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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal a criação de um glossário com as 83 Unidades 

Fraseológicas encontradas nos causos sertanejos de Eulálio Motta (1907-1988), a fim de 

colaborar com a composição do Vocabulário de Eulálio Motta. O corpus do trabalho consta no 

livro Bahia Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta de autoria da professora Liliane 

Lemos Santana Barreiros (2016). Estudar o léxico presente na obra do autor nos proporciona o 

conhecimento de uma verdadeira riqueza cultural, pois nos deparamos com o modo de fala e 

expressão dos habitantes de uma determinada região. Nosso embasamento teórico foi a 

taxonomia proposta por Corpas Pastor (1996) e as contribuições de Chrenková (2010), 

Barreiros (2016; 2017) e Barreiros; Telles (2017). Deste modo, o estudo proposto insere-se no 

campo da pesquisa regional de maneira a contribuir tanto no campo linguístico quanto no literário, 

com o intuito de trazer espelhar a cultura do povo sertanejo, seus falares e suas formas de 

comunicação. 

 

Palavras-chave: Eulálio Motta. Causos sertanejos. Unidades Fraseológicas.  

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal la creación de un glosario con las 83 Unidades 

Fraseológicas encontradas en los causos sertanejos de Eulálio Motta (1907-1988), de manera a 

colaborar con la composición del Vocabulario Eulálio Motta. El corpus del trabajo se puede 

encontrar en el libro Bahía Humorística: causas de travesía de Eulálio Motta, escrito por la 

profesora Liliane Lemos Santana Barreiros (2016). Estudiar el léxico presente en la obra del 

autor nos da el conocimiento de una verdadera riqueza cultural, porque nos encontramos con el 

discurso y la expresión de los habitantes de una determinada región. Nuestra base teórica fue la 

taxonomía propuesta por Corpas Pastor (1996) y las contribuciones de Chrenková (2010), 

Barreiros (2016; 2017) y Barreiros; Telles (2017). Por lo tanto, el estudio propuesto encaja en 

el campo de la investigación regional para contribuir tanto en el campo lingüístico como en el 

literario, para reflejar la cultura de los sertanejos, su discurso y sus formas de comunicación. 

 

Palabras clave: Eulálio Motta. Causos sertanejos. Unidades Fraseológicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Eulálio de Miranda Motta nasceu na cidade de Mundo Novo-BA, em 15 de abril de 1907 

e faleceu em 15 de outubro de 1988. De formação, Eulálio Motta era farmacêutico, mas logo 

mostrou interesse pela literatura. “No seu processo de escrita, Eulálio Motta observava in loco, 

fazia anotações em cadernos e depois utilizava as informações coletadas para produzir seus 

textos” (BARREIROS, 2017, p. 18). Em 2016, foi publicado pela UEFS Editora, o livro Bahia 

Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta, resultado da dissertação de mestrado da 

professora Liliane Lemos Santana Barreiros, que através do manuscrito Bahia Humorística, 

realizou edição e estudo dos causos contidos no referido documento pertencente ao acervo do 

autor.  

Estudamos as Unidades Fraseológicas (UF) presentes nos 50 causos sertanejos de 

Eulálio Mota. De acordo com Barreiros (2016), os causos sertanejos que compõem Bahia 

Humorística mostram o comportamento dos trabalhadores rurais, retratam ainda suas práticas 

culturais, revelando uma verdadeira oportunidade de pesquisa, já que traz muitas informações 

sobre o falar regional, além de refletir a sociocultura do homem sertanejo. Tendo em vista a 

qualidade do trabalho realizado por Eulálio Motta, Barreiros (2016) afirma que o autor:  

 

[...] soube utilizar as unidades fraseológicas com propriedade e assim 

enriquecer os seus textos como, por exemplo, em cima das buchas, entregues 

ao Deus dará, certinhas como boca de bode, golpe do punhal de Brutus, dia 
da onça beber água, abraço de tamanduá entre outras (BARREIROS, 2016, 

p. 162).  

 

 Portanto, o estudo do léxico presente nos 50 causos escritos por Eulálio Motta revela, 

através das unidades fraseológicas (UFs), uma verdadeira riqueza cultural, pois evidencia o 

modo de fala e expressão dos falantes de uma determinada região. O estudo partiu das UFs, 

realizando análises dos significados, bem como do seu emprego em determinados contextos. 

Assim:  

 

As unidades fraseológicas identificadas no Vocabulário de Eulálio Motta 

evidenciam as marcas linguísticas do escritor e de seu entorno sociocultural, 

pois remetem ao cotidiano do homem sertanejo do município de Mundo Novo 

e regiões circunvizinhas (BARREIROS, L. L. S.; TELLES, C. M., 2017, p. 

32).  
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Acreditamos que o estudo do léxico de uma determinada região permite conhecer um 

pouco de como os indivíduos realizam a fala, levando em consideração os mecanismos que 

utilizam para criar uma espécie de sentido ao emitir uma determinada palavra ou uma frase.  

 A viabilidade da pesquisa deveu-se ao fato do corpus estar acessível para consulta, 

manuseio e análise, bem como a relevância, pois se insere no campo dos estudos lexicais, 

ressaltando a importância da ampliação de trabalhos que se inserem na modalidade 

regional/local. Dessa maneira, a pesquisa cumpre uma relevância social, porque pode contribuir 

para futuras pesquisas no campo da lexicologia e da lexicografia em Língua Portuguesa.  

 O estudo e análise das unidades fraseológicas presentes no corpus delimitado permitiu 

a classificação morfológica e semântica. Ainda, através do estudo das UFs foi permitido 

conhecer um pouco da história, da cultura e da organização social do município de Mundo 

Novo. 

O interesse em estudar as unidades fraseológicas, em especial as contidas nos causos 

sertanejos de Eulálio Motta, surgiu por intermédio do projeto de pesquisa Estudos lexicais no 

acervo de Eulálio Motta (UEFS/CONSEPE 137/2017), desenvolvido no Núcleo de Estudos 

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

Feira de Santana (UEFS), sob coordenação da professora Dra. Liliane Lemos Santana Barreiros. 

A motivação para este trabalho ocorreu através do meu ingresso na bolsa de iniciação científica 

da UEFS/CNPq.  

 O estudo consistiu na análise das unidades fraseológicas presentes nos causos sertanejos 

de Eulálio Motta, que permitiu identificar as expressões mais usuais dos falantes de sua época, 

uma vez que as UFs eram colhidas pelo autor, escritas em um caderno e, posteriormente, 

serviam de base para a produção dos causos. Assim, foi possível levantar uma questão dentro 

do estudo dos causos sertanejos: como inventariar e analisar as unidades fraseológicas 

encontradas nos 50 causos sertanejos de Eulálio Motta?  

O caminho metodológico obedeceu à seguinte sequência: inicialmente realizamos um 

levantamento sobre as produções realizadas no campo dos estudos fraseológicos a fim de 

abientarmos com o tema. Realizado esse contato, sem seguida, as UFs foram identificadas nos 

causos sertanejos, contidos no livro Bahia Homorística: causos sertanejos de Eulálio Motta 

(BARREIROS, 2016). Em sequência foram estudadas e classificadas segundo os critérios de 

Corpas Pastor (1996), que são: Esfera I - Colocações; Esfera II - Locuções e Esfera III – 

Enunciados fraseológicos. Desse modo, através das classificações desenvolvidas por esta 

autora, foi possível trabalhar com a taxonomia de maneira mais concreta, uma vez que reúne 
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em seu Manual de Fraseológia (1996), muitas informações e contribuições de outros autores 

que se debruçam sobre o campo da fraseologia. 

Na etapa seguinte foi realizada toda a expoxição  da teoria que embasa esta pesquisa, 

para só então podermos realizar o manejo dos resultados, que estão compilados na seção 

Apresentação e Análise dos resultados. Nesta trazemos um glossário apresentando as Unidades 

Fraseológicas encontradas no corpus, seguindo o modelo de Barreiros (2016). 

 Em linhas gerais nosso objetivo foi estudar e classificar as unidades fraseológicas 

presentes em 50 causos sertanejos escritos pelo autor Eulálio Motta e publicados no livro Bahia 

Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2016). Por outro lado, o 

trabalho também pode contribuir para a composição do Vocabulário de Eulálio Motta e por 

culminância, a elaboração de um glossário com as unidades fraseológicas encontradas no 

corpus.  

A necessidade de ampliação dos estudos referentes a escritores que não estão entre os 

cânones da literatura se torna importante dada a importância de se estudar uma temática mais 

regional é de muita relevância para o crescimento da pesquisa local. Logo, o estudo do léxico 

do escritor Eulálio Motta permite contar um pouco mais de sua história e, de certo modo, 

também revela aspectos do seu perfil enquanto escritor. Dessa maneira:  

 

Estudar o léxico dos textos de Eulálio Motta implica acessar uma instância 

linguística em que estão manifestas as formas de pensar, de apreender e de 

categorizar a realidade, crenças, valores, hábitos, enfim, um ponto de 

interlocução entre língua e cultura sob ótica do escritor. (BARREIROS L. L. 

