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Resumo: O presente estudo é a realização de uma análise dos fraseologismos presentes nos cordéis
de autores sergipanos, fazendo relação com o processo de ensino de Língua Portuguesa. A
fundamentação teórica para esse estudo será pautada na teoria sobre fraseologismo construída por
Gross (1996) e Mejri (1997). Além disso, serão elaboradas as sequências didáticas, baseando-se na
didática da fraseologia com os seguintes autores Zuluaga (1980), Tagnin (1989), Penadés Corpas
Pastor (1996), Martínez (1999), Sevilla Muñoz (1999), Ortiz Alvarez (2010; 2011) e
Monteiro-Plantin (2015). A justificativa para essa pesquisa é atrelada a carência de obras específicas
que tratem do ensino da fraseologia e que apresentem propostas para o docente. Pretende-se
desenvolver, assim, uma pesquisa sobre os provérbios presentes na literatura de cordel sergipana e
construir sequências didáticas, baseadas no uso comunicativo da língua. Neste trabalho, a
metodologia empregada é constituída pela realização das seguintes etapas: 1. leitura de textos
teóricos referentes ao tema proposto; 2. Com o corpus dessa pesquisa, elaborar sequências didáticas
com usos comunicativos dos provérbios encontrados no cordel para serem aplicadas em aula de
língua portuguesa. Esta pesquisa insere-se na perspectiva de investigação lexical, constituindo uma
análise da variação semântico-lexical em Sergipe. Dessa forma, serão investigados os fraseologismos
referentes aos provérbios utilizados em cordéis de autores sergipanos para a constituição do corpus
da pesquisa.

Résumé: La présente étude est la réalisation d&39;une analyse des phraséologismes présents dans les
ficelles des auteurs Sergipe, liés au processus d&39;enseignement de la langue portugaise. La base
théorique de cette étude sera basée sur la théorie de la phraséologie construite par Gross (1996) et
Mejri (1997). En outre, les séquences didactiques seront élaborées sur la base de la didactique de la
phraséologie avec les auteurs suivants: Zuluaga (1980), Tagnin (1989), Penadés Corpas Pastor
(1996), Martínez (1999), Sevilla Muñoz (1999), Ortiz Alvarez (2010; 2011) et Monteiro-Plantin
(2015). La justification de cette recherche est liée à l’absence d’ouvrages spécifiques traitant de
l’enseignement de la phraséologie et présentant des propositions à l’enseignant. Dans ce travail, la
méthodologie utilisée comprend les étapes suivantes: 1. lecture de textes théoriques faisant référence
au thème proposé; 2. Avec le corpus de cette recherche, élaborer des séquences didactiques avec des
utilisations communicatives des proverbes trouvés dans la chaîne à appliquer dans un cours de
langue portugaise. Cette recherche s&39;inscrit dans la perspective de la recherche lexicale et
constitue une analyse de la variation lexicale-sémantique chez Sergipe. De cette manière, nous
étudierons les phraséologies faisant référence aux proverbes utilisés dans les textes des auteurs
sergipe pour la constitution du corpus de la recherche.
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Introdução

O estudo em questão é centrado em fraseologismos presentes em cordéis de autores sergipanos e a
sua relação com o processo de ensino de Língua Portuguesa. Esta pesquisa insere-se na perspectiva
de investigação lexical, constituindo uma análise comparativa da variação semântico-lexical em
Sergipe.

Esta pesquisa está inserida na perspectiva de investigação lexical, constituindo uma análise
comparativa da variação semântico-lexical em Sergipe. Com isso, serão levantados e analisados os
fraseologismos referentes aos provérbios utilizadas em cordéis de autores sergipanos para a formação
do corpus dessa pesquisa.

O léxico de uma língua é formado por unidades heterogêneas que vão de vocábulos simples até
sequências complexas formadas por vários vocábulos. De acordo com Mejri (1997), ainda não
existem critérios teóricos uniformes para reconhecer e caracterizar estas unidades complexas e essa
combinatória de elementos que as formam. A Fraseologia é o termo usado tanto para se referir ao
conjunto de fenômenos fraseológicos como para a disciplina estudada. Alguns pesquisadores a
consideram como uma subdisciplina da Lexicologia. Porém, há outros que consideram como uma
disciplina independente. Portanto, na literatura especializada, não há unanimidade entre os linguistas,
no que diz respeito ao status dessa área, à delimitação das unidades que podem ser objeto de
investigação e, tampouco, em relação à categorização dessas unidades.

Justificativa
Um trabalho como esse proporciona a realização de estudos comparativos, contribuindo para
identificação e configuração de variantes linguísticas lexicais. É um estudo relevante, porque vai
contribuir para a valorização da diversidade da língua com os dados encontrados na literatura de
cordel.

