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pwengct" swguvkqpu" tckugf" d{" vjg" eqpuvtwevkqp" qh" rctgokqnqikecn" cpf"
rjtcugqnqikecn"fkevkqpctkgu" kp"yjcv"eqpegtpu" ngzkeqitcrj{."dqvj"htqo"
vjgqtgvkecn"cpf"rtcevkecn"xkgyrqkpvu"cu"ygnn"cu"htqo"vjg"jkuvqtkqitcrj{"
of this science. 
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Expressions.

Kpvtqfw›«q
Tendo recebido um amável convite da Comissão Organizadora do II 

Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia & I Congresso 

Brasileiro de Fraseologia1 para participar numa mesa redonda subordi-
pcfc"cq"vgoc"ÐC"Rtqfw›«q"HtcugqrctgokqitƒÝecÑ."eqpukfgtgk"tgngxcpvg"
a elaboração de algumas questões a serem debatidas na presença de (e 
em colaboração com) especialistas destas matérias. 

1 O II Congresso Internacional de Fraseologia e Paremiologia & I Congresso Brasileiro de Fraseologia 
decorreu em Brasília de 13 a 17 de novembro de 2011.



158

TENDÊNCIAS ATUAIS NA PESQUISA DESCRITIVA 
E APLICADA EM FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA

VOLUME 1

C"Ðrtqfw›«q" htcugqrctgokqitƒÝecÑ" fi" wo" vgtoq"swg" tgeqdtg." pc"
sua abrangência, quer a elaboração de recolhas  mais ou menos espe-
cializadas, como sejam, os rifoneiros, os adagiários, os dicionários de 
htcugqnqikuoqu"g"fg"rctfiokcu="swgt."ckpfc."fg"egtvq"oqfq."c"jkuvqtkqitcÝc"
fc"htcugqrctgokqitcÝc0

Assim, múltiplos são os aspetos que aqui poderiam ser abordados. 
Nomeadamente, questões teórico-metodológicas determinantes para a 
gncdqtc›«q"fg" tgeqnjcu"xƒnkfcu"fq"rqpvq"fg"xkuvc" ekgpv‡Ýeq." hqecpfq<"
a relevância das fontes; a informação (linguística e extralinguística) 
considerada pertinente e que deverá constar das recolhas; a confusão 
terminológica como indutora de elaboração de obras de caráter �híbrido�; 
os fraseologismos e as parémias nos dicionários de língua; a tradição das 
encuukÝec›‰gu"vgoƒvkecu"Î"xcpvcigpu"g"fguxcpvcigpu="c"qtfgpc›«q"cnhcdfi-
tica � prós e contras; como proceder com as variantes de fraseologismos 
e parémias; a manutenção nas recolhas atuais de formas arcaizantes sem 
swg"guvcu" uglco"cuukpcncfcu."q"oguoq"ug"xgtkÝecpfq" tgncvkxcogpvg"§"
inclusão dos provérbios modernos (séculos XX e XXI); as recolhas em 
suporte papel e em suporte eletrónico � semelhanças e diferenças, vanta-
gens e desvantagens; as recolhas monolingues, bilingues e multilingues 
implicam a adoção de critérios diferentes na sua elaboração?

30" Swguv‰gu"vg„tkeq/rtƒvkecu
Dadas as habituais limitações de espaço não será possível abordar 

todas estas questões. Não quis, porém, deixar de as referir, ciente da 
problemática envolvente e da necessidade de unir esforços e saberes, a 
Ýo"fg"rqfgt"uqnwekqpct"cniwpu"fguvgu"rtqdngocu0

Primeiramente, debruçar-me-ei sobre algumas questões teórico-
práticas que concernem à elaboração das recolhas.

1.1.  Das Fontes

A explicitação das fontes consultadas para a elaboração de recolhas 
e dicionários detém uma inquestionável importância, tanto mais que com 
frequência se observa que os autores se valem de recolhas anteriores, 
com o intuito de engrossar o número de fraseologismos (ou parémias) 
recolhidos. Por outro lado, é relevante saber se a fonte consultada foi 
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uma fonte escrita (por exemplo, um outro dicionário) ou uma fonte oral 
(informante de uma determinada região e de um grupo etário concreto).

