seus significados, a segunda ilustra a concepção de que nem todas unidades fra-

seológicas possuem todos esses atributos.  

As unidades fraseológicas não são classificadas de uma única forma, pois depende de 

como os pesquisadores entendem ou delimitam seu objeto de estudo. Para Rocollato (2004, 

p.48): “As expressões idiomáticas fazem parte de um grupo maior que chamamos de expres-

sões fixas e que incluem também as estruturas que podem ou não ter sentido figurado e que 

possuem pluriverbalidade e estabilidade”. Dessa forma, expressões fixas e idiomáticas não 

são palavras sinônimas, e a segunda corresponde a um tipo de unidades fraseológicas ou ex-

pressões fixas. E ainda segundo o autor, dentro dessas estruturas tem-se: as frases feitas, ex-

pressões rotineiras, refrãos e provérbios.  

Embora existam diferentes maneiras para uma possível classificação dessas unidades, 

a presente pesquisa está embasada principalmente pela taxonomia proposta por Corpas Pastor 

(1996), já que esta organiza de forma mais abrangente o sistema fraseológico de uma língua. 

Segundo a autora, este sistema pode ser dividido em 3 grandes esferas. A primeira é formada 
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pelas colocações, a segunda pelas locuções e a terceira pelos enunciados fraseológicos. Cada 

esfera por sua vez, possui uma subdivisão própria, pois o fato delas constituírem ou não ora-

ções completas, contribuem para esse processo. 

A classificação sugerida pela autora partiu das análises críticas feitas anteriormente 

sobre a taxonomia apresentada pelos autores como Zuluaga (1980), Coseriu (1966), Casares 

(1992 [ 1950]), entre outros. Neste sentido, Corpas Pastor discorre que:  

 

Las clasificaciones vistas hasta ahora resultan incompletas e, incluso, 

esquemáticas. Como criterios básicos se han adoptado los siguientes: (1) 

elemento oracional u oración completa; (2) fijación en el sistema, en la 

norma o en habla; (3) fragmento de enunciado o enunciado completo; (4) 

restricción combinatoria limitada o total; y (5) grado de motivación 

semántica. (CORPAS PASTOR, 1996, p. 50)5  

 

A autora ressalta que os critérios utilizados pelos autores eram ainda incompletos, pois 

não seria possível estabelecer uma classificação considerada global para as UFs. Reafirma que 

“ninguna de las clasificaciones vista hasta hora utilizan criterios claros que permitan estable-

cer una taxonomía razonada de las unidades fraseológicas” (CORPAS PASTOR, 1996, p. 

50).6 Desse modo, une alguns critérios, como o enunciado que está ligado diretamente aos 

atos de fala com a fixação na norma, no sistema ou na fala, o que fundamenta a base da sua 

classificação em 3 esferas. 

As colocações correspondem à primeira esfera proposta por Corpas Pastor (1996). 

Elas estão fixadas na norma, isto é, são estruturas pré-fabricadas que são socialmente aceitas e 

em meio a outras possibilidades os falantes preferem utilizá-las em seus discursos como com-

binações pré-fabricadas. Para Villalva e Silvestre (2014, p. 209), estas sentenças “são relações 

semânticas estabelecidas entre palavras, que se caracterizam pelo fato de coocorrerem inde-

pendentemente da valência dos seus elementos constituintes”.  

Villalva e Silvestre (2014), diferente de Corpas Pastor (1996), abordam que a relação 

de aproximação está normalizada na língua e é aprendida pelos falantes, pois o significado 

está na correlação entre os componentes. As Ufs dessa esfera não constituem enunciados 

completos nem atos de fala por si mesmas: “[...] son sintagmas completamente libres, genera-

                                                 
5As classificações vistas até agora resultam incompletas e, incluso, esquemáticas. Como critérios básicos foram 

adotados os seguintes: (1) elemento oracional ou oração completa; (2) fixação no sistema, na norma, o na fala; 

(3) fragmento de enunciado ou enunciado completo; (4) restrição combinatória litada o total; e (5) grado de 

motivação semântica  (tradução nossa). 
6Nenhuma das classificações vistas até agora utilizam critérios claros que permitam estabelecer uma taxinomia 

razoável das unidades fraseológicas (tradução nossa).  
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dos a partir de reglas, pero que al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción combi-

natoria determinada por el uso” (CORPAS PASTOR, 1996, p.53).7    

Ainda segundo a autora, essas estruturas são compostas por uma base e um colocado, 

que estabelecem uma relação de subordinação onde a base é autônoma semanticamente e de-

termina o colocado o qual configura como um elemento abstrato ou figurativo. Desse modo, 

são estruturas em que seus componentes aparecem juntos com frequência, isto é, um implica a 

aparição do outo. Corpas Pastor (1996), partindo da categoria gramatical y da relação sintática 

entre os elementos, estabelece uma taxonomia seguindo as propostas de Benson et al (1986), 

Hausmann (1989).   

A partir do exposto anteriormente, Corpas Pastor classifica as colocações em seis ti-

pos: Substantivo + verbo, em que verbo expressa uma ação de uma pessoa ou algo caracteri-

zado por um substantivo. Verbo + substantivo, as unidades desse tipo apresentam um grau 

variável, com várias possiblidades de combinações e exercem a função de objeto direto ou 

indireto. Adjetivo + substantivo nessas estruturas os adjetivos funcionam como colocados, 

atribuindo características ao substantivo. Substantivo + preposição+ Substantivo, as coloca-

ções deste tipo indicam a unidade que faz parte de um grupo maior e ,por último, constitui 

também colocações a combinação adjetivo + advérbio, onde a base é o adjetivo e o advérbio 

intensifica, funcionando como colocado e Verbo +adv. A classificação apresentada pode ser 

observada no quadro a seguir:  

 
Quadro 2 - Exemplos de colocações 

Fonte: Corpas Pastor (1996, p. 270).  

 

As locuções, por sua vez, assim como as colocações não constituem atos de fala por si 

só, pois precisam de outros elementos para constituir expressões completas. Nas palavras de 

Corpas Pastor (1996, p. 88), “son unidades fraseológicas del sistema de la lengua con los si-

guientes rasgos distintivos: fijación interna, unidad de significado y fijación externa passemá-

                                                 
7São sintagmas completamente livres, gerados a partir de regras, mas que ao mesmo tempo apresentam certo 

grau de restrição combinatória determinada pelo seu uso (tradução nossa).  

V + S (sujeito)      Correr um rumor, declarar um incêndio 

V+ (prep.+) S (objeto)  Colocar em funcionamento  

Adj./S+S Momento crucial 

S+ prep.+S Banco de peixes 

V+ Adv Negar terminantemente 

Adj+Adv Oposto diametralmente 
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tica.8” Elas são divididas conforme a função oracional que desempenham, levando em consi-

deração o núcleo do sintagma.  

Neste sentido, são classificadas em sete tipos: locução nominal, que normalmente 

apresenta estrutura formada por substantivo + adjetivo e por substantivo + preposição + subs-

tantivo; as locuções adjetivas tem como função básica atribuir características e predicação são 

compostas por sintagma adjetivo na estrutura, adjetivo/particípio + preposição + substantivo, 

podem aparecer iniciando o sintagma com uma preposição ou estabelecendo comparações etc.  

As locuções adverbias são formadas por sintagmas prepositivos, substantivos, em ou-

tros casos pode ter como núcleo o próprio advérbio, as locuções verbais têm uma grande di-

versidade de estruturas morfossintáticas e atuam com formadores de predicado com ou sem 

complemento, podem ocorrer com dois verbos, verbo mais complemento, entre outras. Locu-

ção prepositiva são aquelas que podem constituir núcleo de um sintagma, composta de uma 

preposição seguida de advérbio. 

As locuções conjuntivas não formam sintagmas por si próprias nem podem constituir 

núcleo deste, podem ser coordenadas ou subordinadas e as locuções causais são formadas por 

vários sintagmas, mas pelo menos um precisa ser verbal. Segue abaixo um quadro para me-

lhor ilustrar as estruturas citadas, assim como alguns exemplos:  

 

Quadro 3 - Exemplos de locuções 

Fonte: Adaptado de Corpas Pastor (1996). 

 

Os enunciados fraseológicos constituem a terceira e última esfera apresentada por 

Corpas Pastor (1996, p. 132), são estruturas fixadas na fala e constituem orações completas. 

Para a autora, “son enunciados completos en sí mismas que se caracterizan por constituir ac-

tos de habla y por presentar fijación interna (material y de contenido) y externa.” 9 Ou seja, 

possuem estabilidade enquanto estrutura e significado, se subdividem em parêmias e fórmulas 

                                                 
8São unidades fraseológicas do sistema da língua, com os seguintes traços distintivos: fixação interna, unidade de 

significado e fixação externa passemática (tradução nossa).   
9 “São enunciados completos em si mesmo que se caracterizam por constituir-se atos de fala e por apresentar 

fixação interna (material e de conteúdo) e externa (tradução nossa).  

Loc. 

nominal 

Loc.  

adjetiva 

Loc.  

adverbial 

Loc. 

verbal 

Loc. 

Prepositiva 

Loc.  

conjuntiva 

Loc.  

causal 

mosca mor-

ta 

são e salvo com a boca 

aberta 

dormir 

como um 

tronco 

apesar de a fim de que tiro saiu 

pela cula-

tra 

lágrimas de 

crocodilo 

forte como 

um touro 

de pé a cabe-

ça 

chupar o 

dedo 

em lugar de a medida que como deus 

manda 
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de rotina, a primeira tem autonomia textual, enquanto a segunda é determinada por situações e 

circunstâncias específicas.  

Corpas Pastor (1996) opta pela nomenclatura parêmias por considerar o termo sinôni-

mo de refrãos e hiperônimo das subcategorias, além disso é a denominação empregada na 

filologia espanhola, pois ela consegue abarcar os três tipos de acordo com suas características. 

Sendo assim a autora divide-as em: enunciados de valor específicos são unidades utilizadas 

em situações determinadas, cujo núcleo verbal pode ser conjugado em tempo, pessoa e modo. 

As citações são expressões possíveis de identificar sua origem, normalmente são fragmentos 

falados ou escritos por personagens fictícios ou reais.  