Há necessidade da aplicação desse conhecimento teórico no processo de ensino de língua portuguesa.
É essencial colocar em discussão a questão da estigmatização da diversidade da língua portuguesa e
desenvolver a valorização da abordagem cultural da língua. Penadés Martínez (1999) critica a
carência de obras específicas que tratem do ensino da Fraseologia e que apresentem propostas para o
docente. Essa questão é pouco trabalhada em sala de aula e no processo de formação docente. A
diversidade da língua tem que ser trabalhada como um uso comunicativo. Com isso, a
interdisciplinaridade da Dialetologia, discutida por Cardoso (2010), vai ser colocada em prática.

Nesse contexto, há a importância e a justificativa dessa pesquisa. Ao trabalhar com o levantamento
de provérbios no cordel sergipano para o uso em sala de aula, essa ação vai proporcionar a
valorização da cultura e vai contribuir para a formação docente de professores de português como
língua materna e de português como língua estrangeira.

Objetivo
Baseando-se em obras produzidas por Zuluaga (1980), Tagnin (1989), Corpas Pastor (1996), Mejri
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(1997), Penadés Martínez (1999), Sevilla Muñoz (1999), Sfar (2010), Ortiz Alvarez (2010; 2011) e
Monteiro-Plantin (2014), com esse estudo, pretende-se observar a teoria e as pesquisas referentes aos
fraseologismos bem como o seu uso em aulas de língua portuguesa.

Almeja-se descrever e analisar fraseologismos presentes em cordéis de autores sergipanos e sua
aplicação no ensino de língua. Desse modo, é necessário:

• Revisitar os clássicos da teoria fraseológica.
• Constituir o corpus para as análises da pesquisa.
• Catalogar os dados levantados nos cordéis selecionados.
• Analisar os dados coletados do ponto de vista linguístico (aspecto estrutural, semântico) e na

perspectiva de sua interface com outros ramos do conhecimento: história, sociologia,
antropologia, pedagogia.

• Produzir sequências didáticas para o uso comunicativo dos provérbios encontrados nos cordéis
sergipanos para serem aplicados em sala de aula, baseada no uso comunicativo da língua,
apresentado por Canale (1995). Essas sequências estarão atreladas à “didática da fraseologia”,
conforme Baptista (2012).

Fundamentação teórica: Fraseologia
Essa pesquisa se fundamenta nas teorias sobre Fraseologia. Na corrente francesa, Mejri (1997)
conceitua a Fraseologia como uma disciplina independente, responsável pelo estudo das
combinações de unidades léxicas estáveis e com certo grau de idiomaticidade, que sejam polilexicais
e que constituam a competência discursiva dos falantes. A Fraseologia, para esse estudioso, é um
fenômeno linguístico que abrange a congruência e a fixação. A primeira trata do pareamento entre
unidades lexicais em sua sequência sintagmática (em todos os níveis: fonológico, morfológico,
sintático e semântico) e entre enunciados e a situação de enunciação (dimensão pragmática). A
segunda envolve os fenômenos relacionados à estabilização das formas utilizadas e à sua fixação no
uso.

São cinco características extremamente importantes para definir uma combinação de palavras como
uma unidade fraseológica. De acordo com Mejri (1997), esses distintivos são:

1. ser formada por várias palavras (polilexicalidade);

2.estar institucionalizada, ou seja, convencionada devido ao uso frequente;

3. possuir estabilidade, visto que seus componentes mantêm certa ordem fixa;

4. apresentar algumas particularidades semânticas ou sintáticas;

5. ser passível de modificações nos elementos que as integram, já que as sequências podem passar de
livres para fixas gradualmente e quase que imperceptivelmente. Esse traço chama a atenção para a
noção de continuum no seu tratamento.

O resultado são unidades de um novo tipo, as unidades polilexicais, que apresentam o aspecto
idiomático à proporção que surgem através dos tipos de categorização cognitiva pela junção de
palavras do idioma.

Monteiro-Plantin (2014) considera que a Fraseologia:

Trata-se de uma disciplina independente, relacionada a todos os níveis de análise linguística (do
fonético ao discursivo-pragmático), cujo o objetivo é o estudo das combinações de unidades léxicas,
relativamente estáveis, com certo grau de idiomaticidade, formadas por duas ou mais palavras, que
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constituem a competência discursiva dos falantes, em língua materna, segunda ou estrangeira,
utilizadas convencionalmente em contextos precisos, com objetivos específicos, ainda que, muitas
vezes, de forma inconsciente. (MONTEIRO-PLANTIN, 2014, p. 34)

A Fraseologia, conforme a autora, estuda a combinação de unidades léxicas estáveis que evidenciam
a competência discursiva do falante tanto de língua materna como em língua estrangeira. Assim, essa
área de estudo está atrelada ao uso da língua.