S.; TELLES, C. M., 2017, p. 19).  

 

Esta pesquisa também se afirmou pela necessidade de estudar as unidades fraseológicas, 

quando estas representam a manifestação da oralidade de um determinado povo, ainda, o estudo 

e classificação das UFs se inserem no campo de estudos lexicais, permitindo a quem as estuda 

o conhecimento da cultura e a tentativa de entendimento sobre quais momentos tais fraseologias 

eram utilizadas, além de poder desenhar um possível significado ou uma intencionalidade para 

o emprego das UFs. 

 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho monográfico é composto por cinco seções. Na Introdução, tem-se a 

apresentação do tema da pesquisa, a viabilidade para a sua elaboração, o caminho metodológico 
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seguido e suas contribuições para futuros estudos. Na subseção Estrutura do Trabalho, trata-se 

de como está dividida a monografia. 

Na seção dois, intitulada As fontes de Eulálio Motta para a composição dos causos, 

explicam-se quais foram as inspirações do autor para a escrita dos 50 causos. Na subseção 

Aspectos culturais nas Unidades Fraseológicas, busca-se apresentar de que maneira a cultura 

local influenciou para o surgimento das Unidades Fraseológicas. Já na subseção Os estudos no 

campo da fraseologia é feito um levantamento de trabalhos que tratam sobre a Fraseologia.  

Na seção três, Taxonomia de Corpas Pastor (1996) para o trabalho com as UFS: Colocação, 

Locução e Enunciados Fraseológicos, está contido o principal referencial teórico, pois são 

utilizadas as classificações desta autora para o desenvolvimento do trabalho. Na subseção 

Dicionário, glossário e vocabulário: a inserção das Unidades Fraseológicas é realizada a 

conceituação desses três tipos de trabalho lexicográfico, situando qual deles utilizar em cada 

objetivo de trabalho, inclusive no nosso.  

Na seção quatro, Apresentação e análise dos resultados, trazemos nesta parte os 

resultados obtidos com a pesquisa realizada e a análise dos mesmos.  

Nas Considerações Finais é mostrado o que se levantou com a pesquisa realizada e 

apontamos as possíveis contribuições para futuras investigações no campo da Fraseologia e 

áreas afins. Finalizando com as Referências que serviram de embasamento para a composição 

deste trabalho e o Anexo A com o causo Vida Sertaneja I para exemplificar o corpus trabalhado.  
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2 AS FONTES DE EULÁLIO MOTTA PARA A COMPOSIÇÃO DOS CAUSOS 

SERTANEJOS 

 

 O mundonovense, Eulálio Motta, participava ativamente da vida da cidade, tanto das 

questões políticas e religiosas quanto culturais. Durante a produção de seus escritos, o poeta 

escrevia rascunhos através de suas observações diárias nas ruas do município ou em qualquer 

lugar que estivesse o povo, este era a principal fonte para Eulálio Motta. Registrava a maneira 

de falar desses indivíduos bem como as peculiaridades, desde o modo de se portar, de vestir e 

principalmente de falar.  

 Através dessa reconstituição de fala, o poeta produziu os 50 causos, revelando na 

verdade uma grande riqueza cultural do sertanejo. Conforme Barreiros (2016), os causos podem 

ser considerados como uma breve narrativa, que é facilmente assimilada como um caso. Assim, 

Eulálio Motta tratava de coisas corriqueiras, que estavam ao seu redor, tudo que lhe chamava a 

atenção servia de inspiração para a composição de sua escrita. É verdade que através da leitura 

e interpretação dos causos, percebemos que de fato retratam o cotidiano do povo sertanejo, 

muita das UFs encontradas são de fácil entendimento dada a nossa imersão neste contexto 

sertanejo, ou seja, muita das UFs encontradas fazem parte de nosso falar cotidiano.  

 

2.1 O CORPUS 

 

 Como dito anteriormente, o corpus do trabalho consta no livro Bahia Humorística: 

causos sertanejos de Eulálio Motta de autoria da professora Liliane Lemos Santana Barreiros 

(2016). A autora organiza os causos de 1 a 50, conforme a ordem de registro no caderno Bahia 

Humorística, de Eulálio Motta. Assim, C refere-se a causo e 1933 é o ano em que o caderno foi 

escrito (BARREIROS, 2017, p. 80). Ao todo foram encontradas 83 UFs nos causos. Segue 

abaixo a relação:   

 

Quadro 1 – Relação dos causos sertanejos de Eulálio Motta 

CÓDIGO/ANO TÍTULO DO CAUSO 

C1[1933] Professor Francelino 

C2[1933] Vida Sertaneja I 

C3[1933] Vida Sertaneja II 

C4[1933] Vida Sertaneja III 

C5[1933] Novidade 

C6[1933] Uma que não sabia o sinônimo de marruá... 
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C7[1933] Na colheita do café 

C8[1933] O vendedor malicioso 

C9[1933] Isto 

C10[1933] Caracter 

C11[1933] Azul de Metileno I 

C12[1933] Chove, não chove 

C13[1933] Sertão Triste 

C14[1933] Quem casou... 

C15[1933] Mundonovenses... 

C16[1933] Papel queimado 

C17[1933] Casamento Socialista 

C18[1933] Do Coronel 

C19[1933] O Matadouro 

C20[1933] Comunismo 

C21[1933] Manteiga 

C22[1933] Lampeão 

C23[1933] Inferno 

C24[1933] Suicídio 

C25[1933] Mercado 

C26[1933] Gente Pobre 

C27[1933] Como é o Partidarismo no Sestão... 

C28[1933] Lama 

C29[1933] Castro Alves 

C30[1933] Tiradentes 

C31[1933] Conversando com Sinha Constança 

C32[1933] Coronel Salú 

C33[1933] Um valente medroso 

C34[1933] Uma família doente 

C35[1933] O que é o Partidarismo no Sertão... 

C36[1933] O exemplo de Adão 

C37[1933] Com os Impostos 

C38[1933] Ratos do Deabo! 

C39[1933] Azul de Metileno II 

C40[1933] Cantando Roda 

C41[1933] Excurções À Serra dos Cristaes 

C42[1933] A Lira Mundonovense 

C43[1933] Falar Difícil 

C44[1933] Madrugador 

C45[1933] Sêca 

C46[1933] Sinha Cristina 
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C47[1933] Sedenho 

C48[1933] Dia de feira no Arraial de Itabira 

C49[1933] Itabira I 

C50[1933] Itabira II 

Fonte: Barreiros, 2017, p. 80. 

 

2.2 ASPECTOS CULTURAIS NAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS 

 

 Em se tratando das UFs, podemos perceber que elas possuem uma forte carga cultural, 

por se tratarem de expressões tidas como unidades complexas. Acreditamos que as UFs são 

carregadas de valores socioculturais e que possuem de certa forma, uma construção 

extralinguística, ou seja, tais construções possuem características próprias que são 

compartilhadas entre um determinado grupo social, que em nosso caso, é o ambiente sertanejo 

e tudo aquilo que o rodeia. No caso de Eulálio Motta, sendo um sertanejo que passeou pela 

capital baiana, letrado e doutô, farmacêutico de formação, ao compor os causos sertanejos, 

levou estas influências para sua escrita. Mesclando o que ouvia com a sua experiência de vida, 

o autor pode criar os causos de maneira mais realística, possibilitando ao leitor uma maior 

experiência do que se está narrando.  

 Dessa maneira, os aspectos socioculturais contidos nos causos são reflexos de uma 

intensa carga semântica e que por intermédio dos fraseologismos, podemos conhecer os seus 

significados carregados de um teor altamente cultural, nos fazendo compreendê-los. É evidente 

a relação entre os códigos linguísticos e os aspectos culturais na composição dos 

fraseologismos, isso tendo em mente que seguem certa configuração morfossintática, ou seja, 

cada palavra empregada na construção das UFs corresponde à formatação morfológica e 

sintática presente numa gramática, por exemplo: A cuma é a rapadura? (BARREIROS, 2012, 

p. 93). Percebemos claramente que “a cuma é” equivale a “quanto é”, isso nos permite inferir 

que o surgimento das UFs não são criações absurdas, são formações linguísticas que partem da 

necessidade de comunicação de determinado grupo e que são produzidas através da gramática 

interna de cada falante da língua. 

 Através do exemplo supracitado, percebemos a forte influência do campo sociocultural, 

pois a representação da fala sertaneja está evidente na UF, com a junção do “cuma”, que é uma 

maneira sertaneja de falar o “como” e da rapadura, espécie de alimento feito através da cana-

de-açúcar.  
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 A funcionalidade das UFs é percebida quando enxergamos que a língua é parte da 

cultura e que nesse sentido, não se pode dissociar o uso linguístico específico dos aspectos 

socioculturais, uma vez que estes revelam verdadeiras riquezas em uma língua. Logo, o grau 

semântico de todo fraseologismo apresenta certa regularidade que permite a emissão das UFs e 

que teoricamente tem uma relação íntima entre o seu valor semântico e o morfológico e que ao 

analisarmos não podemos chegar a uma significação simplista, dada a complexidade de seu uso, 

e claro, não permite dizer com exatidão o seu significado.  