Os provérbios, segundo Corpas Pastor (1996), diferenciam das citações apenas por ter 

sua origem desconhecida, são unidades lexicalizadas com autonomia sintática e textual e valor 

de verdade geral. As fórmulas de rotina por sua vez, correspondem ao segundo tipo de enun-

ciado fraseológico, segundo a autora, unidades também presentes na fala, com caráter de 

enunciado e se diferencia das parêmias por não ter autonomia textual, pois sua utilização de-

pende de situações comunicativas definidas  

A taxonomia apresentada por Corpas Pastor para as fórmulas de rotina se dividem em 

fórmulas discursivas que se subdividem em: fórmulas de abertura, fechamento e de transição. 

As fórmulas psicossociais aparecem em maior número e se classificam em fórmulas expressi-

vas: de desculpas, de consentimento, de recusar, de agradecimento, de desejar sorte, de solida-

riedade. Fórmulas comissivas: de promessa e ameaça. Fórmulas diretivas: de informação, de 

ânimo. Formulas assertivas: de asseveração e emocionais. Fórmulas rituais: de saudação e 

despedida e, por último, Miscelânea são estruturas que os falantes utilizam para enfatizar que 

algo não pode ficar mais claro ou fácil de entender. O diagrama da figura 1 ilustra essa taxo-

nomia bem como alguns exemplos:  

 

Figura 1 - Esfera III Enunciados fraseológicos 

 
Fonte: Adaptado de Corpas Pastor (1996).  
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Vale ressaltar que das três esferas apresentadas por Corpas Pastor existe uma dificul-

dade para classificar as Ufs em colocações e locuções, haja vista que apesar da diferenciação 

entre ambas, existem fronteiras muito próximas em que o pesquisador precisa de uma atenção 

maior. Corpas Pastor chama atenção para essa questão, no seu manual de fraseologia espanho-

la ela discorre que “otros colocativos presentan una extensión más limitada, por lo que forman 

unidades bastantes compactas con sus bases, de forma que resulta particularmente difícil dis-

tiguirlas de las locuciones. ” (CORPAS PASTOR, 1996, p.73)10. Como exemplo ela cita a 

expressão mercado negro em que é possível uma mudança pragmática da base e o adjetivo 

não perde seu sentido figurativo de ilegal, como em dinheiro negro. Freire et al (2009), tam-

bém discute essa problemática e aponta que não é um processo simples para o pesquisador 

classificar uma estrutura entre locuções e colocações mesmo levando em conta as característi-

cas peculiares de cada uma ou pelo fato de estarem fixadas na norma ou no sistema o que para 

o autor nem sempre é perceptível com facilidade.  

                                                 
10 Outros colocativos apresentam uma extensão mais limitada, pelo que formam unidades bastante compactas 

com suas bases, de forma que resulta particularmente difícil distingui-las (tradução nossa).  



38 

4 O GLOSSÁRIO DAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS ENCONTRADAS NOS PAN-

FLETOS DO ESCRITOR EULÁLIO MOTTA 

 

A construção de um glossário está ligada diretamente à lexicografia, que é responsável 

pela organização do léxico em obras lexicográficas. A “lexicologia estuda e descreve o léxico, 

ou seja, as unidades lexicais, de uma língua ao passo que a lexicografia repertoria e organiza 

sistematicamente essas unidades em um dicionário; é a “arte de se fazer dicionários” (ZA-

VAGLIA, 2012, p. 23). Dessa forma, podemos dizer que tanto a lexicologia quanto a lexico-

grafia estudam a palavra, porém em diferentes perspectivas. Para Barbosa (1990):  

 

A palavra também é objeto de exame da Lexicografia, que a toma, no entanto, 

de outro ângulo, de vez que se define como uma tecnologia de tratamento 

daquela, de compilação, classificação, análise e processamento, de que resulta, 

por exemplo, a produção de dicionários, vocabulários técnico científicos, 

vocabulários especializados e congêneres. (BARBOSA, 1990, p. 4).  

 

Dessa forma, a lexicografia tem por principal objetivo a criação de dicionários, voca-

bulários, glossários, entre outros. Vale ressaltar, que esses termos em muitos escritos são uti-

lizados como equivalentes, como afirma Zavaglia (2012, p. 236): “De fato muitas, vezes são 

usados como sinônimos indiscriminadamente em definições de verbetes, em capas de obras de 

referência, no decorrer de um texto”. Portanto, se faz necessário defini-los e para isto toma-se 

por base a definição proposta por Barbosa (2001), segundo a qual:   

 

[...] os chamados dicionários de língua processam as unidades lexicais da 

língua geral; os denominados vocabulários, dicionários terminológicos, 

dicionários técnicos, glossários, etc. processam vocábulos representativos de 

uma norma linguística, inclusive as das línguas de especialidade; e, ainda, 

glossários ou vocabulários processam o vocabulário de um texto-ocorrência 

(BARBOSA, 2001, p. 33).  

 

Por outro lado, Zavaglia (2012, p. 237) discorre que o glossário “é uma lista de pala-

vras, cuja significação é de difícil compressão, quando localizado ao final de um livro ou tex-

to, figurando como apêndice, em uma ou mais línguas”. E como dicionário ela entende como 

lista de unidades lexicais que depende diretamente do seu objetivo de criação ou de utilização, 

organizado com base em critérios predefinidos, conforme ela discorre a seguir:  

 

[...] obra lexicográfica que apresenta uma relação de unidades lexicais 

organizadas e classificadas segundo critérios e princípios definidos, 

dependendo do seu objetivo ou escopo de criação e/ou uso. Assim, a 
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convenção da ordem das unidades léxicas pode obedecer a um critério 

semasiológico ou onomasiológico. (ZAVAGLIA, 2012, p. 239).  

 

A construção do glossário apresentado como produto final neste trabalho será feita na 

perspectiva semiológica e não onomasiológica, a primeira parte do significante para o concei-

to e a segunda faz o caminho inverso, parte do significado para a palavra. Neste sentido, con-

forme aponta Barreiros L. (2017), num processo semasiológico:  

 

[...] o pesquisador parte do significante para o significado, mas, para chegar 

aos significados das unidades lexicais, analisa as unidades nos contextos e as 

suas distribuições nas frases em que ocorrem, para depois enquadrá-las no 

campo conceitual a que pertencem. (BARREIROS, L., 2017, p. 120).  

 

Dessa forma, o processo de organização semasiológica depende essencialmente, do 

contexto em que as palavras ou expressões estão inseridas, para que se possa atribuí-las signi-

ficações. Ainda, segundo a autora, a principal distinção entre esses dois processos consiste em 

que “a semasiologia toma como ponto de partida a palavra como forma e registra os possíveis 

significados que ela assume” e por outro lado “a onomasiologia toma como ponto de partida o 

conceito, e investiga com quais diferentes expressões o conceito pode ser nomeado” (BAR-

REIROS, L., 2017, p. 120). Portanto, um trabalho lexicográfico pode ser construído por dife-

rentes perspectivas, desse modo é preciso levar em consideração os objetivos de cada obra 

lexicográfica, para se optar por uma abordagem onomasiológica ou semasiológica.   

Desse modo, o glossário exposto apresenta as unidades fraseológicas inventariadas nos 

57 panfletos do escritor Eulálio Motta e tomou como ponto de partida, essencialmente, o con-

texto sócio histórico cultural em que o autor viveu assim como as circunstâncias em que fo-

ram utilizadas. Assim adotou-se uma perspectiva semasiológica já que se atribui significados 

a partir do significante e análise do contexto das referidas unidades.  

Elenca-se a seguir as unidades fraseológicas inventariadas nos panfletos. O quadro es-

tá organizado em três colunas: a primeira contém o título do panfleto e ano de publicação, a 

segunda apresenta a unidade encontrada e a sua linha (s) de ocorrência e a terceira indica a 

página (s) onde está localizada.  
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Quadro 4 - Relação das unidades fraseológicas  

PANFLETO (BARREIROS, 

P., 2015) 

UNIDADE (S) FRASEOLÓGICAS/  

LINHA (S) DE OCORRÊNCIA 

PÁGINA 

P1[1949] 

O QUE IMPORTA 

De acordo (l.14) 

Tomo a liberdade (l.42) 
p. 254 

P2[1949] 

NATAL 

Para que (l. 5) p. 255 

P3[1960] 

CEGOS 

o amor é cego (l. 2) 

Em vez de (l. 37) 

o crime não compensa (l. 61) 

Arrotando a “virtude” de Caim (l. 63) 

p. 256 

P4[1962] 

DOIS EXTREMOS: UM ÓTI-

MO E OUTRO PÉSSIMO 

Pegar em asa de caixão de defunto “runhe (l. 33 e 34) 

Passou o calote (l. 41 e 42) 

obras de fachada (l. 43) 

Sanguinário imperialismo russo (l. 45) 

p. 257 

P5[1962] 

A RESPOSTA DO TIO 

alho com bugalhos (l. 12) 

está claro (l.14) 

botar no papel. ( l. 21) 

deixe as águas rolar (var. deixar as águas rolar) (l. 22) 

pingar o ponto final (l. 82) 

golpe do punhal de Brutus( l. 85) 

p. 258-260 

P6[1962] 

CHINFRINEIRA: PALAVRAS 

VASIAS QUE NÃO CON-

VENCEM 

Palavras vazias( l. 2) 

bôlha de sabão (l. 11-12) 

gôsto de perú (l. 21- 22) 

p. 261 

P7[1964] 

VITÓRIA DO BRASIL 

 

é claro (l.5) 

de boa fé ( l.14) 

ares de oitavos sábios da Grécia (l. 16) 

Nacionalismo verde e amarelão (l. 41) 

Nacionalismo da foice e do Martelo (l. 42) 

Que Deus ilumine, abençoe (l. 43) 

p.262 

P8[1966] 

VIVA A ESPERANÇA 

 

certinhas como boca de bode. (l.17 -18) 

fica o dito por não dito (ficar o dito pelo não dito) (l. 

41) 

não é sopa (var. não é sôpa) (l. 56) 

p. 263 

P9[1966] 

DATA HISTÓRICA 

vendeu urubu por galinha (l. 46) 

boa fé (l.52)um grito 

p. 264 

P10[1967] 

PIADAS 

 

português de carroceiro (l.11– 12) 

Para inglês ver. (l. 19) 

graças ao ( l. 24) 

terão dito lá com meus botões 

(l. 26- 27) 

tampa a mala (l. 35) 

em peso (l. 39) 

Gastar muita cera com defunto “runhe” (l. 62- 63) 

p. 265 

P11[1967] 

PODRIDÃO!! 