Optamos pela denominação unidades fraseológicas, para designar as unidades linguísticas que
constituem o objeto de estudo da Fraseologia, por considerarmos tal hiperônimo suficiente para
abarcar: sentenças proverbiais, expressões idiomáticas, fórmulas de rotina ou cristalizadas, locuções
fixas, frases feitas, clichês, chavões e colocações. (MONTEIRO-PLANTIN, 2014, p. 34)

Essa autora ressalta a denominação de unidades fraseológicas para as unidades que constituem o
objeto de estudo da Fraseologia. Umas dessas unidades marcadas na citação anterior é o objeto de
estudo da pesquisa a ser desenvolvida nesse pós-doutorado: as sentenças proverbiais.

Nesse contexto, pode-se envolver a questão do uso da língua e a tradução dessa unidade fraseológica
com uma unidade lexical. Segundo Mejri (1997), as unidades fraseológicas podem corresponder a
unidades de tradução. Os membros das unidades fraseológicas não podem ser traduzidos
individualmente, porque não vão constituir sentido para essa unidade fraseológica a ser traduzida. O
sentido da unidade fraseológica é construído em conjunto dessas unidades lexicais.

Neste caso, seria difícil não considerar essa dimensão lexical. Esse tipo de unidades veicula em sua
maioria conotações (inferências) de todos os tipos, envolvendo o cultural, em contextos específicos,
como os de fins humorísticos, e devem ser levadas em conta em qualquer tradução.

Assim, Paim e Oliveira (2018) destacam que o conteúdo semântico do texto e sua estrutura geral,
envolvendo sua coerência e sua coesão, estão relacionados com a dimensão fraseológica. Nesse
sentido, esse aspecto requer o uso de adaptações ou operações de reescrita que procuram manter o
essencial do significado inicial pretendido, mesmo à custa de alguns ajustes em aspectos do texto
original.

Há uma grande variedade terminológica para se referir ao objeto de estudo da Fraseologia. Na
perspectiva francesa, o principal critério para a consideração de um elemento como Unidade
Fraseológica (UF) é o da polilexicalidade. Segundo Gross (1996), a primeira condição relevante a
fim de que se possa falar de fraseologismo é que se esteja na presença de uma sequência de várias
palavras e essas palavras tenham uma existência independente.

No que diz respeito a equivalências monolexicais e polilexicais, Sfar (2010, p. 162) comenta que a
equivalência entre essas unidades é uma operação que apresenta problema, porque ela envolve, por
sua vez, as propriedades morfológicas e as propriedades sintático-semânticas da língua em questão.
Se os dicionários bilingues fornecem equivalentes isolados, é porque eles utilizam unidades
monolexicais sem emprego. No entanto, a mesma unidade lexical, quer seja monolexical ou
polilexical, tem potencialidade de emprego múltiplo. A tradução dessas unidades não pode ignorar a
dimensão contextual e discursiva.

Paim e Oliveira (2018) destacam que a polilexicalidade diz respeito ao número de elementos na
construção fraseológica. Para ser considerado fraseologismo, a unidade fraseológica deverá ser
formada por pelo menos duas unidades lexicais, armazenadas na memória como um bloco.
Nesse contexto, a fixação refere-se à relação entre a mobilidade e a variação dos constituintes de
uma unidade fraseológica e o processamento da linguagem verbal. Assim, enquanto característica
formal, a fixação pode manifestar-se por meio de restrições: no eixo sintagmático – restrição para
flexões, pronominalizações e passivização; no eixo paradigmático – restrição para comutação de
termos e inserção de novos elementos.
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Mejri (1997) desenvolve esse estudo do processo de fixação (figement) dessas unidades,
contemplando vários elementos e elucidando o processo de fixação de unidades sintagmáticas livres
que se tornam unidades sintagmáticas que não podem ser dissociadas. Para Sfar (2010), não se pode
analisar uma unidade fraseológica a partir de seus itens isoladamente. Essa questão ocorre porque a
fixidez é o processo pelo qual as formações sintagmáticas têm, no seu conjunto, uma sintaxe interna
correlacionada com o significado global.