 

2.3 ESTUDOS NO CAMPO DA FRASEOLOGIA 

 

 Alguns estudos no campo fraseológico levantam, sobretudo, questionamentos sobre a 

que área pertence a Fraseologia: se faz parte da grande área Linguística ou ainda, se é uma 

disciplina autônoma. Muitos debates giram em torno desse dilema, de acordo com Montoro del 

Arco (2006), há duas respostas para tais indagações, a primeira é considerar a Fraseologia como 

um ramo dentro dos Estudos Linguísticos, que de modo geral, seria pensar em um estudo mais 

generalizado, e a segunda vertente é pensar em um estudo stricto, ou seja, encarar a Fraseologia 

como uma disciplina autônoma. Dessa maneira, a Fraseologia possui sua própria metodologia 

de análise de fenômenos linguísticos e, de maneira específica, procura estudar as Unidades 

Fraseológicas.   

 O estudo no campo da fraseologia não é algo tão inédito. Cansanção e Marques (2005) 

apontam que Saussure (2001 [1916]) em seu Curso de Linguística Geral já mencionava as 

combinações fixas de palavras, pedindo atenção para um estudo mais específicas destes 

arranjos. E, no dizer de Saussure, alguns desses arranjos se caracterizam por:  

 

[...] frases feitas, nas quais o uso proíbe qualquer modificação, mesmo quando 

seja possível distinguir, pela reflexão, as partes significativas [...] Esses 
torneios não podem ser improvisados, são fornecidos pela tradição 

(SAUSSURE, 2001[1916], p. 144).  

 

 Partindo do estudo de Corpas Pastor (1996), Rocha e Durão (2009) trabalham com as 

locuções. Visando construir saberes para aplicações em um projeto que desenvolvem na 

Universidade Federal de Londrina, Paraná. Dessa maneira, a investigação realizada no projeto 

Dicionário Contrastivo Português-Espanhol (DiCoPoEs) é de caráter descritivo-analítico, tendo 

como base de estudo as entradas de alguns dicionários escolhidos e analisados pelo grupo. As 

locuções escolhidas para análise foram captadas em oito coleções de livros didáticos destinados 
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a estudantes do ensino fundamental e médio. Finalmente, confrontam as locuções encontradas 

nos livros analisados com dicionários bilíngues (português-espanhol).  

 A contribuição dos estudos de Marcela Paim, Inès Sfar e Salah Mejri, ao campo da 

fraseologia, desenvolvidos na Universidade Federal da Bahia (UFBA) é de suma importância 

quando percebemos que tal estudo está inserido dentro da pesquisa regional/local, o que acaba 

por fortalecer as investigações neste âmbito. O livro Nas trilhas da Fraseologia lançado em 

2018 evidencia as pesquisas realizadas com base em dados de ordem geolinguística. Conta 

ainda com Unidades Fraseológicas retiradas do bando de dados do Projeto Atlas Linguístico do 

Brasil (ALiB). Como vimos, os estudos das UFs podem ser tomados como base para o 

desenvolvimento de muitas investigações no campo do estudo do léxico. 

 Neste contexto, o conceito de Fraseologia não está muito definido, podendo haver 

variações, e no dizer de Zuluaga (1980), a Fraseologia pode ser tanto um conjunto de fenômenos 

fraseológicos como a ciência que os estuda. Rocha e Durão (2009) alertam sobre a falta de 

critérios no tratamento das UFs em língua portuguesa, explicitando, por exemplo, que a locução 

“balaio de gato” é denominada em dicionários como Aurélio e Houaiss, como uma palavra 

composta (balaio-de-gato), resultando na definição de “confusão, desordem” (ROCHA; 

DURÃO, 2009, p. 132). Talvez isso se dê, pelo fato de não possuirmos uma teoria em língua 

portuguesa para a taxonomia das UFs, por este motivo recorremos às contribuições da 

taxonomia espanhola, sob a responsabilidade de Corpas Pastor (1996).  
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3 COLOCAÇÕES, LOCUÇÕES E ENUNCIADOS FRASEOLÓGICOS (CORPAS 

PASTOR, 1996) 

 

 Na campo da fraseologia faz-se necessário destacar o estudo desenvolvido por Glória 

Corpas Pastor (1996), que classificou as UFs segundo critérios linguísticos. Após um 

levantamento bibliográfico, percebemos que há trabalhos que discorrem sobre o tema, porém 

Corpas Pastor segue sendo a maior expressão na área. De acordo com a autora, as UFs são 

combinações de palavras que formam uma expressão, esta se inscreve dentro de um campo 

semântico e que possui caráter fixo. Em seu Manual de Fraseología encontramos que as UFs:  

 

[…] 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. Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y 

de coaparición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, 

entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su 

idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan 

todos aspectos en los distintos tipos (CORPAS PASTOR, 1996, p. 20)1. 

 

 Para o desenvolvimento deste trabalho monográfico, o entendimento das características 

e da taxonomia para a identificação e classificação das UFs foi de suma importância para este 

estudo. A classificação espanhola das UFs está definida em Esfera I (colocações), Esfera II 

(locuções) e Esfera III (enunciados fraseológicos).  

 Na Esfera I, há as colocações. Estas, por sua vez, podem ser consideradas como unidades 

fixadas na norma e que não desempenham aspectos na fala e nem nos enunciados. De base 

semântica sua utilização é restrita quando a possibilidade de combinações a outros termos, o 

que não impede de o falante produzir sua própria combinação de palavras. Dentro das 

colocações, Corpas Pastor (1996, p. 67-87) apropria-se da noção de funções léxicas, de Benson 

(1986) e Hausmann (1979) e que de maneira brilhante, classifica as colocações em seis formas:  

 a) As colocações do tipo verbo+ substantivo (sujeito), onde o verbo desempenha uma 

ação desenvolvida por um sujeito, exemplo: correr un rumor2 / v+s(sujeito);  

 
1 Traduzindo: “[…] são unidades lexicais formadas por mais de duas palavras gráficas em seu limite inferior, cujo 

limite superior é colocado no nível da sentença composta. As referidas unidades são caracterizadas por sua alta 

frequência de uso e co-adaptação de seus elementos integradores; pela sua institucionalização, entendida em 

termos de fixação semântica e especialização; por seu potencial de idiomáticidade e variação; bem como pelo grau 

em que todos os aspectos são dados nos diferentes tipos” (CORPAS PASTOR, 1996, p. 20). 
2 Correr um boato (tradução nossa).  
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 b) as colocações que se formam a partir do verbo + substantivo (objeto), estas possuem 

um grau maior de combinação, neste caso a “variável” possui muitas possibilidades de 

apresentação, exemplo: desempeñar un cargo3/ v+s(objeto); 

 c) colocações formadas por adjetivo + substantivo, neste caso podemos perceber a 

existência de um “termo” qualificador, exemplo: momento crucial/ adj.+s; 

 d) nas colocações que são formadas por substantivo + preposição + substantivo, 

percebemos que existe uma clara designação de pertencimento, ou seja, a expressão reflete, 

mostra a que grupo pertence cada substantivo, exemplo: banco de peces4 / s + prep.+ s;  

 e) as colocações que são formadas por verbo + advérbio, vão apresentar expressões de 

modo e de intensidade, exemplo: negar rotundamente5 / v+adv.;  

 f) as colocações que são formadas através de adjetivo + advérbio, apresentarão um 

particípio desempenhando função adverbial, exemplo: opuesto diariamente6/ adj.+adv.  

 Outra classificação postulada por Corpas Pastor (1996, p. 88-131) é a Esfera II 

(locuções), que são unidades fraseológicas do sistema da língua, que por sua vez possui 

características distintivas que merecem nossa atenção: fixação interna, externa e unidade de 

significado. Assim, não constituem um enunciado completo e de maneira geral, funcionam 

como elementos oracionais. Ainda de acordo com a autora, as locuções estão organizadas da 

seguinte maneira:  

 a) locuções nominais – que podem apresentar a estrutura substantivo + adjetivo; 

substantivo + preposição + substantivo; verbo + verbo; 

b) locuções adjetivas – apresentam combinações adjetivo + preposição + substantivo, 

neste caso o sintagma poderá aparecer preposicionado;  

c) locuções adverbiais – estas apresentam sintagmas preposicionados, cujo núcleo é um 

advérbio;  

d) locuções verbais – estas apresentam uma gama de combinações (verbo de ligação 

mais atributo; verbo mais complemento circunstancial; objeto direto), também há a 

possibilidade de combinação do tipo, dois núcleos verbais ligados por uma conjunção;  

e) locuções prepositivas – por si só, não representam sintagmas, sua combinação é feita 

através de um advérbio e uma preposição ou um substantivo e uma preposição;  

 
3 Desempenhar uma função (tradução nossa). 
4 Ciclo de conferências (tradução nossa). 
5 Negar veementemente (tradução nossa). 
6 Diariamente oposto (tradução nossa). 