Ainda no que concerne às fontes, creio que seria interessante 
questionarmo-nos, por exemplo, sobre qual a pertinência de, na linha 
de Herón Pérez Martínez in El Hablar Lapidário � Ensayo de Pare-

miología Mexicana"*3;;8<"34:"g"uiu0+."kfgpvkÝect"fqku"vkrqu"fg"tgeqnjcu"
(�refraneros-acervo� e �refraneros literários�). Com efeito, a presença 
abundante (raiando por vezes até o excessivo) de parémias contextualiza-
das, inseridas em obras literárias, permite-nos o acesso a estes enunciados 
em vários períodos histórico-linguísticos, em contexto.

3040"" Fkuvkp›«q"gpvtg"gzrtguu‰gu"hkzcu"g"rtqxfitdkqu
A confusão terminológica reinante está na raiz da produção de 

obras de caráter �híbrido� onde se misturam indiscriminadamente todos 
os tipos de compostos, embora amiúde sob a designação de provérbios.

Émile Chasles (apud M. Maloux 1992: IX), na sua tese sobre Eras-
mo, defende que a confusão terminológica, terá tido início justamente no 
século XVI, com a obra de Erasmo de Rotterdam (1466-1536), ao publi-
car em 1500 os Adagia, onde inclui frases e expressões muito distintas.

No que concerne às parémias e de acordo com o trabalho desenvol-
vido por Jesús Cantera, Julia Sevilla Muñoz e Manuel Sevilla Muñoz 
(2005), procede-se atualmente a uma bi-partição, considerando-se a 
existência de dois grandes grupos de parémias: as parémias populares 
ou clássicas, por um lado, e as parémias cultas, por outro.

Os supra-citados autores reúnem sob a designação de parémias 

populares ou clássicas, além dos refrãos, os ditos, os adágios, os dialo-
gismos, os wellerismos e as frases proverbiais. 

Considerando que as parémias cultas são as sentenças, as máximas, 
os apotegmas e os aforismos.

De salientar que, em português europeu, o termo mais utilizado para 
designar uma parémia de caráter popular é provérbio.

Segundo José Pedro Machado (1977: 450), a palavra provérbio é 
pela primeira vez atestada em português no século XIV, n� A Demanda do 

Santo Graal. De salientar, porém, que se julga ser este texto uma tradução 
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portuguesa de um romance arturiano francês, o que poderá talvez explicar 
a ocorrência deste termo no texto em questão. Veja-se, a propósito, Ivo 
Ecuvtq"*422:<":6+0"Q"tghgtkfq"nkpiwkuvc"cÝtoc."c"rtqr„ukvq"fc"Demanda 
e de José de Arimateia: �julga-se ter sido uma tradução portuguesa feita 
em meados do séc. XIII de romances arturianos franceses�2. Já anterior-
mente, em 1988, na Introdução à edição d� A Demanda do Santo Graal, 
feita por Joseph-Maria Piel e concluída por Irene Freire Nunes, declarava 
Ivo Castro (pp. xiv-xv): �A forte probabilidade de uma tradução inicial 
rctc"q"rqtvwiw‒u"crctgeg"tghqt›cfc"rgnc"kfgpvkÝec›«q"fq"vtcfwvqt."Htgk"
Joam Vivas, como sendo uma personagem do tempo de Afonso III, cuja 
corte frequentava, e ainda pela verosimilhança de este soberano ou a 
sua companhia terem sido os portadores para a Península do manuscrito 
completo da Post-Vulgata, quando regressaram de França em 1245�. 
Um pouco mais adiante na mesma obra (p. xv), acrescenta Ivo Castro: 
�Os arcaísmos linguísticos que abundam no manuscrito vienense3 da 
Demanda e no manuscrito lisboeta do José de Arimateia só se explicam 
se ambos forem cópias de originais bastante antigos, que poderiam ser 
do início do século XIV, como se costuma pensar, mas que poderiam, 
ugo"fkÝewnfcfg."ugt"ckpfc"ocku"cpvkiqu."fq"vgorq"fg"Chqpuq"KKK0Ñ

Em suma, o termo provérbio é atestado pela primeira vez num 
texto literário que se presume ser uma tradução de um texto francês e 
ewlc"fcvc›«q"xctkc"gpvtg"ogcfqu"fq"ufie."ZKKK"g"q"ufie0"ZKX0"Rqt"kpÞw‒pekc"
francesa ou não, o certo é que o termo permanece ainda hoje na língua 
portuguesa para designar uma parémia popular. 