Paim e Ribeiro (2018) desenvolveram um estudo sobre a presença de fraseologismos nas entrevistas
dos informantes, oriundos das capitais nordestinas, vinculados ao uso do corpus do Projeto ALIB.
Como já apresentado, as unidades fraseológicas são combinações de unidades léxicas, relativamente
estáveis, com certo grau de idiomaticidade, formadas por duas ou mais palavras, que constituem a
competência discursiva dos falantes, em língua materna, segunda ou estrangeira, utilizadas
convencionalmente em contextos precisos. Elas desenvolveram essa pesquisa, utilizando o
questionário do Projeto ALiB, com as respostas obtidas para a questão referente à pessoa sovina
“como se chama a pessoa que não gosta de gastar seu dinheiro e, às vezes, até passa dificuldades
para não gastar?” – mão de vaca, mão-fechada, pão-duro e unha de fome. No que diz respeito aos
fraseologismos analisados, as autoras puderam fazer algumas considerações: as criações lexicais
analisadas contemplaram a polilexicalidade; as unidades fraseológicas refletiram uma expressão
cristalizada, cujo sentido geral não era literal. Assim, as designações enfocadas possibilitaram
documentação da diversidade lexical do português falado no Brasil.

De acordo com Mejri (1997), apenas os lexicógrafos têm reservado um certo lugar em seus
dicionários. Em Gross (1996), estão as primeiras descrições relativamente abrangentes de sequências
fixas. O desenvolvimento dessa pesquisa mostra que este fenômeno é bastante sistêmico e que é a
expressão de um dos dois princípios que regem a combinação das palavras: a liberdade combinatória
e a fixação da combinação.

A Fraseologia pode ser estudada em diferentes áreas (a literatura, a política, a economia), em vários
aportes aplicados:

• o ensino/ aprendizagem das línguas estrangeiras, baseado na didática das unidades
fraseológicas;

• o tratamento automatizado das línguas: as bases de dados e a extração automática das
sequências fixas;

• a tradução e o contrastivo;
• a lexicografia: elaboração de dicionários de fraseologismos (em meio impresso e digital).

Este estudo está voltado para a análise de diferentes manifestações da língua portuguesa no Brasil,
caracterizadas por usos particulares e específicos de um conjunto de uma área, geograficamente
definida e linguisticamente identificada. Dessa forma, tomando como parâmetro o nível lexical, serão
analisadas as unidades fraseológicas usadas no cordel de autores sergipanos. As unidades
fraseológicas selecionadas para a pesquisa em questão são os provérbios.

Ao decidir trabalhar com os provérbios, é relevante destacar que “as parêmias (provérbios, refrães,
ditos, sentenças, aforismos, dialogismos etc.)”, segundo Monteiro-Plantim (2014, p. 67), foram as
primeiras Unidades Fraseológicas incluídas como objeto de estudo. Um dos principais traços dos
provérbios é a transmissão de uma lição, ensinamento ou conselho de forma independente, impessoal
e atemporal, sem o comprometimento direto do enunciador. Ao usar um provérbio, o enunciador não
se compromete, porque não é o autor do enunciado. Ademais, cabe ao interlocutor aceitar ou não a
proposição como uma crítica a sua conduta.

Provérbios e Ditados apresentam o mesmo conceito. Conforme Fernandes (2019), “os Provérbios e
Ditados são frases curtas que têm a função social de aconselhar e advertir, ao mesmo tempo que
transmitem ensinamentos.” São considerados como objetos da sabedoria popular e estão presentes
em todas as culturas do mundo. Tanto os provérbios, como os ditados, surgem das interações

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/fraseologismos_em_cordeis_sergipanos_estudo_voltado_para_os_prov.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



cotidianas, o que faz com que seus autores sejam anônimos. De tradição oral e presente no cotidiano,
provérbios e ditados fazem parte da cultura popular brasileira e do folclore.

Outra questão relevante, também, é a atemporalidade dos provérbios. Ela é garantida pela
possibilidade de atualização/adaptação de seu conteúdo semântico, sem carecer do conhecimento de
suas condições iniciais de produção. A atemporalidade dos provérbios é garantida pela possibilidade
de atualização/adaptação de seu conteúdo semântico, sem carecer do conhecimento de suas
condições iniciais de produção.

A seguir, está um exemplo de provérbio no cordel:

Sarna para se coçar

Um dia, Seu Lunga estava sentado na calçada de sua residência matutando, distraído. E, enquanto
botava as ideias em ordem, coçava a cabeça por cima do chapéu. Um cabra besta, que via a
arrumação do velho, não resistiu e comentou:

&9472; Nunca vi o cabra coçar a cabeça sem tirar o chapéu...