 

bancar a vitima (l. 11) 

santo de pau ôco (l. 48) 

graças a Deus (l. 50) 

abraço de tamanduá (l. 52) 

farinha do mesmo saco (l.69) 

p. 266 

P12[1967] 

FATOS EM FOCO 

mar de lama (l. 2- 3) 

Graça a Deus (l.46) 

p. 267 
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P13[ 1969] 

QUINTO ANIVERSÁRIO 

graças a Deus (l.14) p. 268 

P14[1970] 

O ESTOPIM 

a mingua (l.22) 

de boca em boca (l. 36) 

graças a Deus (l.41) 

Deus lhe pague (l. 47) 

p. 269 

P15 [1970] 

SEXTO ANIVERSÁRIO 

ponto final ( l.27-28) p. 270 

P16[1971] 

AGORA É ALEGRIA! 

a cascos (l. 22) p. 271 

P17 [ 1972] 

ALEGRIA E GRATIDÃO 

Deus lhe pague (l.20) p. 272 

P18[1972] 

A PERGUNTA DE RAFAEL 

sombra com água fresca (l.6) 

O inverno dos janeiros (l. 8) 

boa tarde (l. 8) 

entregues ao Deus dará (l. 32) 

por sua vez (l.38) 

verdade nua e crua (l. 41) 

de repente (l. 47) 

p. 273 

P19[1972] 

SEGUNDA EDIÇÃO 

 

fora do mapa (l. 8- 11, 60- 66) 

por sua vez (l. 9) 

Perdeu o juízo (l. 16) 

jogarem pedras (l.18) 

Atestado de burrice (l. 39- 40) 

Muito obrigado (l. 69) 

p. 274 

P20[1973] 

NONO ANIVERSÁRIO 

Pelos frutos se conhece as árvores (l. 3- 4) 

anti-cristo escravagista da foice e do martelo (l. 40-41) 

Graças a Deus (l.44) 

p. 275 

P21[1974]  

“OBRIGADO POR TUDO” 

fora de série (l.4) 

Mandando brasas (l. 8-9) 

Obrigado por tudo (l. 93- 94) 

p. 276 

P22[1974] 

NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO 

bonde canela (l. 5) 

na paleta (l. 7) 

os porcos querem voltar à lama (l. 55) 

os cães querem voltar ao vômito (l. 54- 55) 

honrarias de Sucupira (l. 60-61) 

p. 277 

P23[1974] 

ONTEM, HOJE, AMANHÃ... 

 

acenderam uma vela a Deus e outra ao diabo (l. 20-

21) 

atirando as minhas pedras (l.23) 

p. 278 

P24[1974] 

PERSPECTIVAS DE 76... 

dado muito o que falar (l. 6) 

Foi mole não (l. 20) 

p. 279 

P25[1974] 

BASTA DE PODRIDÕES 

dando-lhe as costas (dar as costas) (l.18) p. 280 

P26[1975] 

NO DÉCIMO PRIMEIRO 

ANIVERSÁRIO 

 

canto de sereia (l. 25-26) p. 281 

P27[ 1975] 

AOS TELESPECTADORES 

DA “GABRIELA”: “POETA” 

COM ASPAS 

Não encontrada p. 282 

P28[1975] 

O MELHOR CAFÉ DO MUN-

DO 

Corre o mundo (l. 7) 

botou a boca no mundo (l. 31) 

p. 282-283 
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P29 [1976] 

NO ANO 12 DA REVOLU-

ÇÃO 

Graças a Deus (l. 25) 

Deus lhe pague (l.40) 

p. 284  

P30[1976] 

LIBERDADE NO ANO 12 

De cabeça erguida (l. 52- 53) 

graças à (l.75-76) 

á míngua de (l. 79) 

Pelo amor de Deus!  (l. 103) 

p. 285 

P31[1976] 

ELE VEM AÍ 

vergonha danada 

nadinha da silva (l.14-15) 

p. 286 

P32[ 1976]  

PONTOS DE VISTA... 

Não encontrada  p. 287 

P33[1976] 

ELEIÇÃO- CORRUPÇÃO 

 

em cima das buchas (l. 12- 13) 

estava podendo (estar podendo) ( l. 12) 

reduzindo a farrapos (reduzir a farrapos) (l. 40) 

tomei um ferro danado (l. 14) 

é claro ( l.28)  

p. 288 

P34[1977 

O TELEFONE 

a coisa vai(l. 7)  p. 289 

P35[1977 

NOSSA TELÉ... 

Como esperança não morre (l. 14) 

Por Deus do Céu, por Jesus (l. 27) 

p. 290 

P36[1977] 

CHEGOU! 

bem bolados (l. 2) 

Quem não chora é quem não mama (l. 6) 

pães duros, (l.16) 

um é pouco...dois é bom... (l. 28) 

Não fazem mal a ninguém... (l.29) 

p. 291 

P37[1978] 

A MAIOR 

pendurar as chuteiras (l. 2) 

abafa a banca (l. 18) 

p. 292 

P38[1978] 

MOMENTO OPORTUNO 

preto no branco (l. 30) 

nos braços do povo (l. 31- 35) 

p. 293 

P39[1978] 

ALTO BONITO 

 

cabeça de algodão (l.16) 

dando duro (l. 17) 

dava bola (dar bola) (l. 27) 

quem não chora não mama ( l. 43) 

p. 294 

P40[1980] 

A MENOR 

dando os nomes aos bois (l. 39-40) p. 295 

P41[1981] 

NO MATO SEM CACHORRO 

dia da onça beber água (l. 18-19) 

mato sem cachorro (l.36- 37) 

p. 296 

P42[1981] 

NÃO É MANÉ FLORIANO 

Suplício de Tântalo (l. 3) 

terra de ninguém (l. 9) 

p. 297 

P43[1982] 

FARINHAS DO MESMO SA-

CO 

Farinhas do mesmo saco (l. 7) 

agua do mesmo pote (l. 8) 

jogar na rua da amargura (l. 22) 

Que Deus abençôe (l. 31) 

p. 298 

P44[1982] 

AS MALVINAS... 

Muita água ainda tenha de rolar debaixo da ponte (l. 

2- 3) 

dou de graça (l. 10) 

ler pela cartilha (l. 13-14) 

Dai a Deus o que de Deus e a CESAR o que é de CE-

SAR (l.18- 19) 

Saiu o tiro pela culatra (sair o tiro pela culatra) (l. 47) 

p. 299 

P45[1982] 

FIM DE PAPO 

Deus abençôe (l.4) 

é claro (l. 31) 

Fim de papo (l. 44) 

p. 300 

P46[1982] de boa fé (l. 3) p. 301 
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UM GRITO cara fechada (l. 15) 

P47[1982] 

“DATA HISTÓRICA” 

Como vai (l.10) 

Deixando levar (l. 13) 

Jogar pedras (l. 17) 

p. 302 

P48[1983] 

“VIOLÊNCIA, NÃO” 

gastou boas notas (l. 11) 

Além disto (l. 23) 

p. 303 

P49 [1986] 

TROVAS ANTOLÓGICAS 

Está claro (l. 12) p. 304 

P50[1987]  

EDY 

Não encontrada p. 305 

P51[1987] 

DESPEDIDA 

Não encontrada p. 306 

P52[1987] 

PRIMAVERA... (1) 

Adeus (l. 6) 

Quem dera (l.24) 

p. 307 

P54[1987] 

 NATAL 

Apesar de (l. 10) p. 309 

P55[1988] 

ELA 

Deu veneta (l. 10) p. 310-311 

P56[s.d] 

ENCONTRO COM A POESIA 

Ponto final (l.34) 

boca do povo (l. 48) 

 

p. 311 

P57[s.d] 

OPINIÕES 

gato do mato (l. 10) 

confudo de judas (l. 11) 

p. 312 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre as unidades encontradas 59 já foram identificadas por Barreiros, L. (2017), na 

tese de doutorado intitulada Vocabulário de Eulálio Motta, na qual foi feita o estudo das lexi-

as simples e complexas no vocabulário do escritor, assim como a criação de seu verbete, res-

tando apenas sua classificação conforme a proposta de Corpas Pastor (1996).  

 
Figura 2 - Exemplo da microestrutura do verbete 

 
Fonte: Adaptado de Barreiros, L. (2017). 
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Para construir o glossário foi utilizado o modelo de microestrutura nos verbetes pro-

posto por Barreiros L. (2017), conforme a figura 2. Nesta monografia, buscou-se ampliar o 

número de entradas através da análise do corpus e, a partir do inventário, classificá-las e atri-

buir um possível significado para as respectivas unidades fraseológicas.  

A estruturação do verbete foi feita em ordem alfabética, com entradas em negrito, se-

guidas da variação da unidade, quando houver, depois é indicada a classificação de acordo 

com Copas Pastor. Posteriormente, é apresentado o possível significado para a estrutura e para 

um melhor entendimento apresentam-se as abonações dentro do contexto em que estavam 

inseridas. E por último o panfleto vem identificado pela letra P seguido do ano de publicação 

e da linha de ocorrência.    
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Aa 
 

 

abafa a banca [abafar a banca] Colocação 

V+S (objeto). Ser vitorioso em qualquer 

empreitada. Volta-se a verificar que a raça 

indubrasil é o grande coringa do mundo 

bovino. Como qualquer raça o mestiço de 

indubrasil abafa a banca. (P37[1978], 

l.18) 

 

abraço de tamanduá Locução (loc. nomi-

nal). Falsidade. Pode chama-lo não apenas 

de “meu povo”, pode chama-lo de “meu 

querido”, “meu bem querer”, “meu xo-

dó”, “meu torrãozinho de açucar”, e nem 

assim conseguirá que este povo volte a 

cair em seu abraço de tamanduá! 

(P11[1967], l.52).  