Fq"rqpvq"fg"xkuvc"hqtocn."q"rtqxfitdkq"fi"woc"htcug"Ýzc"cwv„pqoc"
(um enunciado completo em si mesmo), que sofreu um processo de 
anonimização, que tem um valor genérico, é atemporal (não permitindo 
ancoragem no tempo), em geral bimembre e com rima interna.

Quanto aos fraseologismos de caráter não proverbial, também de-
signados expressões idiomáticas ou gzrtguu‰gu"Ýzcu (cf., por exemplo, 
A. Zuluaga (1975) ou M. Gross (1982)), caraterizam-se pela polilexi-
ecnkfcfg."rgnc"p«q/eqorqukekqpcnkfcfg"fq"ugpvkfq."rgnc"Ýzkfg¦"g"rgnc"
qrcekfcfg"ugo¤pvkec0"Fg"ucnkgpvct."eqpvwfq."swg."eqoq"cÝtoqw"Icuvqp"
Gross (1996: 8): �coesão sintáctica e opacidade semântica são de natureza 
escalar� e que quanto maior for a opacidade semântica maiores são as 

2 Cf. Castro, Ivo (2008):"Kpvtqfw›«q"§"Jkuv„tkc"fq"Rqtvwiw‒u, 2ª edição revista e muito aumentada, 
Lisboa: Edições Colibri, p. 84.

3 O manuscrito de Viena é do século XV, confecionado em Portugal.
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restrições sintácticas (idem: ibidem, 12). Ou seja, a idiomaticidade e a 
Ýzkfg¦"guv«q"fktgvcogpvg"tgncekqpcfcu0

No caso das expressões, o número de posições livres pode variar.4 

Um aspeto relevante no que concerne às expressões é o fato de 
pertencerem a níveis de língua diferentes. Assim, por exemplo: Q"V„"
(bateu a bota + esticou o pernil +"hqk"fguvc"rctc"ognjqt"-"hqk"rctc"qu"
cplkpjqu"-"hqk"rctc"c"swkpvc"fcu"vcdwngvcu"-"lƒ"guvƒ"c"hc¦gt"vklqnq"-"hqk"
rctc"c"vgttc"fqu"rfiu"lwpvqu"-"gpvtgiqw"c"cnoc"cq"Etkcfqt"-"hqk"rctc"q"
Efiw"-"guvƒ"pc"rc¦"fq"Ugpjqt + �) entre muitas outras, são expressões 
que designam o ato de morrer ou de ter morrido. O nível de língua não 
é, contudo, o mesmo. Com efeito, algumas destas expressões resultam 
mais eufemísticas do que outras. O nível de língua deve ser referido nos 
dicionários de fraseologismos.

3050"" Gzrtguu‰gu"g"rctfiokcu"pqu"fkekqpƒtkqu"fg"n‡piwc
 A presença de fraseologismos e de parémias nos dicionários de 

língua é inquestionavelmente assistemática. Com efeito, observa-se que 
c"kpenwu«q"fg"gzrtguu‰gu"Ýzcu"*g"kfkqoƒvkecu+"pqu"fkekqpƒtkqu"fg"n‡piwc."
enquanto a ocorrência de premias é meramente residual (resultando, por 
xg¦gu."fg"woc"eqphwu«q"vgtokpqn„ikec"g"woc"encuukÝec›«q"gsw‡xqec"eqoq"
expressões).

De notar que, por exemplo, a Real Academia Española, ao preparar 
a 19ª edição do Diccionario, optou por extrair os provérbios que dele 
constavam até 1956 e pela produção de uma publicação autónoma onde 
uwtikuugo"guugu"gpwpekcfqu"rctgokqn„ikequ0"Vcn"tguqnw›«q."eqoq"cÝtoc"
Rafael Lapesa (1993: ix-x), no Prólogo do Diccionario de Refranes de 
Ecorqu"("Dctgnnc."Ðqdgfgek„"c"eqpxgpkgpekcu"fg"nc"eqorkncek„p"nfizkec"
vcpvq"eqoq"c"ncu"fgn"guv¿fkq"rctgokqn„ikeq0"Gn"p¿ogtq"fg"rcncdtcu"{"
acepciones nuevas era tan grande que habría acarreado grave aumento de 
volumen al Diccionario si no hubiera tenido contrapartida. De otro lado, 
el Diccionario"eqo¿p"pq"rqf‡c"fgfkect"gurcekq"uwÝekgpvg"c"nqu"rtqdng-
mas semánticos que atañen al conjunto del refrán con independencia de 
los relativos a cada uno de los vocablos que lo componen. Los refranes 
rquggp"kpÝpkvc"ecrcekfcf"fg"cfokvkt"xctkcpvgu="eqpugtxcp"gzvtcqtfkpctkqu"