Lunga respondeu, com outra pergunta:

&9472; Por acaso você tira as calças, pra coçar a bunda?! (PINTO, 2017)

No exemplo citado, o provérbio está apenas no título, mas a narrativa permite entender o significado.
Ao observar o título desse trecho, percebemos a atemporalidade do provérbio. Essa citação vem de
um folhetim, vem de uma edição em folheto como o cordel. O título desse folhetim é “Seu Lunga,
vermelho de raiva: causas e anedotas do homem mais zangado do mundo”.

Há, a seguir, um trecho de um cordel de Arievaldo Viana, para contextualizar um pouco quem é “Seu
Lunga” – Título “Discussão de Seu Lunga com um corno”:

Certa feita o Antenor

Andando bem distraído

Encontrou-se com ‘Seu Lunga

E fez um alarido,

Tirou do seu matuião

Toda a vasta coleção de cordéis que tinha lido.

Disse: ‘Seu” Lunga, o senhor

É uma grande autarquia

Mais de vinde cordelistas

Já narram em poesia

As suas belas piadas,

Suas respostas bem dadas
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E a sua biografia!

- Não venha com anarquia!

Disse ‘Seu” Lunga afobado,

Aí não tem poesia

Só verso de pé quebrado,

De sujeito oportunista

Que afirma ser cordelista

Porém não vale um cruzado!

No cordel acima, há o ditado popular “não vale um cruzado”. Com a leitura desse cordel, a
compreensão acontece com o contexto do texto. O significado é o seguinte: o sujeito oportunista não
possui valor algum.

Um outro exemplo encontrado foi um cordel de Izaías Gomes de Assis e o título é Provérbios
Populares Em cordel:

Vou falar nesse cordel

Que está começando agora

Dos adágios populares

E começo sem demora

Como meu avô dizia:

Quem cochila perde a hora.

Os adágios são relacionados ao conceito do cordel, porque ele está relacionado a uma sentença moral
de origem popular; anexim, ditado, provérbio. Esse conceito foi encontrado no dicionário Aurélio on
line. Há, também, nesse cordel, o provérbio “Quem cochila perde a hora”. Com a leitura desse texto,
é possível compreender o significado desse cordel, como ‘não perder tempo’, ao autor mencionar
“começo sem demora”.

Com esse exemplo mencionado, pode-se perceber que as sentenças proverbiais são unidades
fraseológicas e também são como elementos prontos para uma série de reflexões de cunho social,
etnológico, cultural e linguístico.

O cordel é um texto escrito que provém da oralidade. É um texto que tem sonoridade e que pode ser
cantado. Como os provérbios fazem parte da cultura brasileira, esse gênero é um texto relevante para
análise nessa pesquisa.

Roiphe (2011, p.113) caracteriza o folheto de cordel como um gênero verbo-visual. Ele desenvolveu
esse estudo para auxiliar o trabalho do professor em sala de aula e para contribuir para os
pesquisadores interessados nessa manifestação cultural, popular, nordestina e brasileira.
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Para que se possa comprovar o reconhecimento do folheto de cordel como um gênero verbo-visual, é
preciso observar que, em sua contribuição física, os folhetos de cordel, originalmente, passaram a ter
gravadas em suas capas &9472;, impressas em papel manilha branco, rosa, azul, verde etc &9472;,
além de título e do nome de seu autor, xilogravuras, isto é, gravuras em madeira diretamente
relacionadas a narrativa, muitas vezes produzidas pelo próprio poeta popular. Além das xilogravuras,
desenhos e fotografias passaram ainda a constituir as capas dos folhetos, o que permite assim
classificá-lo também como gênero visual. (ROIPHE, 2011, p.113)

Assim, pode-se perceber que o folheto de cordel é um gênero que se caracteriza pela presença da
linguagem verbal e da linguagem visual, simultaneamente, em sua composição. Desse modo, trata-se
de um gênero verbo-visual.

Esse autor comenta, também, que, a partir de 1893, o poeta Leandro Gomes de Barros passou a
desenvolver folhetos, estabelecendo uma forma escrita, para o que já existia oralmente e que acabou
sendo comercializado nas feiras e nos mercados nordestinos. A comercialização dos folhetos teria
dado origem à terminologia portuguesa, visto que os cordéis lusitanos eram, realmente, pendurados
em cordões. Já os folhetos nordestinos, a exposição acontecia em tecidos estendidos no chão.

Amaral (1948) comenta:

As fórmulas coletivas e tradicionais reflectem maravilhosamente a mentalidade de um povo, sua
história, seus costumes, crenças, estados afectivos, tendências gerais, aos olhos de quem saiba vê-las
e utilizá-las como instrumentos de indagações superiores. (AMARAL, 1948)

A literatura de cordel é reflexo da sociedade. Nos cordéis, estão a história de um povo, os seus
costumes, as suas crenças. Os provérbios fazem parte de todo esse contexto.