24 

f) locuções conjuntivas – que podem ser por coordenação (distributivas e adversativas) 

e subordinação;  

g) locuções causais – estas podem estar formadas por diversos sintagmas, porém um 

deve estar formado por um sintagma verbal, não constituindo orações completas.  

 Por último, na Esfera III (enunciados fraseológicos), há as parêmias (CORPAS 

PASTOR, 1996, p. 132-169) e as fórmulas de rotina (CORPAS PASTOR, 1996, p. 170-213). 

Apresentando fixação interna e externa, as unidades presentes nesta esfera desempenham nos 

atos de fala enunciados completos. A capacidade das UFs serem diversificadas se sustenta pelo 

fato de cada uma delas pode realizar junções com outras e formarem um novo sentido.  

 Cada falante realiza suas junções de maneira a formar sentido, desta maneira o receptor 

as interpreta de maneira a fazer sentido. Cabe ressaltar que as fórmulas de rotina constituem 

atos de fala, não possuem autonomia, são utilizadas no discurso de forma fixa (CORPAS 

PASTOR, 1996, p. 133). Além disso, as parêmias possuem um grau de variedade mais 

abrangente e que também compõe o discurso no campo das UFs. Por fim, pode-se fazer a 

distinção entre parêmias e fórmulas de rotinas através de critérios semânticos e funcionais 

(CHRENKOVÁ, 2010, p. 14).   

Ao se trabalhar com a taxonomia de Corpas Pastor (1996), é evidente que haja certa 

dificuldade quando se tenta entender a diferenciação entre as locuções e as colocações, 

pertencentes às esferas I e II, respectivamente. Dessa maneira a diferenciação, ao que nos 

parece, é uma linha tênue que as separa, cabendo ao pesquisador a minuciosa prática de 

categorização das Unidades Fraseológicas encontradas.  

No ato da classificação das UFs não a fizemos de maneira aleatória, antes, o conceito 

de Fraseologia foi bastante examinado, e de acordo com Freire e outros (2012), não é possível 

realizar tal distinção apenas tomando como base o grau de fixação, a pluriverbalidade e a função 

de elemento oracional, que são características distintivas das locuções.  

Ainda, sobre a tentativa de separar locução e colocação: 

 

Parece-nos pouco útil, para o pesquisador desafiado pela difícil tarefa de 

separar umas das outras, a distinção apontada por Corpas Pastor de que as 

locuções ocorrem no nível do sistema e as colocações, no nível da norma, o 

que, às vezes, é dificilmente perceptível [...] (FREIRE et al, 2012, p. 147).  

 

 Com efeito, podemos dizer que as UFs assumem uma grande importância quando se 

pensa que estas podem revelar os traços mais característicos de uma determinada língua. Neste 

sentido, propomos como forma de resultado da pesquisa realizada, a construção de um glossário 

com as UFs encontradas no corpus analisado, que seguirá o modelo de macro e microestrutura 
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estruturado por Barreiros (2017) e adotado pelo Projeto de pesquisa Estudos lexicais no acervo 

de Eulálio Motta (UEFS/CONSEPE 137/2017).   

3.1 DICIONÁRIO, GLOSSÁRIO E VOCABULÁRIO: A INSERÇÃO DAS UNIDADES 

FRASEOLÓGICAS 

 

 Durante as leituras de materiais para o embasamento deste estudo, percebemos que, 

muitas vezes, confundem-se os conceitos de dicionário, glossário e vocabulário. Acreditamos 

que para o trabalho no campo da fraseologia, estes conceitos devem estar bastante fixados pelo 

pesquisador, visto que, cada um desses suportes possuem uma finalidade específica. Estamos 

de acordo que o que compõem as UFs são palavras, não pode constituir-se de apenas uma 

palavra, é necessário, pois, a junção de duas ou mais, formando então as chamadas unidades 

linguísticas. Neste sentido temos palavra, no dizer de Margarida Basílio (2003), qualquer 

sequência que possa ocorrer entre espaços e sinais de pontuação, claro que respeitando 

minimamente sequências possíveis dentro da língua. 

 Trabalhamos aqui com um corpus de extensão mediana, e por esse motivo escolhemos 

o glossário como expressão dos nossos resultados, assim, este é um conjunto de expressões 

reunidas de um determinado escopo, não caberia a utilização do dicionário, pois este em sua 

realidade traz o significado de quase todas as lexias de uma determinada língua, que em nosso 

caso é a língua portuguesa, por fim, o conceito de vocabulário é tido como um conjunto de 

palavras ou expressões de um determinado autor ou obra. Esses conceitos se confirmam quando 

Barbosa (2001) diz que: 

 

[...] 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 lingüística, inclusive as das línguas de especialidade; e, ainda, 

glossários ou vocabulários processam o vocabulário de um texto-ocorrência. 

(BARBOSA, 2001, p.33).  

 

 Tomemos como exemplo a tese de doutorado da professora Dra. Liliane Barreiros que 

tem por título O vocabulário de Eulálio Motta, neste trabalho o objetivo primeiro foi elaborar 

o vocabulário do autor, buscou-se inventariar em 215 textos em prosa, 36 textos publicados na 

coluna Rabiscos do jornal Mundo Novo, 17 textos publicados no jornal O Lidador, 45 textos 

publicados no jornal O Serrinhense, 24 textos publicados no jornal Gazeta do Povo, 43 

panfletos e 50 causos que compõem Bahia Humorística (BARREIROS, 2017, p. 6), que 

diferente do glossário, abarca um corpus de análise maior.  
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 Barbosa (2001) esclarece sobre a diferenciação destes três suportes lexicográficos, e de 

acordo com a autora, podemos inferir o seguinte: a nível de sistema, concebemos o dicionário 

registrado como sendo a marca da totalidade léxica de uma determinada língua e que possui em 

seus verbetes um significado abrangente; a nível de sistema, o vocabulário abrange uma maior 

cobertura léxica, ou seja, trabalha dentro de determinada especialidade e apresenta várias 

acepções para um determinado verbete; por fim, a nível de fala, o glossário, que nestes termos, 

é a representação do léxico de uma determinada obra ou texto, é menor que os suportes 

anteriores, dada a sua especificidade, ainda, apresenta acepções reduzidas dos verbetes.  

 Assim, destacamos o trabalho de Fromm (2004), que trata das definições de obras 

lexicográficas e terminológicas, que em suas palavras, nem sempre o título dicionário 

corresponde ao tipo de trabalho desenvolvido. Nas palavras do autor:  

 

[...] nomear uma obra lexicográfica/terminológica como Dicionário é mais 

comum apenas porque valoriza o produto em si, dando-lhe um caráter mais 

sério, como um dicionário geral da língua. (FROMM, 2004, p.8).  

 

Em nosso contexto, o glossário trazido aqui, apresenta as Unidades Fraseológicas 

encontradas nos 50 causos sertanejos de Eulálio Motta, por isso, sua acepção não pode ser 

realizada de maneira abrangente, pois, está relacionada com o seu contexto sociocultural, ou 

seja, não podemos deslocar sua significação para traços de outra região, por exemplo. Sua 

significação foi necessariamente realizada respeitando o seu espaço sociopolítico-histórico-

cultural.  

Estudar o léxico de Eulálio Motta sob a ótica das Unidades Fraseológicas é, na verdade, 

mergulhar em sua história, é tornar pública sua maneira de escrita, e, sobretudo, evidenciar a 

cultura de seu povo. A investigação do léxico nos permite, sobretudo, o conhecimento da 

cultura de um determinado povo. Ainda, através de tal estudo seu itinerário histórico também é 

passível de investigação, nos proporcionando maiores possibilidades de compreensão do por 

que do emprego de determinadas lexias. E que de acordo com Orsi (2012) baseando-se em 

Biderman (1996):  

 

O léxico é, em vista disso, o acervo de todo saber vocabular de um grupo 

sociolinguístico e cultural; é o lugar em que se deposita toda a informação 

sobre o mundo condensada em unidades, pois nele se encontram nomenclatura 

e a interpretação da realidade. (ORSI, 2012, p. 168).  
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 Assim, todo esse panorama de estudo do léxico em nosso trabalho é tido como estudo 

do léxico de especialidades (significação específica), visto que, as Unidades Fraseológicas 

atendem a um conjunto de expressões de uma determinada região.  

 Por certo, cada pesquisador deve tomar como referência um desses suportes para 

trabalhar, observando sempre o objetivo final. 

 A ordem que regeu a composição de nosso glossário seguiu o modelo de Barreiros 

(2017). Dessa maneira, os verbetes criados com as unidades fraseológicas encontradas no 

corpus receberam sua significação, levando em consideração o contexto do causo onde foram 

extraídas. Algumas das UFs foram identificadas por Barreiros (2017) e criado o seu verbete, 

porém não foram classificadas de acordo com Corpas Pastor (1996). Nesse trabalho, ampliamos 

o número de entradas, classificando, definindo e exemplificando a partir do corpus.  