6" O0"Itquu"*3;:4<"396+<"Cq"rtqegfgt"§"encuukÝec›«q"fcu"hqtocu"Ýzcu."cÝtoc"swg"Ðq"p¿ogtq"g"c"rquk›«q"
ukpvƒevkec"fcu"rctvgu"nkxtgu"g"Ýzcu"u«q"xctkƒxgku0Ñ
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arcaísmos léxicos, sin que por eso dejen de renovarse continuamente. 
Aluden muchas veces a realidades de otros tiempos, desconocidas para 
nc"kpogpuc"oc{qt‡c"fg"nqu"jcdncpvgu"swg"nqu"gorngcp="{"c"rguct"fg"gnnq."
pq"rkgtfgp"uw"ecrcekfcf"ukipkÝecvkxc."cwpswg"gp"qecukqpgu"ug"nngpgp"fg"
contenidos que no son los originarios.� Concluindo Rafael Lapesa (idem: 

ibidem) que �Todo aconsejaba destinarles un repertorio autónomo, capaz 
fg" kpenwkt"{"qticpk¦ct"wp"ecwfcn"fg"pqvkekcu"uwrgtkqt"cn" tgwpkfq"gp"gn"
Diccionario común hasta 1956.�

Decidiu, pois, a Real Academia Española abrir um concurso, em 
1967, subsidiado pela Hwpfcek„p"Eqpfg"fg"Ectvcigpc, para a elaboração 
fg"wo"fkekqpƒtkq"gurge‡Ýeq"fg"rct‒okcu."qpfg"eqpuvctkco"qu"swg"qwvtqtc"
vkpjco"Ýiwtcfq"pq"ugw"Diccionario e que incluiriam também outros que 
ocorressem em obras literárias. Esse concurso foi ganho, em 1971 (período 
concedido para a elaboração da obra), por Juana Campos e Ana Barella, e 
foi publicado, em 1975, pela referida fundação (Anexo XXX do Boletín 
de la R.A.E.), donde resultou o seu Diccionario de Refranes (1993). 

3060"" Kphqtoc›«q"nkpiw‡uvkec"*g"gzvtcn‡piw‡uvkec+"pcu"tgeqnjcu
Um outro aspecto a ter em conta diz respeito à informação (lin-

guística e extralinguística) considerada pertinente e que deverá constar 
das recolhas. 

Em geral, a informação facultada nas recolhas é escassa e lacunar, 
não fornecendo dados importantes como sejam os relativos ao valor sin-
tático e semântico dos fraseologismos, ao contexto em que ocorrem, ao 
p‡xgn"fg"n‡piwc."cq"wuq"tguvtkvq"c"fgvgtokpcfc"ƒtgc"igqitƒÝec."gpvtg"qwvtqu0"

1.5.  As variantes nas recolhas

Os dicionários, na sua grande maioria, não procedem ao agrupa-
mento das variantes dos provérbios, ordenando-as alfabeticamente e 
eqpvcdknk¦cpfq/cu"eqoq"gpvtcfcu"ngzkecku"fkuvkpvcu0"Qtc."c"kfgpvkÝec›«q"
das variantes e o seu tratamento conjunto fariam descer drasticamente o 
número de entradas lexicais nos dicionários de provérbios. 