Como já mencionado nesse tópico, a Fraseologia pode ser estudada em diversas áreas (a literatura, a
política, a economia), em vários aportes aplicados, como o ensino/aprendizagem das línguas
estrangeiras ou a didática para o ensino/aprendizagem do fraseologismo. O provérbio encontrado no
Cordel vai servir de base para o planejamento da aula em língua portuguesa. Além disso, vai ser
discutido a questão da estigmatização dessa literatura e da diversidade da língua em sala de aula.
Monteiro-Plantin (2014, p. 109) comenta:

Professores de língua estrangeira já reconhecem a importância do ensino das UFs, embora se
ressintam da falta de orientação didática para a concretização de um ensino que possa propiciar ao
aprendiz um conhecimento linguístico suficiente para a participação em interações cotidianas
(saudação, agradecimento, acordo, desacordo, polidez…). Já no caso dos professores de língua
materna, constatamos que, além da escassez de material didático, encontramos, ainda, orientações
expressas para evitar o uso de algumas UFs, tais como provérbios, ditos populares e expressões
idiomáticas, em produções textuais, com a justificativa de que elas demonstrariam falta de
criatividade e até preguiça mental. (MONTEIRO PLANTIN, 2014, p. 109)

O ensino de língua estrangeira está muito voltado para o uso da língua. Já o ensino de língua
portuguesa ainda costuma enfatizar a gramática em primeiro lugar. Com a didática para o ensino do
fraseologismo, serão criadas sequências didáticas, voltadas para a leitura e o uso comunicativo do
cordel. Há, nesse sentido, destaque para o ensino da língua com ênfase na abordagem comunicativa e
intercultural tanto de português como língua materna como de português como língua estrangeira.
Aqui se confirma que é importante e que o trabalho com os fraseologismos precisa ser feito, essa será
uma das metas desse estágio de pós-doutorado.

Do ponto de vista formal, língua é um conjunto de sinais e das regras de combinações desses sinais,
do qual fazem uso os membros de uma comunidade linguística em suas interações. Tais interações
têm como objetivo partilhar dos sentidos atribuídos pelo(s) enunciador(es) na recepção (escuta e
leitura), e atribuir sentidos a serem partilhados no processo de produção (fala e escrita).
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Sob o ponto de vista comunicacional, uma língua é um conjunto de variedades, que está
constantemente sujeita a mudanças, em todos os níveis (do fonético ao pragmático-discursivo).
Entende-se por variedades as formas que se encontram em competição diacrônica (variação
cronológica), competição diastrática (social) e competição diatópica (espacial).

Monteiro-Plantin (2014, 112) comenta que, ao se propor a integração das Unidades Fraseológicas,
como objeto de estudo no desenvolvimento da competência discursiva, sugere-se mais uma forma de
superação do ensino de repasse de conteúdos gramaticais dispersos e descontextualizados.

Ao se estudar uma determinada língua, os contextos socioculturais em que ela acontece são
instrumentos básicos e determinantes de suas variações. Aragão (2016, p. 39) destaca que língua,
cultura e sociedade são inseparáveis. No caso do léxico, especificamente, essa afirmação é muito
mais verdadeira, já que toda visão de mundo, a ideologia, os sistemas de valores e as práticas
socioculturais das comunidades humanas são refletidos em seu léxico.

A autora, em artigo publicado em 2016, assevera que, a partir das relações entre a Lexicologia, a
Lexicultura e a Fraseologia, representando cada uma delas, a língua, a sociedade e a cultura, é
importante destacar que a língua é o elo entre elas. Aragão (2016) comenta: “a visão de mundo, as
crenças, as ideologias e as formas de expressão dessa sociedade com sua cultura são transmitidas de
geração a geração pela língua, falada e/ou escrita, tornando evidente e guarda as marcas sociais e
culturais daquela comunidade que a utiliza.” (ARAGÃO, 2016). Desse modo, pode-se perceber que a
língua é a base para análise da cultura e da sociedade.