 Os verbetes foram organizados em ordem alfabética e as unidades fraseológicas 

registradas em negrito. Quando há variação, esta foi especificada. Em seguida, apresentamos o 

seu possível significado, juntamente com um trecho do causo de onde foi extraída a UF (em 

itálico), como forma de aplicação, a fim de tentar demonstrar o contexto em que foi usada. Ao 

final do verbete, apresentamos a identificação do causo, como por exemplo: C1[1993], “C1” 

indica que é o causo de número 1 em Bahia Humorística, seguido do ano de criação entre 

colchetes. Na figura abaixo, mostramos o esquema do verbete: 

 

Figura 1 – Exemplo de microestrutura do glossário 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Com base na pesquisa realizada, apresentamos como resultado a elaboração de um 

glossário das unidades fraseológicas presentes nos causos sertanejos de Eulálio Motta, 

identificando-as e classificando-as em locução, colocação ou enunciado fraseológico 

(CORPAS PASTOR, 1996). Em seguida, a definição que demos, sempre levando em 

consideração o contexto em que Eulálio Motta estava inserido na época, juntamente com as 

abonações. As entradas estão dispostas em ordem alfabética, possibilitando a consulta de 

maneira mais organizada.  

A confecção do verbete é baseada e adaptada do modelo proposto por Barreiros (2017). 

Após a abonação, é mostrado o código de identificação do causo e seu ano de publicação, 

seguido da(s) linha(s) que se encontra(m) na edição do livro Bahia Humorística: causos 

sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2016).  

Para a estruturação do glossário, não optamos por usar nenhum software, toda a 

formatação foi realizada através do Microsoft Word, pois acreditamos que este daria conta de 

nossa proposta para a criação do glossário, já que dispõe de muitos recursos para a formatação 

de texto. Segue a baixo um quadro com as UFs, logo em seguida apresentamos o glossário 

construído com as Unidades Fraseológicas encontradas no corpus analisado.  Ressaltamos que 

no C47[1933] SEDENHO não encontramos Unidades Fraseológicas.   

 

Quadro 2 – Inventário com as Unidades Fraseológicas encontradas 

CAUSOS SERTANEJOS 

(BARREIROS, 2016) 

UNIDADE(S) FRASEOLÓGICAS/ 

LINHA(S) DE OCORRÊNCIA 
PÁGINA 

C1[1933] 

PROFESSOR FRANCELINO 
- competir com o mestre (l.37) p. 79-80 

C2[1933] 

VIDA SERTANEJA I 
- dá pra vádiá (l.11) p. 81 

C3[1933] 

VIDA SERTANEJA II 
- tocou pru (l.10) p. 82 

C4[1933] 

VIDA SERTANEJA III 
- vivê dipindurado (l.8) p.83 

C5[1933] 

NOVIDADE 

- cara de cavalo ( l.24) 
- quem nasce pra cachorro morre latino (l.39) 

- Pau que nasce tôrto, torto fica ( l.41-42) 

p.84-87 

C6[1933] 

UMA QUE NÃO SABIA O 

SENTIDO DE MARRUÁ 

-vacas de meia (l.2) p. 88 

C7[1933] 

NA COLHEITA DO CAFÉ 

-tá morre não morre (l.6-7) 

-Deus te dê o ceo! (l.20) 

-dava pesco (l.28) 
- pra mode (l.38-39) 

p.89-91 
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- caroço de café no fogo (l.49-50) 
-quebrá gaio (l.52) 

C8[1933] 

O VENDEDOR MALICIOSO 
- a cuma tá dano? (l. 5) p. 92 

C9[1933] 

ISTO 
- dia de feira (l.3) p.93  

C10[1933] 

CARACTER 
- os trem (l.19-20) p. 94 

C11[1933] 

AZUL DE METILENO I 
- me acuda (l.30-31) p. 95-96  

C12[1933] 

CHOVE, NÃO CHOVE 

 

- conversa pelos cutuvelos (l.5) 

- agua qui não cae do ceo! (l.38) 

-cae no manguá (l.41-42) 

-moiá a guéla (l.43) 
- pode inborcá seu pote (l.62-63) 

-na barriga da mãe (l.81) 

-pissuido de gente pobe (l.83) 

p. 97-100  

C13[1933] 

SERTÃO TRISTE 
- vivem sem podê (l.34-35) p.101-102  

C14[1933] 

QUEM CASOU... 
- recebo a vós (l.4-5) p.103  

C15[1933] 

MUNDODOVENSES... 

-“ não abre a boca que não saia capim” (l.11-

12) 
p.104-105   

C16[1933] 

PAPEL QUEIMADO 

- papel queimado (l.11) 

- limpar os quartos (l.15-16) 
p. 106  

C17[1933] 

CASAMENTO SOCIALISTA 
- grupo de desocupados (l.2-3) p. 107 

C18[1933] 

DO CORONEL 
-abra os quarto pru á intra (l.17) p. 108  

C19[1933] 

O MATADOURO 
-matouro de cimento (l.22) p. 109-110 

C20[1933] 

COMUNISMO 

- cara de dia de aziago (l.3) 

-botar “aquilo” em pratos limpos (l.8-9) 
p.111 

C21[1933] 

MANTEIGA 
- o controle no gosto (l.6) p. 113-115  

C22[1933] 

LAMPEÃO 
- fazeno bramura! (l.15-16) p. 116 

C23[1933] 
INFERNO 

- pra fazer agua (l.4) 
- passar a vassoura (l.16) 

p. 117-119 

C24[1933] 

SUICÍDIO 
-pum riba (l.8) p.120 

C25[1933] 

MERCADO 
-chega negrada! (l.10) p. 121  

C26[1933] 

GENTE POBRE 
-por quanto dá (l.2) p. 122  

C27[1933] 

COMO É O PARTIDARISMO NO 

SERTÃO... 

- de rampa e tampa (l.5) 

- á cata do (l.14-15) 
p. 123  

C28[1933] 

LAMA 
- um trecho de rua (l.7-8) p.124  

C29[1933] 

CASTRO ALVES 
- três vêis misericórdia! (l.10-11) p.125 

C30[1933] -punha a nú (l.25) p. 126-127  
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TIRADENTES -uma bôa pessôa (l.41-42) 

C31[1933] 

CONVERSANDO COM SINHA 

CONSTANÇA 

-já pega cãs (l.9-10) p. 128-129  

C32[1933] 

CORONEL SALÚ 
-“sola” de pés de negros sambistas (l.10-11) p. 130-131   

C33[1933] 

UM VALENTE MEDROSO 

-pegou em pau de fôgo (l.3-4) 

- pega bonito (l.7-8) 

- “é uma galinha” (l.10) 

p. 132  

C34[1933] 

UMA FAMILIA DOENTE 

-“não qué dá pra nada” (l.15) 

cheio de não presta” (l.19-20) 
p. 133  

C35[1933] 

O QUE É O PARTIDO NO SERTÃO 
-“botaram chucalho” (l.12-13) p. 134 

C36[1933] 

O EXEMPLO DE ADÃO 

- pobre deabo (l.10) 
- um jegue de botar agua (l.12) 

p. 135  

C37[1933] 

COM OS IMPOSTOS 
- “não estava podendo” (l.14) p. 136  

C38[1933] 

RATOS DO DIABO! 
- morreno tudo ca camisa qui naceu (l.20) p. 137  

C39[1933] 

AZUL DE METILENO II 
-mijo de doutou é azú (l.21-22) p. 138  

C40[1933] 

CANTANDO RODA 

- agulha que se perde não se acha mais (l.7-8) 

- evem pegano (l.16-17) 
p. 139  

C41[1933] 

EXCURÇÕES Á SERRA DOS 

CRISTAES 

- apegar um graúde (l.72-73) 
-“torrar” nos cobres (l.73) 

- passar uma semana de carne (l.74) 
-pra mode (l.78) 

p. 140-145   

C42[1933] 

A “LIRA MUNDONOVENSE” 

- tendo fôlego de sete gatos (l.5) 
-“visita da morte” (l.17-18) 

p. 146-147   

C43[1933] 

FALAR DIFÍCIL 

- falar difícil (l.4) 

- tenho me agüentado (l.38) 
p.148-149  

C44[1933] 

MADRUGADOR 
- bota a boca no mundo (l.6) p. 150 

C45[1933] 

SÊCA 
- mijá nas cova! (l.53-54) p. 151-153  

C46[1933] 

SINHA CRISTINA 

-cum quantos pau se faz uma canoaia (l.6-7) 

- “quase home” (l.16-17) 

- quase moça (l.29) 
-dinheiro jogado no mato (l.32) 

-dito e feito (l.35-36) 

-abri os óio (l.36-37) 
- quanto licotixo! (l.40) 

p.154-155  

C47[1933] 

SEDENHO 
Não foi identificada. --- 

C48[1933] 

DIA DE FEIRA NO ARRAIAL DE 

ITABIRA 

- cabeça de doutou (l.14-15) p. 158 

C49[1933] 

ITABIRA I 
- dizendo-lhe sertanejamente (l.7-8) p. 159 

C50[1933] 

ITABIRA II 
- pegar o serviço (l.18-19) p. 160-161  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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A a 

 
 

 

á cata do  Colocação S+prep.+S. À procura 

de alguma coisa, de alguém. Com isto o 

prefeito se azureta e manda a policia á cata 

do malereado. (C27[1933], l. 14-15). 