 

a cascos Locução (loc. adverbial). Longa 

caminhada de animais de um município a 

outro para ser abatido. E principalmente: 

as boiadas gordas de Mundo Novo, Rui 

Barbosa, Monte Alegre, Macajuba, enfim: 

de toda esta zona de intensa produção; 

boiadas que continuam viajando a cascos 

para o abate em Salvador! [...] A cascos, 

perdendo centenas de arrobas em cada 

boiada! A cascos, como na era dos carros 

de bois! A cascos, nesta era do asfalto! 

[...] “As boiadas seriam transportadas 

como as de Minas, em poucas horas em 

vez de muitos dias, em veículos modernos 

em vez de penosas, longas e tristes cami-

nhadas a cascos [...] (P16[1971], l. 22). 

 

acenderam uma vela a Deus e outra ao 

diabo Enunciado fraseológico- Parêmia- 

Provérbio. Apoiar dois lados opostos ao 

mesmo tempo em que um corresponde a 

algo bom e outro ao mal. [...]. As mãos que 

escreveram estas faixas são dos mesmos 

que, ao mesmo tempo, davam apoio eleito-

ral ao inimigo figadal de ACM! Não digo 

que acenderam uma vela a Deus e outra 

ao diabo, porque ACM não é Deus e seus 

inimigos não são diabos [...] (P23[1974], 

l.20-21). 

 

a coisa vai Enunciado fraseológico-

Parêmia- Enunciado de valor específico. 

Vai acontecer, dar certo, concretizar depois 

de várias tentativas. “Dentro de noventa 

dias” Diz Miquinha, “a coisa vai” E vão-

se os noventa dias E o telefone não sai... 

(P34[1977], l.7). 

 

águas do mesmo pote Enunciado fraseo-

lógico- Parêmias- Provérbio. Comporta-

mento reprovável generalizado; iguais. 

Necas... Tais perguntas dirigidas a qual-

quer um dos outros partidos, dariam no 

mesmo Mané Luiz... Farinhas do mesmo 

saco... Águas do mesmo pote... Poluidas de 

liberalismo anacrônico, rançoso, indiges-

to... Liberdade, sim.   (P43[1982], l.8)  

 

adeus Enunciado fraseológico- Fórmula 

de rotina discursiva. Forma de despedida. 

Disse adeus e fui embora e não lhe disse 

mais nada! [...] (P52[1987], l.6) 

 

alhos com bugalhos (var. alhos e buga-

lhos) Locução (loc. Nominal). Confundir 

coisas semelhantes. Não confunda alhos 

com bugalhos[...]Mais uma vez você con-

fundiu alhos com bugalhos[...]. Mais uma 

baralhada sua, mais uma confusão de 

alhos com bugalhos. (P5[1962], l. 12). 

 

à míngua de Locução (loc. Adverbial). Em 

falta do necessário, em privação. Hoje, 

graças à Revolução, temos asfalto, ener-

gia, hospitais, aposentadoria para os ve-

lhos de nossos campos, velhos que antes 

da Revolução viviam na mendicância ou 

morrendo à míngua de tudo! (P30[1976], 

Era assim que funcionava o Hospital Mu-

lheres pobres morriam de parto na roças 

visinhas; crianças e adultos indigentes 

morriam a míngua porque não havia fun-

cionamento de Hospital, não havia assis-

tência hospitalar em Mundo Novo P14 

[1970] 
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ares de oitavos Sábios da Grécia Enunci-

ado fraseológico-Parêmias-Citação. Ex-

pressão de sentido irônico, referindo-se aos 

sete sábios da Grécia, denominação dada a 

sete homens que se tornaram notáveis pela 

sabedoria prática. É uma lástima a consta-

tação: - mocinhos, não raro de bigodinhos 

de comunas, a falar de reformas, de socia-

lismos, de nacionalismos, com ares de oi-

tavos Sábios da Grécia e salvadores do 

Brasil e do mundo... (P7[1964], l.16). 

 

arrotando a “virtude” de Caim [arrotar a 

virtude de Caim] Enunciado fraseológico-

Parêmia-Citação. Vangloriar-se de traição. 

Sua ameaça de violência equivale a uma 

declaração “a priori” de desacato à Justi-

ça. Acontece que“ o crime não compen-

sa”. Homem que se apresenta como líder 

de uma coletividade, arrotando a “virtu-

de” de Caim! (P3[1960], l.63). 

 

atestado de burrice Locução (loc. nomi-

nal). Idiota, babaca. Nós os Mottas, estari-

amos passando atestado de burrice se fi-

zéssemos questão de permanecer no campo 

sujo da politiquice municipal, em disputa 

de cargos que “cada Vez maisvalem cada 

vez menos” (P19[1972], l.39-40).  

 

anti-cristo escravista da foice e do mar-

telo Enunciado fraseológico- Parêmia- 

Enunciado de valor específico. Defensores 

do comunismo. [...]As nossas gloriosas 

forças armadas, com a compreensão e a 

cooperação cada vez mais extensa e mais 

profunda da mocidade, dos trabalhadores, 

do povo em geral, não permitirão que esta 

linda e maravilhosa Terra de Santa Cruz 

volte às mãos das raposas, do partidaris-

mo liberalesco e corrupto que a entregari-

am ao anti-cristo escravagista da foice e 

do martelo[...] (P20[1973], l.40-41) 

 

B b 

 
bancar a vitima Colocação (V +S (obje-

to). Fazer-se de inocente, enganar. [...]. 

Seu lero-lero, Osvaldo, naquele folhetote 

mambembe pode tapiar apenas os bobos; e 

revela a sua intenção de bancar a vitima, 

no pressuposto de que, assim, ainda seja 

possivel continuar a enganar, iludir, ludi-

briar este povo sofrido e cansado de suas 

mistificações repugnantes. [...] 

(P11[1967], l. 11) 

 

bem bolados Locução (loc. adjetiva).  

Bem feito, organizado. Os versinhos bem 

bolados que todo mundo gostou[...] 

(P36[1977], l.2). 

 

boa tarde Enunciado fraseológico- Fór-

mula de rotina Psicossocial de saudação. 

Forma de saudar utilizada a partir das 12 

horas da tarde até o início da noite.. [...]Vai 

chegando, suado, com a sua “boa tarde 

pra vosmicês”. E uma observação sai de 

um dos presentes. [...] (P18[1972], l.8). 

 

boca do povo Locução (loc. nominal).  

Falado por todos. Nome atual de Monte 

alegre, no âmbito federal – Mairí por lei 

da Assembleia Estadual, voltou o nome de 

Monte Alegre. Ficou, assim, a cidade com 

dois nomes: na burocracia e na boca do 

povo. [...] (P55[1988], l.48).  

 

bôlha de sabão [bolha de sabão] Locução 

(loc. nominal). Sem conteúdo. Não me 

lembro quando ouvi, ou mesmo se já ouvi, 

produzido por homem com fama de talen-

to, um discursozinho tão chôchinho, tão 

vazio, tão bôlha de sabão, quanto aquêle 

discursozinho que o Dr. Waldir produziu 

ontem nesta minha cidade infeliz. 

(P6[1962], l.11-12). 

 

bonde canela  Locução (loc. nominal). 

Pernas. Depois de horas de espera, apela-

ram para o “bonde canela”, rumando pa-

ra o Cobé, (sete quilometros) onde tentari-

am encontrar um transporte. (P22[1974], 

l.5).   

 

botar no papel Locução (loc. verbal). Es-

crever; registrar. [...]. Pergunto-me: como 

se explica que essa diretoria, composta de 

homens incontestavelmente honesto e es-
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clarecidos, se coloque contra o vice-

presidente, apadrinhando os destempêros 

de “seu Jorge? É outra história... História 

que o “pasquineiro da roça” precisa botar 

no papel... “Deixe as águas rolar...” 

(P5[1962], l.21). 

 

botou a boca no mundo [botar a boca no 

mundo] Locução (loc. verbal). Denunciar. 

E ninguém botou a boca no mundo protes-

tando contra o sumiço da tal medalha! 

(P28[1975], l. 31).  

 

Cc 

 
cabeça de algodão Locução (loc. nomi-

nal). Cabelos brancos. Nenem Quixe, que 

continua no Alto Bonito de hoje...cabeça 

de algodão, aposentado, apesar disto, ain-

da dando duro na lua da sela, em viagens 

a Mundo Novo, buscando jornais, revistas, 

brugunzos do patrão...D.... (P39[1978, 

l.16). 

 

canto de sereia Locução (loc. nominal).  

Melodia que engana para conquistar.  [...]. 

É preciso que esta distinção seja feita, 

expressa, esclarecida com muita nitidez ao 

povo, para evitar que este acabe se dei-

xando levar pelo canto de sereia das rapo-

sas liberais. [...] (P26[1975], l. 25-26). 

 

cara fechada Locução (loc. adjetiva). Ex-

pressão séria. [...]Já pensou eleitor amigo, 

na perda desta tranquilidade, desta felici-

dade, com a ausência definitiva destes mé-

dicos amigos, que nunca recebem clientes 

com mau humor , com cara fechada, com 

grosserias[...] (P46[1982], l. 15). 

 

certinhas como boca de bode Locução 

(loc. adjetiva).  Corretas. As denuncias 

contra bandalheiras incontestáveis São 

engavetadas porque alegam, as contas na 

Prefeitura estão certinhas como boca de 

bode! (P8[1966], l. 17- 18). 

 

como esperança não morre [ var. a espe-

rança é a última que morre]  Enunciado 

fraseológico- Parêmia- Provérbio. Unidade 

fraseológica que remete ao provérbio “ a 

esperança é a última que morre” ter fé, 

persistir, esperar até o fim. Como esperan-

ça não morre, Ha muita gente a esperar.... 

Há pessoas afirmando que a coisa vai me-

lhorar...  (P35[1977], l. 14) 

 

como vai Enunciado fraseológico- Fórmu-

la de rotina discursiva.  Forma de cum-

primentar, para iniciar uma conversa. Al-

guns meses depois, em salvador, Jairo 

Almeida me perguntava:- “Como vai o 

nosso Prefeito? “[...] (P47[1982], l.10). 

 

confudo dos judas (var. canfundó de 

Judas)  Locução (loc. adverbial). Lugar 

longe de difícil acesso. “ Mas você é um 

gato do mato, um esquisitão que se escon-

de de gente, metido sempre no confundo 

dos judas[...] (P57[s.d], l. 11). 