Ortiz Alvarez (2010, p. 191) afirma:

O reflexo da cultura na língua se produz principalmente através do léxico, que consiste num conjunto
de saberes sociolinguísticos e culturais compartilhados pelos integrantes de uma dada comunidade e
revela o modo como seus integrantes interpretam e representam a sua realidade, como a modificam
de acordo com o percurso histórico da comunidade. (ORTIZ ALVAREZ, 2010)

Os provérbios são reflexo da cultura de uma sociedade. Através da análise de frases proverbiais e
expressões idiomáticas, por exemplo, a prática da oralidade pode ser um caminho para se ter fluência
nas mais diversas situações, ultrapassando a conversação espontânea. Tais enunciados podem ser
recolhidos e apresentados diante de um indivíduo ou de um conjunto plural de interlocutores; em
atividades de transmissão de informações, de exposição de ideias, de troca de opiniões, de defesa de
ponto de vista e de representação de diferentes realidades. Monteiro-Plantin (2014, 112) ressalta que:

O respeito a diferentes variedades linguísticas não exime os indivíduos de aprenderem a adequar a
linguagem às circunstâncias (aos interlocutores, ao assunto, às intenções), utilizando a norma padrão
oral quando isso for necessário, aproveitando os imensos recursos expressivos da língua. Para tanto,
faz-se necessária uma reflexão sobre regularidades e irregularidades do sistema linguístico (risco de
vida / não adianta / se não for os bobo, os otário não vive / quanta estupideza / que lindeza / cuidado
com as mau companhia). Em relação à competência fraseológica, gostaríamos de ressaltar ainda o
papel da memória semântica ao possibilitar inferências no tratamento de UFs idiomáticas.
(MONTEIRO-PLANTIN: 2014, p. 112)

Nesse contexto, o desenvolvimento de pesquisa e de Pós-doutorado na área de Fraseologia associado
a literatura de cordel é viável. Será utilizado o cordel para a constituição do corpus da pesquisa, por
ser um instrumento de manifestação da cultura popular nordestina e, mais precisamente, sergipana. O
corpus constituído, nessa pesquisa, será utilizado, também, para a construção de sequências didáticas
para serem usadas em aulas de língua portuguesa como língua materna e como língua estrangeira.

No processo de ensino de língua, Canale (1995, p. 67) comenta que um dos objetivos de línguas é
favorecer o desenvolvimento da competência intercultural e linguístico-comunicativa. Além disso, o
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ensino de léxico é um dos principais desafios no processo de ensino/aprendizagem de língua baseado
nessa abordagem comunicativa.

Ainda nesse contexto, Baptista (2012, p. 33) afirma que se a competência sociolinguística é essencial
para a interpretação de enunciados por seu significado social, função comunicativa e atitude. Ela
envolve o uso da língua em uma dimensão social e cultural e compreende regras socioculturais de
uso e regras de discurso. O domínio do código linguístico está extremamente atrelado ao
conhecimento e ao uso das regras de adequação do significado ao contexto comunicativo e dos
elementos de coesão e de coerência do discurso.

É importante atrelar a esse contexto a cultura. Ortiz Alvarez (2010, p. 211) menciona que o êxito da
comunicação intercultural pressupõe a produção de mensagens em dada cultura. A integração entre o
ensino de língua e cultura proporciona a aprendizagem da competência linguístico-comunicativa e a
sensibilidade cultural.

Baptista (2012, p.36) desenvolve um estudo voltado para as unidades fraseológicas e sua aplicação
didática. É ensino baseado na abordagem comunicativa e as situações de uso dessas unidades
fraseológicas. Ela desenvolveu sua pesquisa, baseando-se nos seguintes autores: Zuluaga (1980),
Tagnin (1989), Corpas Pastor (1996), Sevilla Muñoz (1999), Penadés Martínez (1999) e Ortiz
Alvarez (2011;2010):

• Zuluaga (1980) denominou idiomaticidade a essas expressões. Uma unidade fraseológica ou
forma fixa, como as expressões idiomáticas, faz parte do saber linguístico da comunidade.

• Tangin (1989) nota que há diferenças entre algumas dessas formas, entre expressões
idiomáticas e as colocações. Ambas representam pontos de dificuldade de aprendizagem.

• Corpas Pastor (1996, p. 50) demonstra uma visão ampla da Fraseologia e aborda os
fraseologismos do espanhol em três âmbitos: colocações, locuções e enunciados fraseológicos
(parêmias e fórmulas rotineiras).

• Sevilla Muñoz (1999) menciona que, na língua, existe uma variedade de termos empregados
para denominar as unidades linguísticas caracterizadas por sua como fixa, como exemplo,
expressões idiomáticas, modismos, locuções, frases feitas, provérbios, frases proverbiais.

• Penadés Martínez (1999) prefere usar o termo unidades fraseológicas ao referir-se a essas
formas fixas e comenta as colocações, expressões ou unidades pluriverbais, lexicalizadas ou
habituais e unidades léxicas pluriverbais.

• Ortiz Alvarez (2011, p. 306) destaca que as expressões idiomáticas são unidades
plurivocabulares ou polilexicais. Ademais, essa autora (2010, p. 214) menciona que as
expressões idiomáticas podem exercer diversas funções dentro de um texto, como, por
exemplo, elas podem sugerir ironia.