Aquando da minha tese de Mestrado, intitulada Estudo e Forma-

nk¦c›«q" fcu"Rtqrtkgfcfgu" Nfizkeq/Ukpvƒevkecu" fcu"Gzrtguu‰gu"Hkzcu"
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Proverbiais, defendida em 1994, na Faculdade de Letras da Universi-
fcfg"fg"Nkudqc."rtqegfk"cq"guvwfq"fc"Ýzkfg¦"g"xctkc›«q"pqu"rtqxfitdkqu"
rqtvwiwgugu."vgpvcpfq"xgtkÝect"q"itcw"fg"xctkc›«q"swg"crtgugpvcxco"g"
quais os elementos que poderiam variar. Nesse estudo superior a um 
milhar de estruturas proverbiais, pude concluir que muitas eram varian-
tes de um mesmo provérbio. Após tê-los agrupado, obtive cerca de duas 
centenas e meia de provérbios. De referir ainda que é imprevisível o 
número de variantes que um provérbio pode apresentar. No corpus que 
então analisei, o número de variantes de um mesmo provérbio atingiu 
quase duas dezenas. 

3080"" Encuukhkec›«q"vgoƒvkec
C"encuukÝec›«q"vgoƒvkec."owkvq"godqtc"rquuc"eqpukfgtct/ug"lƒ"woc"

tradição, apresenta vantagens e desvantagens. 

CÝiwtc/ug/og" woc" xcpvcigo." c" eqpuwnvc" hƒekn" g" tgncvkxcogpvg"
rápida, quando pretendemos obter informação sobre provérbios de um 
vgoc"gurge‡Ýeq0"

Gpvtg"cu"fguxcpvcigpu"gpeqpvtc/ug"q" hcevq"fg"cu" encuukÝec›‰gu" vg-
máticas serem feitas com base na semântica do provérbio e um mesmo 
provérbio poder pertencer a mais de um tema. Cf.: Nctcplc"fg"ocpj«"fi"
ouro, à tarde prata e à noite mata0"Rqfgtkc"encuukÝect/ug"eqoq"uwrgtuvk›«q."
conselhos ou incluí-lo no tema dos alimentos, por exemplo. Ou seja, torna-
ug"fkh‡ekn."ugp«q"swcug"korquu‡xgn"rtqegfgt"c"woc"encuukÝec›«q"¿pkec."swg"
não possa ser posta em causa. Por outro lado, proceder ao desdobramento 
dos provérbios por vários temas, também não parece a solução ideal, por 
resultar no aumento considerável do número de entradas lexicais, induzindo 
o leitor em erro quanto ao número de provérbios listados.

3090"" Qtfgpc›«q"cnhcdfivkec
A ordenação alfabética é frequentemente utilizada nos dicionários de 

fraseologismos5. A facilidade quer de ordenação, quer de localização por 
rctvg"fq"ngkvqt."lwuvkÝeco"c"itcpfg"cfgu«q"c"guvg"oqfq"fg"crtgugpvc›«q0"
De salientar, contudo, que, dada a existência de variação, a tarefa de 

5 Vide, nomeadamente, Q"Itcpfg"Nkxtq"fqu"Rtqxfitdkqu de José Pedro Machado (2005 = 1996).
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localização pode revelar-se difícil se a forma como conhecemos o frase-
ologismo não corresponder à entrada lexical. Daí que algumas recolhas 
wvknk¦go"codcu"cu"hqtocu"fg"encuukÝec›«q."crtgugpvcpfq"woc"nkuvcigo"
rqt"qtfgo"cnhcdfivkec"ceqorcpjcfc"fg"woc"encuukÝec›«q"vgoƒvkec6. 

Basta recordar as palavras de Pedro Chaves na 1ª edição do Rifo-

pgktq"Rqtvwiw‒u"*3;4:<"5+."lwuvkÝecpfq"c"uwc"qr›«q"fg"qtfgpc›«q"fqu"
provérbios aí apresentados: �resolvi agrupar os que dizem respeito à 
rtgxku«q"fg"vgorq."fgrqku"qu"swg"ug"tghgtgo"c"ecfc"o‒u"g"rqt"Ýo"cfqr-
vct"c"qtfgo"cnhcdfivkec"fgurtg¦cpfq"rctc"c"cnhcdgvc›«q"q"ctvkiq"fgÝpkfq"
quando por ele comecem.� Acrescenta ainda que: �Não é isento de 
kpeqpxgpkgpvgu"q"ukuvgoc."dgo"ugk0"Uqdtg"c"fkÝewnfcfg"fg"gpeqpvtct"wo"
ditado apropriado a determinado assunto, quando se não conheça, basta 
uma pequena diferença de redacção � e elas são frequentíssimas � para 
alterar a sua posição.�

1.8.  Formas arcaizantes 

A manutenção nas recolhas atuais de formas arcaizantes sem que 
estas sejam assinaladas, pode induzir o leitor em erro, levando-o a apren-
der e utilizar no seu discurso (oral ou escrito) provérbios ou expressões 
caídas em desuso.