 

corre mundo Locução (loc. verbal). Passa 

por todos os lugares. [...]A fama das terras 

deste Município corre mundo”.[...] 

(P28[1975, , l. 7 ).  

 

correndo de boca em boca Locução (loc. 

adverbial). De pessoa para pessoa.  [...] 

esta noticia correndo de boca em boca no 

seio do povo sofrido, descontente, desespe-

rado, foi o estopim que fez o incêndio! [...] 

(P14[1970], l. 36).  

  

Dd 

 
dado muito o que falar (var. dar o que 

falar) Locução (loc. verbal) Gerando muita 

repercussão.   [...]Agora quero Registrar o 

de outubro, passagem de uma comitiva do 

futuro governador: - Jutahy Magalhães, 

Manoel passos e outros. E, entre estes ou-

tros, um antigo político local, cuja presen-

ça tem dado muito o que falar aos fofo-

queiros. [...] (P24[1974] , l. 6 ).  

 

dai a Deus o é que de Deus e a CESAR o 

que é de CESAR Enunciado fraseológico- 
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Parêmia-Citação. Expressão que faz refe-

rência ao versículo do evangelho de Ma-

teus 20:21, em que Jesus diz aos seus dis-

cípulos “ Pois devolvam a César o que é de 

César, e a Deus o que é de Deus. ”  Tomar 

uma decisão de acordo com sua própria 

consciência, ser livre para escolher. [...]. 

Nosso eleitor tem o direito de ser livre, de 

ser gente. Votar é ato de consciência. O 

eleitor é dono de sua consciência. Deve 

votar em quem quiser, sem estar sujeito a 

transferência, demissões, ameaças. Nosso 

Senhor JESUS CRISTO declarou: ─ “Daí 

a DEUS o que é de DEUS e a CESAR o 

que é de CESAR. ”[...] (P44[1982], l.18 e 

19).  

 

 

dando duro [dar duro] Locução (loc. ver-

bal). Trabalhar muito. Nenem Quixe, que 

continua no Alto Bonito de hoje... cabeça 

de algodão, aposentado, apesar disto, ain-

da dando duro na lua da sela, em viagens 

a Mundo Novo, buscando jornais, revistas, 

brugunzos do patrão... D.. (P39[1978], l. 

17).   

 

dando-lhe as costas [dar as costas] Locu-

ção (loc. verbal). Abandonar. Antônio Car-

los Magalhães, dando-lhe as costas depois 

de ter recebido dele todo apoio e todos os 

benefícios, significa indignidade, significa 

podridão, podridão moral que se constitue 

do que há de mais podre, mais sórdido, 

mais repugnante na alma da gente: a in-

gratidão! (P25[1974], l.18). 

 

dando os nomes aos bois [dar os nomes 

aos bois] Loução (loc. verbal).. Identificar 

os envolvidos no caso. Se tal imoralidade 

se repetir em Mundo Novo, é o caso de se 

ir para a imprensa, fazer denuncia, “dan-

do os nomes aos bois”. (P40[1980], l. 39-

40). 

 

dava bola [dar bola] Locução (loc. Ver-

bal).  Dar confiança a alguém, aceitar ga-

lanteio de alguém. E as outras meninas... 

Namoricos infantis na escola...Vicentina 

não dava bola pra nenhum... D.... 

(P39[1978], l. 27). 

 

de acordo  Locução (loc. prepositiva). Em 

concordância, conforme algo. [...] De 

acordo com o espiritismo o ladrão teria de 

reincarnar-se ... Quem está certo, Jesus ou 

o espiritismo? (P1[1949], l. 14). 

 

de boa fé Locução  (loc. adjetiva). Com 

boa intenção. [...] Quero apenas, dar um 

grito. Um grito de alerta aos eleitores de 

boa fé. [...], P46[1982] E é, realmente, o 

que se observa: um processo de cretiniza-

ção das criaturas, principalmente de jo-

vens inexperientes, vazios de conhecimen-

tos e, às vêzes, cheios de boa fé e de sêde 

de justiça social P7[1964] Que a nova era 

seja de claridade, de paz, de inteligência, 

de seriedade, de justiça para todos, de 

aproveitamento de todos os bons, de todos 

os úteis, inclusive dos que ainda ficaram 

com a demagogia, enganados, iludidos, 

ludibriados em sua boa fé. P9[1966] 

 

de cabeça erguida Locução ( loc. adjeti-

va). Postura de quem não tem nada a te-

mer. Queremos uma Arena que defenda, de 

cabeça erguida, a liberdade, defendendo o 

AI5. [...]. (P30[1976], l. 52-53). 

 

deixe as águas rolar [deixar as águas ro-

lar] Enunciado fraseológico- Parêmia- 

Provérbio. Aguardar os acontecimentos. É 

outra história... História que o “pasquinei-

ro da roça” precisa botar no papel... 

“Deixe as águas rolar...  (P5[1962], l. 22). 

 

deixando levar  Locução (loc. verbal). 

Deixando-se manipular, influenciar. [...]. 

Uma senhora presente contestou, dizendo 

que eu estava me deixando levar por afir-

mações maliciosas de adversários derro-

tados. [...] (P47[1982] , l. 13). 

 

de repente  Locução (loc. adverbial).  Sem 

aviso, de modo inesperado. [...] Votos de 

pobres que se tornam degraus de escada 

para cidadãos que nunca tendo se lembra-

do dos pobres, não tendo querido mistura 
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com eles, se tornam, de repente, delicado, 

atenciosos, amáveis para os pobres...[...] 

(P18[1972], l. 47).  

 

deu veneta Locução  (loc. verbal).  Ter 

Vontade repentina. Deu venêta de casar! 

Adoeceu minha vida! Nunca mais recupe-

rei minha saúde perdida![...] (P55[1988], 

l. 10). 

 

deus lhe pague Enunciado fraseológico- 

Fórmulas de rotina- Psicossocial de agra-

decimento. Forma de agradecimento com 

desejo de que Deus o retribua, pague com 

o verdadeiro valor. Deus lhe pague. Dr. 

Luiz Viana Filho!  P14[1970] Presidente 

Ernesto Geisel, Deus lhe pague! Que Deus 

continue a iluminar e abençoar seu grande 

governo, pelo bem do Brasil! P29 [ 1976] 

Deus lhe pague estes bens que nos trouxe-

ram P17 [1972]   

 

de graça (var. dar de graça) Locução (loc. 

adverbal). Sem cobrar, vender _ Amigo, eu 

estou mesmo muito precisando de dinheiro 

por que sou muito pobre. Mas o meu voto 

eu não vendo, “ Meu voto eu só dou de 

graça.” (P44[1982], l. 10). 

 

dia da onça beber água Enunciado frase-

ológico- Parêmia- Provérbio. Dia de deci-

são. De qualquer forma, uma coisa está 

cada vez mais evidente: – O dia 15 de no-

vembro de 1982, fixo ou móvel, será dia de 

eleição. Dia da onça beber água! 
(P41[1981] l. 18-19). 

 

 

dito lá com meus botões (var. Falar com 

meus botões)  Enunciado Fraseológico-

Parêmias-Enunciado de valor específico. 

Falar consigo mesmo. Tambem o não pa-

gamento do 13o mês de salário aos funcio-

nários deve ser por culpa dos ”ferrenhos 

adversários” que logrou mais este exito.... 

Os funcionários terão dito lá com os seus 

botões: “Esta não! ” (P10[1967], l. 26-27).  

 

 

Ee 

 
é claro (var. está claro) Enunciado fraseo-

lógico- Fórmula de rotina Psicossocial. 

Confirmação de algo que está evidente. 

[...]Tenho graças a Deus consciência do 

dever de respeitar a pessoa do próximo, 

inclusive, é claro, do adversário. [...] 

P45[1982] Coisas sabidas e comentadas, 

mas que ninguem denuncia porque não 

pode provar. Compradores e vendedores, é 

claro, não iriam confirmar. P33[1976] 

Filho de operário combativo contra as 

trincheiras do Czarismo, inteligente e 

idealista, tornou-se elemento de destaque 

juventude comunista. Formou-se em Enge-

nharia; fêz-se chefe de organizações indus-

triais (do Estado, é claro) P7[1964] Você 

diz: “Se alguem desrespeitou o Vice-

presidente, está claro que não fui eu, mas 

sim toda uma Diretoria que se sentiu des-

considerada por não ter sido ouvida antes 

da impetuosa decisão (dêle vice-

presidente). P5[1962] Se já penso em vo-

cê... E você não pensa em mim... é eviden-

te, está claro, que nosso amor teve 

fim...P49 [ 1986] 

 

em cima das buchas Locução (loc. adver-

bial). De imediato. Foi a um candidato 

(Arena), fez a proposta e “o cara declarou 

que, infelizmente, não estava podendo”. 

Foi ao outro candidato, (também Arena), 

“e a gaita saiu em cima das buchas”! 

(P33[1976 , l. 12-13). 

 

em vez de Locução (loc. prepositiva). Em 

lugar de, substituir. Em vez de agradece-

rem, manifestam, de toda forma, de rancor 

ao doador que lhes tem sido de uma gene-

rosidade maternal. (P3[1960],  l. 37). 

 

em peso Locução (loc .adverbial). A maio-

ria. [...] Mundo Novo em peso sabe que 

nosso “amigo” Osvaldo tem um jipe de seu 

uso particular por êle comprado ao nosso 

amigo “Vicente do Arroz”[...] (P10[1967] 

l. 39). 
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entregues ao Deus dará Enunciados fra-

seológico- Parêmia- Provérbio. Sem am-

paro. Quando envelhecem, ou adoecem, 

ficam “entregues ao Deus dará”. 

(P18[1972], l. 32). 

 

estava podendo [estar podendo ] Locução 

( loc. verbal). Ter ou não condição finan-

ceira. Foi a um candidato (Arena), fez a 

proposta e “o cara declarou que infeliz-

mente, não estava podendo”! (P33[1976], 

l. 12). 

 

Ff 

 
farinhas do mesmo saco Enunciado fra-

seológico-Parêmia –Provérbio. Pessoas 

que compartilham dos mesmos ideais; 

iguais. Necas... Tais perguntas dirigidas a 

qualquer um dos outros partidos, dariam 

no mesmo Mané Luiz... Farinhas do mes-

mo saco... Águas do mesmo pote... Polui-

das de liberalismo anacrônico, rançoso, 

indigesto...  P43[1982] (BARREIROS, 

L.,2017, p.191) isto é que é farinha do 

mesmo saco (P11 [ 1967], l. 7). 