 

a cuma tá dano? [como está dando] 

Locução (Loc. verbal). (var. a cuma é isto?). 

Significa perguntar o preço de alguma 

mercadoria. Quanto custa? Chega junto dum 

saco de milho, apanha um punhado, olha, 

quebra um carôço “no dente” e pergunta ao 

vendedor: – “A cuma tá dano? (C8[1933], 

l.5). 

 

abra os quarto pru á intra Colocação 

V+(prep.+)S (objeto). Fazer com que o corpo 

fique mais fresco; arejar-se nas partes 

íntimas. Abra os quarto pru á intra, Dona 

Maria! Isto assim fechado fáiz má! Abra os 

quarto! (C18[1933], l. 17).  

 

abri os óio [abrir os olhos] Colocação 

(V+S) Alertar alguém. Eu bem dizia a Maria; 

bem qui lhe abri os óio. (C46[1933], l. 35-

36).  

 

agua qui não cae do ceo [água que não cai 

do céu] Enunciados fraseológicos – 

Parêmias –enunciados de valor específico.  

Cachaça, bebida alcoólica.  E virando-se 

para o dono da venda: – Joaquim! traz ai uns 

copo e uma garrafa de “prejuizo”. Gente, 

vamo moiá a guéla! Bebam esse deabo! Não 

tenham pena qui isso é agua qui não cae do 

ceo! (C12[1933], l. 43). 

 

agulha que se perde não se acha mais  

Enunciados fraseológicos – Parêmias 

enunciados de valor específico .Perder o 

contato com alguém; perder algo de valor. 

“Menina diz a teu pae, teu pae, teu pae, que 

uma agulha que se perde não se acha mais.” 

(C40 [1933], l. 7-8).  

 

apegar um graúde [pegar um graúdo] 

Locução (loc. adj.) Pegar uma pedra preciosa 

grande. [...] cada um dizia desejar encontrar 

um cristal graúde. (C41 [1933], l. 72-73). 

 

 

B b 

 
 

bota a boca no mundo [botar a boca no 

mundo] Colocação (S+prep.+S). 

Denunciar; reivindicar. [...] ás 4 e ½ da 

manhã, bota a boca no mundo, gritando a 

filha: [...]. (C44[1933], l. 5-6). 

 

botar “aquilo” em pratos limpos (var. 

colocar em pratos limpos). Colocação 

V+(prep.+)S (objeto) Esclarecer algum 

assunto. Ermiro procurou botar “aquilo” em 

pratos limpos. .  (C20[1933], l.8-9).  

 

botaram chucalho (var. colocar chucalho) 

Colocação V+S. Alguém que não passa sem 

ser notado. Estes andaram pela cidade toda, 

a dizer, em cochichos e risadas, que 

“botaram chucalho no velho.” (C35[1933], l. 

12-13). 

 

 

C c 

 
 

 cabeça de doutou [cabeça de doutor]  

Locução (loc. adj.).  Alguém inteligente, 

alguém que formou-se em uma 

faculdade/universidade. Mas pra distrinxar 

tanto trem só menmo uma cabeça de doutou. 

(C48[1933], l. 14-15).  

 

cae no manguá [cair no manguá] 

Colocação V+S  Apanhar, levar uma surra. 

Hoje só se vê agua corrê im cara de menino 

quando cae no manguá! (C12[1933], l.38).  

cara de cavalo Locução (loc. verbal ). 

Pessoa com rosto comprido e queixo grande. 

Aquele cara de cavalo é o trem mais runhe 

que o só de Deus incobre. (C5 [1933], l. 24). 

 

cara de dia aziago Locução (loc.adj.). Dia 

em que há infortúnio, infelicidade. Dona 
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Ismelia estava em casa (na cidade) com uma 

cara de dia aziago.  (C20[1933], l.3).  

 

caroço de café no fogo Colocação 

(S+prep.+S). Fazendo café. Ficou im casa 

c’uns caroço de café no fogo. (C7[1933], 

l.49-50). 

chega negrada! (var. chega negada) 

Enunciados fraseológicos – Fórmulas de 

rotina- form.discursiva. Vocativo para 

chamar um grupo de pessoas. A cuma tá dano 

o féjão? /Chega negrada! Tá cabano! 

(C25[1933], l.10).  

 

cheio de não presta (var. cheio do que não 

presta) Locução (loc. adj.). Alguém que está 

acometido por várias doenças. [...] passando 

eu ha poucos dias, pela casa do velho Tito, e 

perguntando á velha como iam todos, ela me 

respondeu que está “tudo cheio de não 

presta”. (C34[1933], l.19-20).  

 

competir com o mestre Locução (loc. adj.) 

Alguém que não possui as mesmas 

qualificações de outra pessoa. Em ciencias 

juridas não posso competir com o mestre. 

(C1 [1933], l. 37). 

 

conversa pelos cutuvelos [conversa pelos 

cotovelos] Colocação (S+prep.+S. Falar 

demais. [...] é um camarada que conversa 

pelos cutuvelos; e faz gosto a gente o ouvir. 

(C12[1933], l. 5).  

cum quantos pau se faz uma canoaia [com 

quantos paus se faz uma canoa] Enuciados 

fraseológicos – Parêmias –enunciados de 

valor específico. Mostrar quem manda. Eu te 

passá-lhe o pilunga de mucambo na cabeça 

qui tu é de vê cum quantos pau se faz uma 

canoaia. (C46[1933], l. 6-7).  

 

 

D d 

 
 

dá pra vádiá Colocação (V+prep.) + S (obj.) 

Ação de não fazer nada, não trabalhar. Eu vou 

dá pra vadiá / Que os vadio tomém come/ 

Toda vida eu trabaei/ E sempre morreno de 

fome (C2 [1933], l. 11). 

 

dava pêsco (var. dar pescoção) Colocação 

(V+S). Bater em alguém, não 

necessariamente no pescoço. Dizem até qui 

quando chegava em casa inxarcado de 

minduba, dava pêsco nela. (C7[1933], l.28). 

de rampa e tampa  Locução (loc.adj.) 

Integralmente; totalmente. A fiscalização 

municipal matou uma porca e jogou-a no 

posto de A... Este, oposicionista de rampa e 

tampa, vio naquilo uma pirraça da situação 

e, em represalia, apanhou a finada e 

colocou-a sobre a ponte, no meio da rua. 

(C27[1933], l. 5).  

 

    Deus te dê o ceo! Enunciados 

Fraseológicos (Fórmulas de rotina- 

Fórmulas psicossociais) (var. Deus dê o ceo).  

O que se deseja geralmente para alguém que 

morreu. Coitada! Deus te dê o ceo! 

(C7[1933], l. 20).   

 

dia de feira Locução (loc. adj.). Dia da 

semana em que geralmente ocorre feira-livre, 

venda de frutas e verduras. Um dia, dia de 

Feira no Alto Bonito, notei esta ogerisa do 

matuto a esta palavra. (C9[1933], l.3).  

dinheiro jogado no mato (var.  dinheiro 

jogado fora)  Locução (loc. adv.) . Dinheiro 

mal empregado; gasto com coisas 

desnecessárias. [...] este dinheiro que tu vae 

gastá cum Minervina é dinheiro jogado no 

mato. (C46[1933], l. 27-29). 

 

dito e feito Locução (loc. verbal) Algo 

prometido e realizado a contento. Dito e feito 

– nan valeu de nada a ta vosinha. 

(C46[1933], l. 32-33). 

 

dizendo-lhe sertanejamente (var. dizer 

sertanejamente) Colocação V+Adv.Falar 

com termos característicos do sertão; falar 

forte, firme. A’ noite lhe mostrei a sentina, 

dizendo-lhe sertanejamente: – ali é para 

desapertos; se tiver vontade de se desapertar, 

é só ir ali (C49[1933], l. 7-8).  
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E e 

 
 

é uma galinha [ser uma galinha] 

Enunciados fraseológicos –Parêmias- 

Enunciados de valor específico. Indivíduo 

extremamente medroso. [...] o velho Nunes 

“é uma galinha”. (C33[1933], l.10). 

 

evem pegano (vem pegando)  Locução (loc. 

verbal).  Algo que está tomando conta, 

alastrando-se. O povo disse qui a revorta 

evem pegano os home e as muié tomém.” 

(C40 [1933], l. 16-17).  

 

 

 

F f 

 
 

falar dificil  Colocação V+Adv. Alguém, que 

pra impressionar, usa palavras que não são de 

seu cotidiano. Nada mais interessante que se 

ouvir um tabareo que gosta de “falar dificil.” 

(C43[1933], l.4) 

fazeno bramura  Colocação  (V+S). 

Fazendo bagunça. – Eu não sê, Dona Elvira, 

cuma Lampeão não amonta um trem pra saí 

pur o mundo fazeno bramura! (C22[1933], l. 