Desse modo, é relevante considerar que o conhecimento e o emprego adequado das expressões
idiomáticas pressupõem o domínio e a habilidade de uso de determinadas regras de organização e
adequação discursiva e pragmática da língua. Baptista (2012, p.38) afirma que os aprendizes, ao usar
as expressões idiomáticas, poderão interpretar que os sentidos se modificam e não serão limitados a
uma compreensão literal. É a língua acontecendo com os usos comunicativos.

Ademais, os aprendizes encontram várias formas de textos orais e escritos e necessitam
compreendê-las para empregá-las adequadamente em suas interações. Essa é uma característica da
competência comunicativa. Quando o aprendiz usa as expressões idiomáticas na comunicação, há
fomento na interação social.

Ortiz Alvarez (2010, p. 215) constata que há carência de investigações que indiquem quais seriam os
tipos de expressões idiomáticas que devessem ser ensinadas em cada nível, bem como a ausência de
materiais específicos de apoio.

A cultura, o ensino e a fraseologia estão atrelados e a língua é o elemento comum entre eles. A
cultura influencia a língua e as unidades fraseológicas também são reflexo dessa cultura. Assim, o
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aprendiz só vai entender um provérbio ou outras unidades fraseológicas ao conhecer a cultura da
língua e só conseguirá aprendê-la ao compreendê-la e usá-la num contexto comunicativo.

Metodologia
Neste trabalho, a metodologia empregada consistirá na realização das seguintes etapas: 1) leitura de
textos teóricos referentes ao tema proposto; 2) escolha e formação dos corpora; 3) análise do corpus
a fim de verificar os provérbios e descrevê-los. Pretende-se, então, no corpus em questão (i) analisar
os itens documentados; (ii) elaborar sequências didáticas para serem aplicadas em aula de língua
portuguesa.

As sequências didáticas das unidades fraseológicas serão construídas com alguns procedimentos
sugeridos por Penadés Martinez (1999): 1. Definir a unidade fraseológica; 2. Buscar
correspondências fraseológicas; 3. Redigir um texto do qual se possam extrair unidades
fraseológicas.

Os cordéis pré-selecionados para essa pesquisa estão listados abaixo. Mas, é importante destacar que
outros cordéis podem ser incluídos nesse processo de estágio de Pós-Doutorado. No tópico a seguir,
estão os cordéis já selecionados:

• Semente de Girassóis. Isabel Nascimento.
• As maldades de uma sogra Encrenqueira. Ronaldo Dória e João Firmino Cabral.
• Didática do Cordel. Zé Maria de Fortaleza, Arievaldo Viana e Klévisson Viana.
• Uma Mulher Fofoqueira. Ronaldo Dória Dantas.
• A mulher que se casou dezoito vezes. Valeriano Félix dos Santos.
• Lampião: herói ou bandido. João Firmino Cabral
• As proezas dos irmãos Virgílio e Florisval. Maria Salete da Costa Nascimento.
• O amor invencível de um Jovem. Roque Salvador dos Santos
• Os milagres do Rosário da Santa de Monte Branco. Roque Salvador dos Santos
• Seleção de Passa Tempo. Roque Salvador dos Santos
• Brasília na Lua. Roque Salvador dos Santos
• A Coincidência do Amor com Itamar. Roque Salvador dos Santos
• Vidas Flagelada. Zezé de Boquim

O cordel A mulher que se casou dezoito vezes já foi utilizado numa disciplina da graduação em
Letras, intitulada Laboratório para o Ensino de Língua Portuguesa, na Universidade Federal de
Sergipe. Os alunos dessa disciplina fizeram a leitura em voz alta. Foi interessante por eles
destacarem a diversidade linguística encontrada nesse cordel.

Essa pré-seleção posteriormente será ampliada com um corpus de controle, utilizando cordéis de
outros estados. Há essa necessidade de estudo, porque esse levantamento ainda é restrito. Por isso, é
importante fazer um estudo como esse para criação de um corpus de controle de estudos.

Considerações Finais
Com esse estudo, espera-se que haja mais a aplicação de estudos referentes aos fraseologismos no
ensino de língua portuguesa como língua materna e como língua estrangeira. Sendo assim, vai haver
mais a valorização da diversidade linguística, ao abordar no ensino a diversidade sem estigma. O
resultado esperado dessa pesquisa é a aplicação desse conhecimento na formação docente dos alunos
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da graduação do curso de Letras Vernáculas e do mestrado profissional em Letras da Universidade
Federal de Sergipe.
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