 

fica o dito por não dito [ficar o dito pelo 

não dito] Enunciado fraseológico- Parê-

mia- Provérbio. Não se chegar a conclusão 

nenhuma. E fica o dito por não dito; e os 

denunciantes ainda ficam taxados, pelos 

safadões, de caluniadores. (P8[1966], l. 

41). 

 

fim de papo  Locução (loc. nominal). 

Conversa encerrada. Mas, antes que minha 

pena entre em férias, quero fazer um pro-

nunciamento necessário: - apesar das ex-

plorações da sórdida politicagem local, o 

Dr. Antônio Carlos Continua ocupando 

grande espaço na minha admiração e na 

minha gratidão mundonovence. FIM DE 

PAPO....    (P45[1982], l. 44). 

 

foi mole não Enunciado fraseológico-

Parêmia-Enunciado de valor específico. 

Não foi fácil. [...]. Quanto a mim, com 

relação aquêle antigo adversário, devo 

dizer que não tenho retificações a fazer, 

uma vez que minha consciência não me 

acusa de ter escrito falsidade. Se algumas 

de minhas crônicas de combate ao mesmo 

foram ásperas, duras, é que a luta foi ás-

pera, dura. Foi mole não. [...] (P24[1974], 

l. 20). 

 

fora de série Locução (loc. adjetiva).  In-

comum. 12 de janeiro de 1974 aqui em 

Mundo Novo Foi um dia diferente, um dia 

“fora de série”: ruas enfeitadas De ban-

deirinhas do Brasil e bandeiras da Bahia, 

faixas bonitas enfeitando a pérgola no 

centro da praça principal e o trio elétrico 

Marajós mandando brasas com o povo 

pulando, cantando, dançando nas ruas! 

(P21[1974], l. 4). 

 

fora do mapa Locução (loc. adverbial).  

Sem localização. [...]. Até que enfim essa 

boa gente se lembra de uma coisa boa pa-

ra os Mottas! “Fora do mapa” significa, 

suponho: fora da ação política local. [...] 

Estar fora de tudo isto é estar “fora do 

mapa. ” Pode-se imaginar coisa melhor? 

[...]. Tornou-se um alvo para as persegui-

ções, os fuxicos dessa mesma gente! “Fora 

do mapa”, deixará de ser alvo para as 

intrigas, as agressividades[...]O que im-

porta é que os Mottas fiquem, gostosamen-

te, definitivamente, “fora do mapa. ”[...] 

Amigos: não vamos esperar que vocês nos 

botem “fora do mapa”[...] (P19[1972], l. 

8, 11, 60, 65, 66). 

 

Gg 

 
gastar muita cera com defunto “runhe” 
Enunciado fraseológico- Parêmia- Pro-

vérbio. Perder tempo com quem não vale 

pena.  “Poderás enganar alguns por muito 

tempo; poderás enganar a muitos por al-

gum tempo; mas não poderás enganar a 

muitos por muito tempo. “E.. basta. A sa-

bedoria popular recomenda que não se 

deve gastar muita cera com defunto “ru-

nhe” P10[1967], l. 62- 63).  
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gastou boas notas Enunciado Fraseológi-

co- Parêmia-Enunciado de valor específi-

co. Gastar dinheiro em excesso[...]O muni-

cípio gastou boas notas em ampliações, 

adaptações para funcionamento do giná-

sio, da Prefeitura, etc.[...] (P48[1983] , l. 

11). 

 

gato do mato (variação bicho do mato)  

Locução (loc. nominal). Antissocial, aca-

nhado. “Mas você é um gato do mato, um 

esquisitão que se esconde de gente, metido 

sempre no confundo dos judas[...] 

(P57[s.d], l. 10). 

 

graças a Locução (loc. prepositiva). Por 

causa de [...] Hoje graças a Revolução, 

temos asfalto, energia, hospitais, aposen-

tadoria para os velhos de nossos cam-

pos[...]P30[1976] que agora festejamos, 

graças a outro 13 luminoso: o 13 de de-

zembro de 968, que nos deu o providencial 

Ato Institucional n. 5 P13 [ 1969]. 

 

graças a Deus Enunciado fraseológico- 

Fórmula de rotina Psicossocial de agrade-

cimento.. Expressão utilizada para dizer 

que conseguiu algo pela orientação divina. 

Pode continuar botando melaço nas baju-

lações demagógicas a este povo que, gra-

ças a Deus, já acordou. P11[1967] Os jar-

dins de nossas praças deixaram de ser 

campo daqueles bichos para voltarem a 

ser locais de flôres! Graças a Deus! P12 [ 

1967) mas, graças a Deus, o extraordiná-

rio Governador Luiz Viana filho compre-

endeu. Compreendeu e agiu, corajosamen-

te, fazendo “o jôgo da verdade” em defesa 

da saude publica deste municipio e muni-

cípios visinhos.   P14[1970] Esta Revolu-

ção é Revolução com R maiúsculo! Não 

pode falhar! Tem o apoio de Deus e da 

Nação! Cumprirá, está cumprido, sua di-

vina missão de fazer deste país, a maior 

potência cristã da História. Graças a 

Deus! P20[1973] A Revolução não está 

morta! Está viva e forte! Mais viva e mais 

forte, nesse 12º. ano do que no ano primei-

ro! Graças a Deus! P29[1976] 

 

golpe do punhal de Brutus Enunciado 

Fraseológico-Parêmia- Citação. Refere-se 

a traição de Marcus Junius Brutus, que 

assassinou Júlio César com uma apunhada 

pelas costas. [...] depois de ler e reler o que 

você escreveu contra mim, passado o sen-

timento de espanto do primeiro instante, 

espanto de quem recebesse o golpe do pu-

nhal de Brutus, procurei, dentro de mim, 

um mínimo de rancor contra você e não 

encontrei (P5[1962], l. 85). 

 

gôsto de perú [gosto de peru] Locução 

(loc. nominal). Mau gosto. Ouvir aquilo e 

gostar é revelar gôsto de perú. (P6[1962], 

l. 21-22). 

 

 

Hh 

 
honraria de Sucupira Locução (loc. no-

minal).  Falsa distinção. Porque a mim e 

aos meus não interessam honrarias de 

Sucupira. (P22[1974], l. 60 – 61). 

 

Jj 

 
jogar na rua da amargura Enunciado 

fraseológico- Parêmia- Provérbio. Uso 

metafórico, abandonar. Nunca usaria seu 

cargo para jogar na rua da amargura um 

pai de família com mais de dez anos de 

serviço público, sem o cometimento de 

nenhum deslise.  (P43[1982], l. 22).  

 

jogar pedras Locução (loc. verbal). Criti-

car algo ou alguém. Mas não esperava que 

fizesse o que fizeram: deram-lhe as costas 

e o perseguiram cruelmente, só faltando 

lhe jogarem pedras. P19[1972] É bem 

desagradável a gente jogar pedras em 

quem já jogou flores. P47[1982] E, tam-

bem, porque acho bem desagradável, pe-

noso mesmo, estar atirando as minhas pe-

dras sobre quem, no passado, mereceu as 

minhas flores. P23 [1974] 
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L l 

 
ler pela cartilha Locução (loc. verbal).Ter 

as mesmas convicções. Arrogâncias... 

ameaças de transferências, de demissões... 

para quem não quiser ler pela cartilha de 

quem está no poder (P44[1982], l. 13-14).  

 

Mm 

 
mandando brasas [mandar brasa] Locu-

ção (loc. verbal). Atuar com dinamismo e 

entusiasmo na realização de algo. 12 de 

janeiro de 1974 aqui em Mundo Novo foi 

um dia diferente, um dia “fora de série”: 

ruas enfeitadas de bandeirinhas do Brasil 

e bandeiras da Bahia, faixas bonitas enfei-

tando a pérgola no centro da praça princi-

pal e o trio elétrico Marajós Mandando 

brasas com o povo pulando, cantando, 

dançando nas ruas! (P21[1974] l. 8-9). 

 

mar de lama Locução (loc. nominal). Re-

sultado de redes de corrupção em uma ges-

tão. As linhas que se seguem são apenas o 

final de um artigo pondo em foco alguns 

dos numerosos fatos relevadores de um 

mar de lama local. (P12[1967] l. 2-3). 

 

mato sem cachorro Locução (loc. nomi-

nal). Situação onde não há a quem recor-

rer. Se, ao contrário, cometeram a impru-

dência de maltratar seus melhores amigos, 

poderão verificar que não basta m admi-

nistrações brilhantes. É preciso mais: –

consideração aos amigos. Firmeza de ami-

zades. Lealdade. Humildade. Sem o que, 

poderão acabar encontrando-se no mato 

sem cachorro... (P41[1981], l.36- 37). 

 

muita água ainda tenha de rolar debaixo 

da ponte Enunciado fraseológico- Parê-

mia- Provérbio. Levar muito tempo. Palpi-

teiros e palpites... estão surgindo aos pu-

nhados, embora muita água ainda tenha de 

rolar debaixo da ponte. (P44[1982], l. 2- 

3). 

 

muito obrigado Enunciado fraseológico- 

Fórmula de rotina Psicossocial de agrade-

cimento. Expressão para agradecer com 

ênfase. [...]Pela tranqüilidade, pela paz, 

pela sombra e agua fresca, por todo o bem 

que os Mottas, em virtude de ficarem “fora 

do mapa” passarão a usufruir, muito obri-

gado! (P19[1972, l. 69).  

 

Nn 

 
nacionalismo da foice e do martelo Lo-

cução ( loc. nominal).  Nacionalismo fun-

damentado nos princípios do comunismo. 

Mas, da atitude firme dos novos dirigentes, 

contra comunistas e plutocratas ganancio-

sos, vai depender a consolidação da Vitó-

ria definitiva do Nacionalismo verde e 

amarelo contra o nacionalismo da foice e 

do martelo. (P7[1964], l. 42). 