15-16).  
 

 

 

G g 

 
 

grupo de desocupados Locução (loc. adj.). 

Pessoas que não fazem nada, não trabalham, 

não estudam. Num loja, rodeado de um grupo 

de desocupados, entre os quaes estava eu, 

[...]. (C17[1933], l. 2-3). 
 

 

 
 

 

J j 

 
 

já pega cas [já pega com as] Enunciados 

fraseológicos – Parêmias enunciados de 

valor específico. Fazer brincadeira com 

alguém; fazer piada; chacota. Vamicê já pega 

cas caçuada de Vamicê! (C31[1933], l.9). 

 

jegue de botar agua  Locução  (loc.adj.)  

Pessoa comparada a um animal manso; 

calmo. Calado, prestativo, paciente e manso 

como um jegue de botar agua. (C36[1933], l. 

11-12).  
 

 

L l 

 
 

limpar os quartos Colocação (V+ 

(prep.+)S(objeto). Limpar o ânus, ou 

popularmente limpar a bunda. Porque papel 

queimado tem a vantagem de não servir para 

limpar os quartos de ninguem... (C16[1933], l, 

15-16). 

 

 

M n 

 
 

matouro de cimento (var. matadouro de 

cimento) Locução  (loc. adj.). Local 

reservado para o abate de animais(bois, 

galinhas, porcos). [...] construiu um matouro 

de cimento, em substituição a um velho 

curral [...] (C19[1933], l. 3).  

 

me acuda Locução (loc. verbal). Auxiliar; 

socorrer. Vomicê me acuda qui eu tou mijano 

o fé todo! (C11[1933], l. 30-31).  

mijá nas cova [mijar nas covas]  Locução 

(loc.verbal). Eufemismo pela falta de chuvas, 

a saída seria mijar nas covas das plantações. 

Pur chuva parece qui nan móia não. Eu tou 

veno qui só dano pra mijá nas cova! 

(C45[1933], l.53-54).  

 

mijo de doutou é azú [mijo de doutor é 

azul] Locução (loc. adj.). Dizer que é de 

linhagem nobre. saío de lá com o bacio, 
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mostrando-o às irmãs, e dizendo, admirada: 

– oia meninas! oia uma coisa! mijo de doutou 

é azú! (C39[1933], l. 21-22).  

 

moiá a guéla [molhar a goela] Locução 

(loc.verbal). Beber algum líquido. Gente, 

vamo moiá a guéla! Bebam esse deabo! 

(C12[1933], l. 41-42).  

morre não morre  Enunciados 

Fraseológicos (Parêmias-Enunciados de 

valor específico).  Alguém que está muito 

enfermo, à beira da morte. Dizem que a 

mulher do Tiburço tá morre não morre. 

(C7[1933], l 6-7). 

morreno tudo ca camisa qui naceu  

[morrer com a camisa que nasceu] 

Enunciados fraseológicos – Parêmias 

enunciados de valor específico. A pessoa que 

nasce pobre, morre pobre, sem ter o que 

deixar de herança. Só se matano tudo quanto 

é culetô e fiscá. Matá tudo. Do contraro a 

gente acaba é morreno tudo ca camisa qui 

naceu. (C38[1933], l. 20).  

 

 

N n 

 
 

na barriga da mãe Locução (loc.adj.). No útero. 

Cá finada tive 10, e agora cá segunda já tou 

no 5 e o 6 já tá bulino na barriga da mãe. 

(C12[1933], l. 80-81). 

 

não abre a boca que não saia capim 

Enunciados fraseológicos – Parêmias 

enunciados de valor específico. Alguém que 

conversa muita coisa, mas não se aproveita 

muito de sua fala; não sabe conversar; burro. 

[...] “rapaz de Mundo Novo não abre a boca 

que não saia capim.” (C15[1933], l. 11-12). 

 

não estava podendo (var. não estar podendo) 

Locução (loc. verbal). Quando alguém está 

sem dinheiro ou recursos para a realização de 

algo. Disse êle que não pagou em tempo de 

evitar a multa, porque não “estava 

podendo”.  (C37[1933], l. 12-14). 

 

não qué dá pra nada [não quer dar pra 

nada]  Locução (loc.adv.) Indivíduo 

preguiçoso, que não gosta de trabalhar. 

“José, o caçula”, segundo me disse o velho, 

“não qué dá pra nada.” (C34[1933], l.15). 

 

 

O o 

 
 

o controle no gôsto  Colocação (S + prep.+ 

S) . Fazer as coisas a próprio gosto; a sua 

maneira. Põe-lhe o controle no gôsto, 

regrando-lhe a manteiga. (C21[1933], l. 6). 

 

os trem Locução (loc. adj.). Designa coisas. 

Um conjunto de objetos, utensilhos. Ai ai qui 

a gente podesse vê os trem da roça tudo cum 

esse carate! (C10[1933], l. 19).  

 

 

P p 

 
papel queimado Locução (loc. adj.)  

Depreciação da pessoa negra, referindo-se à 

pessoa negra. Uma das moças do grupo, 
irrefletidamente diz, em voz alta: – Vamos mudar 

de assunto que evem chegando um papel 
queimado...  (C16[1933], l. 11).  

 

passar a vassoura  Locução  (loc. verbal). Ato 

de limpar superficialmente. [...] quando ha 

“verba”, a prefeitura manda passar a vassoura 
na cidade... (C23[1933], l. 16). 

 

passar uma semana de carne Colocação 

(S+prep.+S). Passar uma semana fazendo 

refeições com carne. [...] queria pegar um 

gaúde pra “torrar” nos cobres e passar uma 

semana de carne. (C41[1933], l.74). 

 
pau que nasce tôrto, torto fica Enunciados 

Fraseológicos (Parêmias-Enunciados de valor 

específico) Pessoa que faz sempre coisa errada. 
Quem nace pra cachorro morre latino. Achei 

muito interessante esta var. do velho adagio: – 
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“Pau que nace tôrto, torto fica”. (C5 [1933], l. 

41-42). 

 

pega bonito (var. pegar bonito). Locução (loc. 

adv.). Quem não tem medo de realizar algo. 

[...] o velho Nunes pega bonito no pau de 

fôgo. (C33[1933], l.7).  

 
pegar o serviço Colocação V+S . Aceitar um 

trabalho; trabalhar. O senhor que me apareceu 

para “pegar o serviço”, era desses matutos que 

gostam de falar dificil. (C50[1933], l.18-19).  

  

pegou em pau de fogo (var. pegar em pau de 

fogo)  Locução (loc. adj.) Excesso de coragem; 

aquele que não tem medo. [...] Djalma Dutra 

é homem que já pegou em pau de fôgo,/ o 

velho Nunes pega bonito no pau de fôgo. 

(C33[1933], l. 4).  
 

pissuido de gente pobe [possuído de gente 

pobre] Locução (loc. adj.).  De que se tem posse, 

os bens de gente pobre. E concluio: – “Fio e 

nicissidade é o pissuido de gente pobe. 

(C12[1933], l. 83). 

  

pobre deabo  Locução (loc. adj.).  Pessoa que 

não tem muitos recursos, pobre. Antonio de Chica 
era um pobre deabo trabalhador e bom. 

(C36[1933], l.10). 

pode imborcá seu pote [emborcar] Locução 
(loc.verb.) Mandar que alguém desista de suas 

intenções. Quá, meu véio, pode imborcá seu pote! 
(C12[1933], l. 62-63). 

 

por quanto dá (var. por quanto tá) Enunciados 
fraseológicos (Fórmulas de rotina – fórmulas 

discursivas- fórmula de abertura e 
encerramento). Usada para questionar o preço de 

mercadorias. Por quanto dá o caneco?/ Mil e dois 

tões. (C26[1933], l.2).  

 

pra fazer agua Colocação (V+S). Juntar água 

nos tanques e açudes. [...] umas chuvinhas finas, 

que não dão “pra fazer agua” mas dão pra fazer 

lama. (C23[1933], l. 4). 

 

pra mode (var. pru mode) Locução (loc. 

prepositiva) . A fim de. Só tá fartano é um 

istrangêro pra mode rancá. (C41 [1933], 

l.17).  

 
pra mode [por amor de] Locução (loc. 
Conjuntiva ) A fim de. Vomicê devia era mandá 

o Joaquim tambem pra mode aprende iscrevê o 

nome. (C7[1933], l.38).  

pum riba [por em riba de] Locução (loc.adv.) 

Em cima de. Eu já disse lá im casa: no dia que eu 

me adaná compro um quilo de calaborêto, como 
todo, adespois ingulo um muringo dagua pum 

riba e fico isperano o papôco. (C24[1933], l.8).  

 

punha a nú [por a nú]  Locução (loc.adv). 

Explicitar alguma situação; trazer à tona. [...] 

em que o jornalista punha a nú a falta de 

vergonha de um político [...]. (C29[1933], l. 

25). 

 

 

Q q 

 
 

quanto licotixo [quanto licuticho] 

Colocação Adj.+S. Quanta agitação; mistura 

desordenada de ações. A muié reza, a muié 

acende vela, a muié apaga vela... gente, 

quanto licotixo! (C46[1933], l. 40).  