 

não é sopa (var. não é sôpa) Enunciado 

fraseológico-Parêmia-Provérbio. Não é 

fácil. Cavar comprovantes para tanta 

“despesa”em tão curto período, não é so-

pa não! (P8[1966] l. 56). 

 

nacionalismo verde e amarelo Locução 

(loc. nominal). Ideologia de valorização 

dos interesses brasileiros, fundamentada no 

Integralismo. Mas, da atitude firme dos 

novos dirigentes, contra comunistas e plu-

tocratas gananciosos, vai depender a con-

solidação da Vitória definitiva do Nacio-

nalismo verde e amarelo contra o naciona-

lismo da foice e do martelo (P7[1964], l. 

41). 

 

nadinha da silva Locução (loc. nominal). 

Absolutamente nada. [...] por que tantas 

cidades que não têm centro telefônico, têm 

telefone e a nossa que tem torre, que tem 

centro telefônico não o tem? Porque?! E 

logo são apontados supostos culpados, 

coisa que não resolve nadinha da silva! 

P31[1976], l.14- 15). 
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não fazem mal a ninguém  Enunciado 

fraseológico-Parêmia-Enunciado de valor 

específico. Inofensivo. Que venha tambem 

o 5 Uma vez que o 4 vem... “Um é pouco... 

dois é bom...” Não fazem mal a ninguem... 

(P36[1977, l. 29). 

 

na palêta Locução (loc. adverbial). Andar 

a pé. Não sei se encontraram ou se conti-

nuaram “na palêta” até a cidade, comple-

tando a quilometragem: 12 quilometros. 

(P22[1974], l. 7). 

 

nos braços do povo Locução (loc. adver-

bial). Apoiado pela maioria [...]E agora, 

que o extraordinário homem público volta, 

nos braços do povo, ao governo da Bahia, 

considero que chegou o momento oportu-

no.[...] (P38[1978] ,l. 3- 35).  

 

Oo 

 
o amor é cego Enunciado fraseológico- 

Parêmia- Provérbio.  Não vê defeitos. A 

mitologia apresenta Cupido de olhos ven-

dados. Para significar que o Amor é cego. 

[...] (P3[1960], l. 2). 

 

obras de fachada Locução ( loc. nominal). 

Que não existe. Osvaldo Vitoria é quem 

bem sabe o que foi o governo Balbino, 

governo que passou o calote nos municí-

pios do interior, em favor de obras de fa-

chada na capital. [...] (P4[1962], l. 43). 

 

obrigado por tudo Enunciado fraseológi-

co-Formula de rotina Psicossocial. Forma 

de agradecimento, gratidão. Só me resta, 

para encerrar este comentário, repetir as 

palavras da oitava faixa: “ Antônio Car-

los, Obrigado por tudo!” (P21[1974], l. 

93- 94). 

 

o crime não compensa Enunciado fraseo-

lógico- Parêmia- Enunciado de valor es-

pecifico. Ação que leva a lugar nenhum. 

Sua ameaça de violência equivale a uma 

declaração “a priori” de desacato à Justi-

ça. Acontece que “o crime não compen-

sa”. Homem que se apresenta como lider 

de uma coletividade, arrotando a “virtu-

de” de Caim! Louvado seja Deus! 

(P3[1960], l. 61). 

 

o inverno dos janeiros Enunciado fraseo-

lógico- Parêmias- Enunciado de valor es-

pecífico.  Aparência triste, cansada. “Tarde 

de verão no interior da Bahia. Sombra 

gostosa de avarandado na fazenda. Bate-

papo na “sombra com água fresca”. 

Quando se aproxima Rafael, já meio cur-

vado sob o peso dos anos, cabeça quase 

branca exibindo o inverno dos janeiros. 

[...]  (P18[1972], l. 8). 

 

os cães querem voltar ao vômito Enunci-

ado fraseológico- Parêmia-Citação. Voltar 

à sua essência; versículo bíblico (2 PE-

DRO, II, 22). Para tristeza de liberaloides 

e vermelhoides saudosistas que andam 

berrando por “abertura democrática” 

numa evidente demonstração de que “os 

cães querem voltar ao vômito”, “os porcos 

querem voltar à lama. ” (P22[1974], l. 54 -

55)  

 

os porcos querem voltar à lama  Enunci-

ado fraseológico-Parêmia-Citação. Voltar 

à sua essência; versículo bíblico (2 PE-

DRO, II,22). Para tristeza de liberaloides 

e vermelhoides saudosistas que andam 

berrando por “abertura democrática” 

numa evidente demonstração de que “os 

cães querem voltar ao vômito”, “os porcos 

querem voltar à lama”. (P22[1974], l. 55).  

 

 

 

Pp 

 
pães duros  Locução (loc. nominal). Quem 

não gosta de gastar. [...]. Apesar desses 

pães duros O telefone chegou! (P36[1977], 

l.16). 

 

palavras vasias Colocação (Adj/S+S). 

Palavras sem conteúdo.  Palavras vasias 

que não convencem. (P6[1962], l. 2). 
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para inglês ver Enunciado Fraseológico-

Parêmia-Enunciado de valor específico. 

Fazer algo falso, de aparências que na rea-

lidade não funciona nem existe, por inte-

resse financeiro. UF [...]Trata-se de uma 

relação de obras imaginárias, rotuladas de 

“relatório apresentado à câmara de vere-

adores e ao povo em geral”, o que é men-

tira, pois não foi apresentado à câmara e o 

povo não o viu, uma vez que tal folheto 

não está sendo distribuido neste municipio, 

tendo havido muita dificuldade para con-

seguirmos o exemplar que está servindo 

para este comentário. Relação de obras 

imaginárias para uso externo. Para inglês 

ver.... (P10[1967], l. 19) 

 

para que Locução (loc. conjuntiva). Com 

a finalidade de. Aleluia! Que Deus se fez 

homem Para que o homem se faça divino! 

(P2[´1949] l. 5). 

 

passou o calote Locução (loc. verbal). 

Não pagar uma dívida de forma intencio-

nal. Osvaldo Vitória é quem bem sabe o 

que foi o governo Balbino, governo que 

passou o calote nos municipios do interior, 

em favor de obras de fachada na Capital. 

[...] (P4[1962] l. 41-42). 

 

pegar em asa de caixão de defunto “ru-

nhe” Enunciado fraseológico-Parêmia-

Provérbio. Fazer coisa errada. Votar em 

Waldir, pois, é votar no pior, é votar no 

derrotado, é pegar em asa de caixão de 

defunto e de defunto “runhe”. (P4[1962], l. 

33-34). 

 

pelo amor de Deus Enunciado fraseológi-

co- Fórmula de rotina-Psicossocial. Súpli-

ca. [...]─ BRASIL ─ cuidado! Muito cui-

dado! Juizo! “Vigiai e orai para não cair-

des em temtacão! ”Pelo amor de Deus! 

[...] (P30[1976, l. 103). 

 

 

pelos frutos se conhece as árvores  Enun-

ciado fraseológico-Parêmia- Citação. Ex-

pressão que faz referência ao versículo da 

bíblia do evangelho de Lucas 6:43-44 

“Não existe árvore boa que dê frutos 

ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons; 

por que toda árvore é conhecida pelos seus 

frutos.” Conforme as ações se conhece as 

pessoas. [...]O que era este país antes e o 

que é depois destes nove anos! Pelos frutos 

se conhecem as árvores, ensina a sabedo-

ria divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

[...] (P20[1973], l. 3-4). 

 

pendurar as chuteiras Locução 

(loc.verbal).  Desistir de algo. Intenção de 

“pendurar as chuteiras...” Isto é: de parar 

a minha pena, entrega-la à ferrugem. Pena 

que escrevia sonetos, redondilhas, poemas 

e crônicas, nesta onda de “pendurar chu-

teiras”... onde muitas vezes repetida, que-

brando-se nas rochas de acontecimentos 

imprevistos. (P37[1978], l. 2). 

 

perdeu o juízo Colocação V +S (objeto).  

Perdeu a sanidade mental. Eu dizia ao Ar-

naldo quando lhe pediam, suplicavam, 

rogavam, quase de joelhos, quase choran-

do, que aceitasse o lançamento de sua 

candidatura a prefeito; eu lhe dizia: “se 

resolver aceitar, pode estar certo de que 

perdeu o juízo”. [...] (P19[1972], l. 16).  

 

pingar o ponto final  Enunciado fraseoló-

gico- Fórmula de rotina psicossocial ex-

pressiva. Concluir. Meu caro: já me alon-

guei demais. Gostaria de continuar. Mas 

urge pingar o ponto final. P5[1962] Deus e 

para os homens de conciência, pedindo um 

ponto final a tão grave ameaça à nossa 

liberdade, à nossa vida, à nossas mais ca-

ras tradições de religião, de Pátria e famí-

lia. P15[ 1970]Ponto final em tal recorda-

ção.... Antes que venha à tona P 56[ s.d]  

 

por Deus do Céu, por Jesus  Enunciado 

fraseológico-Fórmula de rotina-

Psicossocial. Pedido de súplica. Por Deus 

do Céu, por Jesus Que possamos ter te-

lé[...] (P35[1977], l. 27). 

 

por sua vez  Locução (loc. conjuntiva). 

Aquilo que diz respeito a algo que foi dito 

anteriormente.  [...] Até quem enfim essa 
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boa gente se lembra de uma coisa boa pa-

ra os Mottas! “fora do mapa” significa, 

suponho: fora da ação política local. E 

isto por sua vez, significa: fora dos fuxicos, 

das fofocas[...]P19[1972] Mas são nume-

rosos os que, por sua vez, são pais de mui-

tos filhos, pouco ou nada podendo fazer 

por seus velhinhos P18 [1972].  

 

português de carroceiro Colocação (S + 

Prep.+S). Variante do PB usada por não 

escolarizados. Março, 1967: -alguem me 

mostra um folheto num português a grosso 

modo, Português de carroceiro, escrito 

não sei por quem e assinado Por nosso 

“amigo” prefeito, Osvaldo Paulino Vito-

ria, “o invencível.” (P10[1967], l. 11 e 

12).  

 

preto no branco  Locução (loc. adjetiva). 

Por escrito. [...]. Este comentário foi feito 

muitas vezes, em bate-papos com familia-

res e amigos, “Um dia – dizia – este co-

mentário será feito com o preto no branco. 

[...] (P38[1978], l. 30). 

 

Q q 

 
que Deus ilumine, abençoe Enunciado 

Fraseológico-Fórmula psicossocial  ex-

pressiva. Desejar a proteção divina, para 

algo ou alguém. Que Deus ilumine, aben-

çôe e ajude os novos dirigentes brasileiros, 

pelo bem doBrasil! P7[1964] Que Deus 

abençôe o nosso Mundo Novo, dando a 

todos nós, consciência de responsabilidade 

(P 43 [ 1982], l. 43).  

 

quem dera  Enunciado Fraseológico- 

Fórmula de rotina psicossocial expressiva. 

Expressão para desejar que algo se realize. 

Quem dera ver nosso outono revivendo a 

primavera! P52[1987] 

 

quem não chora não mama  Enunciado 

fraseológico-Parêmia- Provérbio. Se não 

pedir, ninguém vai dar. Culpo os residen-

tes atuais que não botam a boca no mundo, 

gritando por reposição de lâmpadas... e 

lâmpadas que não façam papel de fifós... 

“Quem não chora não mama”, minha gen-

te! P39[1978] Quem não chora é que não 

mama. Nos versinhos se chorou...Valeu a 

pena chorar Que o telefone chegou! (P 36   

[ 1997] l. 43) 

 

Rr 

 
reduzindo a farrapos [reduzir a farrapos] 

Locução (loc. verbal). Reduzir a pedaços. 

Isto não está rasgando, reduzindo a farra-

pos, a bandeira da anti-corrupção, des-

fraldada pela Revolução? (P33[1976], l. 

40). 

 

S s 

 
saiu o tiro pela culatra [sair o tiro pela 

culatra] Locução (loc. causal). Não dar 

certo. Se houve má intenção de quem lan-

çou tal apelido, saiu o tiro pela culatra, 

porque elas gostaram e o adotaram. 

P44[1982], l. 47). 

 

 

sanguinário imperialismo russo Locução 

(loc. nominal) Regime comunista. Mos-

tremos que temos vergonha na cara não 

votando no vendedor de pedaços de nosso 

torrão, negando nosso apoio ao péssimo, 

ao derrotado candidato dos entreguistas 

que pretendem entregar a nossa Pátria ao 

dominio ateu e sanguinário do imperialis-

mo russo. (P4[1962] , l. 43). 

 

santo de pau ôco  Locução (loc. nominal). 

Indivíduo de caráter duvidoso, com ações 

fraudulentas. Este povo já lhe disse, em 15 

de novembro, pela boca das urnas, que 

está acordado para suas delicadezas de 

santo de pau ôco. (P11[1967] , l. 48). 

 

sombra com água fresca Locução (loc. 

nominal). Lugar agradável. Bate-papo na 
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“sombra com água fresca”. (P18[1972] , l. 

6). 

 

suplício de Tântalo Locução (loc. nomi-

nal).  Sofrimento incessante. Depois de 

passar alguns dias em Salvador, chego 

encontrando a cidade sofrendo, mais uma 

vez, o suplício de Tântalo. (P42[1981], l. 

3). 

 

Tt 

 
tampa a mala Locução (loc. verbal). En-

cerrar algo. Mas passada a eleição... “é 

cuma lá se diz: tampa a mala, Luís! ” 

(P10[1967], l. 19).  

 

terra de ninguém Locução (loc. nominal). 

Território não ocupado, onde não existem 

leis. É como se Mundo Novo fosse cão sem 

dono, terra de ninguém! P42[1981] , l. 9). 

 

tomei um ferro danado Enunciado fraseo-

lógico- Parêmia- Enunciado de valor espe-

cífico. Ter prejuízo. Um outro, não matuto, 

gente da cidade, comentava: – “Tomei um 

ferro danado! (P33[1976], l. 14). 

 

tomo a liberdade (var. tomar a liberdade) 

Locução (loc. verbal).  Tomar a inciativa 

de fazer algo. [...]. Tomo a liberdade de 

recomendar este livro a todos que se inte-

ressam pelo assunto. (P1[1949], l. 42).  

 

Uu 

 
um é pouco...dois é bom..[ var. um é pou-

co dois é bom três é de mais] Enunciado 

fraseológico-Parêmia-Provérbio. Na me-

dida certa. Que venha tambem o 5 Uma vez 

que o 4 vem... “Um é pouco... dois é 

bom...” Não fazem mal a ninguem... 

(P36[1977], l. 28). 

 

 

Vv

 
vendeu urubu por galinha Enunciado 

fraseológico-Parêmia- Provérbio. Fazer 

uma coisa passar por outra. Não foi, como 

no passado, dinheiro de Zé Barriquinha 

comprando votos, dinheiro sujo de escro-

que, dinheiro de quem vendeu urubu por 

galinha. (P9[1966], l. 46). 

 

verdade nua e crua Locução (loc. nomi-

nal). A verdade sem retoques, com sinceri-

dade.  [...]E as gazetas e os discursos an-

dam cheios de reforma agrária, de preo-

cupações com ruralistas, trabalhadores do 

campo e etc. e tal. Mas a verdade, a ver-

dade nua e crua, a verdade dolorosa é que 

a pergunta de Rafael continua sem ter 

quem se preocupe com ela[...] (P18[1972] 

l. 41). 

 

vergonha danada Locução (loc. adjetiva). 

Grande constrangimento. [..]. Temos tele-

fone, para uso interno, para a cidade que 

era, outrora, ligada aos distritos. Coisa do 

já era. Do já foi ... A gente fica com uma 

vergonha danada quando aquelas pergun-

tas acontecem.... e outras perguntas apa-

recem, inevitavelmente: por que tantas 

cidades que não tem centro telefônico, têm 

telefone e a nossa que tem torre, que tem 

centro telefônico não o tem?[...] 

(P31[1976] , l. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram inventariadas um total de 121 unidades fraseológicas, algumas dessas estruturas 

ocorreram em mais de um panfleto. Assim, expressões como: “Está claro”, “é claro” foram 

encontradas nos panfletos intitulados Eleição - corrupção (1977), Vitória do Brasil (1964), A 

resposta do tio (1962), Fim de papo (1982), Trovas Antológicas (1986). A unidade “De boa 

fé” foi encontrada em Vitória do Brasil (1964), Data histórica (1966) e em Um grito (1982). 

“Farinha do mesmo saco” em Podridão (1967) e Farinhas do mesmo saco (1982) cuja a ex-

pressão corresponde ao próprio título do panfleto. 

A expressão “À mingua” foi utilizada em O Estopim (1970) e liberdade no 12 (1976). 

“Deus lhe pague” aparece em No ano 12 da revolução, (1976) O estopim (1970) e Alegria e 

gratidão (1972). “Ponto final” ocorre em Sexto aniversário (1970) e Encontro com a poesia 

(s. d). “Atirando minhas pedras”/”Jogar pedras”, “jogarem pedras” ocorreram nos panfletos, 

Ontem, hoje, amanhã (1974), Data histórica (1966) e Segunda edição (1972).  

A Ufs “Que Deus abençoe” foi utilizada em Farinhas do mesmo saco (1982) e Fim de 

papo (1982). “Graças a Deus” em Podridão (1967), Fatos em foco (1967), O estopim (1970), 

Nono Aniversário (1973) e No ano 12 da revolução (1976). E por fim as estruturas “por sua 

vez”, “quem não chora não mama”, “graças ao”, “graças a”, também se repetiram em outros 

panfletos. Ressalta-se que nos panfletos Aos telespectadores da Gabriela: poeta com aspas, 

Pontos de vistas, Edy e Despedida não foram identificadas unidades fraseológicas.  

Das 120 unidades inventariadas, contabilizou-se uma maior ocorrência de locuções 

que correspondeu a 69 unidades, seguidas de 47 enunciados fraseológicos e 5 colocações co-

mo se demonstra na figura 3.  

 

Figura 3 - Gráfico das unidades fraseológicas nos panfletos de Eulálio Motta 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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Dos 46 enunciados identificados, contabilizou-se o uso de 7 citações, 10 enunciados, 

13 fórmulas de rotina e 17 provérbios como se vê na figura 4:  

 

Figura 4 - Enunciados fraseológicos nos panfletos de Eulálio Motta 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

A partir do trabalho realizado foi possível entender a importância do estudo sobre as 

unidades fraseológicas, uma vez que fazem parte do cotidiano e são sempre utilizadas, seja 

para trazer um tom irônico, humorístico ao discurso ou tornar a comunicação mais clara, de 

forma que o interlocutor compreenda a informação mais rapidamente.  

O estudo dessas combinações inventariadas nos 57 panfletos do escritor Eulálio Motta 

possibilitou o conhecimento de uma forma peculiar da escrita do autor que utilizou dessas 

estruturas para tornar seus textos mais atrativos, de forma que seus objetivos fossem alcança-

dos. Desse modo, por meio desses escritos o autor defendeu seu ponto de vista, principalmen-

te sua posição política, participou ativamente dos acontecimentos da cidade e atuou muitas 

vezes como o porta voz da população.  

Importante ressaltar que embora os estudos fraseológicos tenham crescido ao longo do 

tempo, ainda não se tem publicado uma teoria consolidada sobre fraseologia em língua portu-

guesa, por isso o manual proposto por Corpas Pastor (1996) em língua espanhola constituiu a 

principal base teórica deste trabalho, por apresentar uma taxonomia mais completa até o mo-

mento, a qual se insere um grande número de unidades fraseológicas.  

Assim, percebe-se que o campo da fraseologia apresenta várias possiblidades de estu-

dos como: estudar as Ufs em diferentes gêneros orais ou escritos, tem-se a possiblidade de 

estudo sobre a tradução de unidades fraseológicas, assim como sua utilização no ensino de 

línguas estrangeiras, visto que estas possuem uma forte carga semântica cultural, que possibi-

lita a aproximação dos estudantes com o uso informal e formal da língua alvo.  
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Portanto, a pesquisa realizada visou contribuir para a construção do vocabulário de 

Eulálio Motta, bem como ampliar os estudos em relação a autores regionais, não reconhecidos 

em vida, apesar da sua rica e vasta escrita. Além disso, colaborar para os estudos lexicológi-

cos e lexicográficos em língua portuguesa e para futuras investigações no campo da fraseolo-

gia.  
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