 

quase home [quase homem] Locução 

(loc.adv.). Para indicar que o menino está se 

tornado adulto. Abandonada pelo marido, 

vive com o filho “quase home”. (C46[1933], 

l. 16). 

 

quase moça [quase moça] Locução 

(loc.adv.). Para indicar que a menina está se 

tornando adulta. Abandonada pelo marido, 

vive com o filho “quase home” e uma filha 

quase moça.. (C46[1933], l. 16-17). 

 

quebrá gaio [quebrar galho] Colocação 

(V+S) Fazer serviço avulso. Dar ajuda para 

alguém. Toma tento, Outonha! Cum os deabo 

de tanto quebrá gaio! Tomara qui seu 

Totonho veja pra tu vê os isbregue! 

(C7[1933], l. 52).  

quem nasce pra cachorro morre latino 

Enunciados Fraseológicos (Parêmias-

Enunciados de valor específico). Quando a 

pessoa não muda de personalidade ou caráter. 

Quem nasce pra cachorro morre latino.[...] 

(C5 [1933], l. 39). 
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R r 

 
 
recebo a vós Enunciados Fraseológicos – 

Fórmulas de rotina – Fórmulas psicossociais 

(Fórmulas expressivas – de consentimento). 

Usado para designar casamento. [...] se 

casou, fez a viagem da casa do pae para o 

Alto Bonito, onde se realisou o “recebo a 

vós”[...] (C14 [1933], l.4-5).  

 

 

S s 

 
 

sola de pés de negros sambistas  Locução 

(loc. adj.).  Para designar a textura da pele da 

palma da mão; mão áspera.  Suas mãos 

calosas lebram “sola” de pés de negros 

sambistas. (C32[1933], l. 110). 

 

 

T t 

 
 

tendo fôlego de sete gatos [ter fôlego de sete 

gatos] Locução (loc. adj.). Ânimo, muita 

resistência para continuar. No dia 12 de 

outubro de 1896, naceu, na cidade de Mundo 

Novo, a sociedade filarmonica “Lira 

Mundonovense” que, tendo fôlego de sete 

gatos, só veio a ter o “consumatum est” no 

ano de 1933. (C42[1933], l. 5). 

 

tenho me agüentado (var. se aguentar) 

Locução (loc. verbal ). Ter resistência. Ha 

poucos dias um deles dizia em Mundo Novo: 

– Qual, o negocio do mundo é cereaes. É com 

que tenho me aguentado. (C43[1933], l. 38). 

 

tocou pru Colocação (V+prep.) + S (obj.) 

tocou pru (var.  tocar pru) . Ir em direção a 

algum lugar – [...] e montou no otomove e 

tocou pru Monte Alegue. (C3 [1933], l. 10). 

 

torrar nos cobres Locução (loc. adv.). 

Vender algo. [...] queria pegar um gaúde pra 

“torrar” nos cobres [...]. (C41[1933], l.73).  

 

três vêis misericórdia! [três vezes 

misericórdia] Enunciados fraseológicos –

fórmulas de rotina – fórmulas psicossociais. 

Vocativo que exprime clamor ao divino; 

espanto. Ao ouvir este verso sinha Zabé ficou 

assombradazinha, dizendo: Misericorda! 

Misericorda! Três vêis misericorda!/E saío se 

benzendo... (C29[1933], l.10-11). 

 

 

U u 

 
 

um trecho de rua  Locução (loc. Adj.) Um 

espaço na rua. Hoje, uma velha, com um 

balaio á cabeça fazendo malabarismo do 

deabo para se equilibrar na travessia de um 

trecho de rua, resmungava: – Deabo duns 

home qui ganham tanto dinheiro do governo, 

e nem pra mandá carçá estas rua de peda! 

(C28[1933], l. 7-8). 

 

uma bôa pessôa  Colocação (Adj.+ S). 

Pessoa de índole boa. E sinha Zabé olhando 

o “cliché”, compadecida: – coitado! Va vê 

qui era inte uma bôa pessôa... (C30[1933], 

l.42).  
 

 

V v 

 
 

vacas de meia Locução (loc.adj.) Quando a 

criação de gado é arrendada a outra pessoa, o 

lucro é repartido entre as partes. O Sr. 

Cariciolo, fazendeiro no municipio de 

Canabrava, deu algumas vacas de meia a 

uma Snr. viuva, fazendeira no mesmo 

município. (C6 [1933], l.2). 

 

visita da morte Colocação (S+prep.+S). 

Quando de alguma forma se percebe que 

alguém está prestes a morrer; presságio de 

morte. Mas tudo aquilo era apenas a “visita 
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da morte” que chegou no ano seguinte...  

(C42[1933], l. 17-18). 

 

vivê dipindurado  Locução (Loc.verbal.) 

(var. depundurado).  Ficar junto de alguém, 

estar sempre presente.[...]“Eu queria ser 

balaio / “Nas cuiêta de café, / “Pra vivê 

dipindurado / “Nas cadeira das muié.” (C4 

[1933], l. 8). 

 

vivem sem podê [viver sem poder] Locução 

(loc. prep.). Não ter como se manter, não ter 

recursos financeiros, mas mesmo assim 

tentar manter-se; sobreviver. Coitados! êles é 

fraco, vivem sem podê cum eles mesmo qui 

dirá comigo! (C13[1933], l. 34-35). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através do que aqui foi estudado podemos concluir que as Unidades Fraseológicas 

fazem parte de nosso cotidiano, pois, muitas vezes, as utilizamos de maneira natural, sem 

perceber. Este trabalho monográfico procurou, sobretudo, evidenciar a escrita do autor baiano 

Eulálio de Miranda Motta, por meio do estudo das UFs identificadas e estudadas em Bahia 

Humorística: 50 causos sertanejos. A viabilidade deste trabalho foi possível dada a 

possibilidade de manuseio do corpus, presente no livro Bahia Humorística: causos sertanejos 

de Eulálio Motta.  

O trabalho realizado no campo do léxico proporcionou a ampliação do Vocabulário de 

Eulálio Motta e os resultados obtidos comporão e alimentarão o acervo do autor, de maneira a 

tornar sua escrita viva e circulante.  

Mesmo com a falta de bibliografia em língua portuguesa que trate sobre a taxonomia 

das Unidades Fraseológicas, a recorrência à taxonomia espanhola não impossibilitou nem 

alterou o caráter de nossa investigação, nos mostrou várias possibilidades de estudos em 

Fraseologia, como por exemplo, estudar os fraseologismos em diversos gêneros discursivos 

textuais. Outra possibilidade de trabalho com as Unidades Fraseológicas é no campo do ensino 

e aprendizagem de uma língua estrangeira, que através das expressões idiomáticas o aprendiz 

torna-se mais inserido na cultura da língua que está estudando e para o professor, sua aula torna-

se mais produtiva. 

Por fim, nossa pesquisa poderá contribuir, sobremaneira, a futuras interrogações no 

campo da Fraseologia, Estudos do léxico e da Linguística, de maneira geral, além de contribuir 

para o fortalecimento da pesquisa regional/local, que acreditamos ser de suma importância para 

o evidenciamento de autores que não estão entre os cânones e para o fortalecimento da cultura 

sertaneja, haja vista, Eulálio Motta, homem sertanejo que utilizava do seu meio social como 

fonte de inspiração para compor sua escrita.  
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ANEXO A 

 

Causo Vida Sertaneja I, editado e publicado em Bahia Humorística: causos sertanejos de 

Eulálio Motta (BARREIROS, 2016, p. 81).  

 

VIDA SERTANEJA I 

O impaludismo, a verminose, a sê- 

ca, o governo, e outros males, não 

deixam o sertanejo que trabalha to- 

mar pé na vida. Entre estes outros 

males, está o sertanejo preguiçoso e va- 

gabundo que vive de gatunagem na 

roça dos que trabalham. 

É tudo isto que o sertanejo traba- 

lhador exprime quando canta: 

 

“Eu vou dá pra vádiá 

“Que os vadio tomém come. 

“Toda vida eu trabaei 

“E sempre morreno de fome”.  

 


	Esta pesquisa também se afirmou pela necessidade de estudar as unidades fraseológicas, quando estas representam a manifestação da oralidade de um determinado povo, ainda, o estudo e classificação das UFs se inserem no campo de estudos lexicais, permit...
	2 AS FONTES DE EULÁLIO MOTTA PARA A COMPOSIÇÃO DOS CAUSOS SERTANEJOS
	O mundonovense, Eulálio Motta, participava ativamente da vida da cidade, tanto das questões políticas e religiosas quanto culturais. Durante a produção de seus escritos, o poeta escrevia rascunhos através de suas observações diárias nas ruas do munic...
	Através dessa reconstituição de fala, o poeta produziu os 50 causos, revelando na verdade uma grande riqueza cultural do sertanejo. Conforme Barreiros (2016), os causos podem ser considerados como uma breve narrativa, que é facilmente assimilada como...
	4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
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