Embora por razões distintas, também seria importante que se assina-
lassem os provérbios modernos (séculos XX e XXI) e as expressões que 
embora recentemente criadas já sofreram um processo de lexicalização.

2.  A historiografia da fraseoparemiografia

Terminarei por focar alguns aspetos que se prendem com a histo-
tkqitcÝc"fc"htcugqrctgokqitcÝc0

Esta é uma questão que tem sido, em grande parte, relegada para 
segundo plano, mas que apresenta algum interesse, dado que contribui 
de forma decisiva para a melhor compreensão das origens e da evolução 
fc"rctgokqnqikc"gpswcpvq"ek‒pekc."ocu"vcodfio"fc"ngzkeqitcÝc."fc"rctg-
okqitcÝc."fc"eqpuvkvwk›«q"fg"corpora (orais e escritos) e da elaboração 
de bases de dados. 

6 Confronte-se, por exemplo, Q"Nkxtq"fqu"Rtqxfitdkqu"Rqtvwiwgugu de Marques da Costa (1999).



165

MARIA LUISA ORTIZ ALVAREZ

(ORG.)

2.1.  As recolhas - acervo

Pq"ufiewnq"ZXK
Os provérbios portugueses aparecem pela primeira vez listados na 

obra de Hernán Núñez � Refranes o proverbios en romance �, cuja editio 
princeps foi publicada em 1555, em Salamanca. 

Em 2001, publica-se em Madrid uma edição crítica, levada a cabo 
por Louis Combet, Julia Sevilla, Germán Conde Tarrío e Josep Guía i 
Marín. 

Esta obra apresenta não só provérbios castelhanos (6754), como 
asturianos (53), catalães (104), galegos (131), aragoneses (25), vizcaíno 
(1), gregos ou latinos (11), mas também franceses (488), italianos (360) 
e portugueses (630). 

Dos 630 provérbios portugueses listados, 5 são expressões idio-
máticas e não provérbios, pelo menos 5 provérbios estão repetidos ou 
apresentam pequena variação (Cf. Conta de perto, amigo de longe, nº 
1589, p. 282; Conta de perto e amigo de longe, nº 1686, p. 283), devendo, 
por isso, ser agrupados e contar como um único provérbio. 

Se assim for, são 620 os provérbios portugueses. No entanto, con-
ukfgtcoqu"swg"36"rtqxfitdkqu"kfgpvkÝecfqu"eqoq"icngiqu"vcodfio"u«q"
portugueses, aumentando assim para 634 os provérbios portugueses 
presentes nesta obra do Comendador Grego, como também era conhe-
cido Hernán Núñez.

C"itcpfg"xctkc›«q"fg"itcÝcu"fqu"rtqxfitdkqu"rqtvwiwgugu"fkÝewnvc"c"
kfgpvkÝec›«q"fqu"oguoqu."vcpvq"ocku"swg"cniwocu"itcÝcu"*g"rcncxtcu+"
são castelhanas.

De lembrar, porém, que as primeiras gramáticas portuguesas apa-
recem em 1536 (Fernão de Oliveira, Gramática da Lingoagem Portu-

guesa) e 1540 (João de Barros, Gramática da Língua Portuguesa) e as 
rtkogktcu"qtvqitcÝcu"uwtigo"go"3796"g"3798"*fg"R‒tq"Ocicnj«gu"fg"
Gândavo e Duarte Nunes de Leão, respetivamente), pelo que não havia 
woc"pqtoc"qtvqitƒÝec"swcpfq"Jgtpƒp"P¿‚g¦"rtqegfgw"§"tgeqnjc"g."rqt"
kuuq."fi"ngi‡vkoc"c"queknc›«q"itƒÝec0
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Pq"ufiewnq"ZXKK
Agostinho Barbosa publica, em 1611, Dictionarium Lusitanico-

Latinum que contém alguns provérbios. Leite de Vasconcelos considera 
que é a primeira colecção de adágios feita e publicada em Portugal, 
embora estejam misturados com o vocabulário geral.

Porém, em geral, considera-se que a primeira recolha de pro-
vérbios portugueses feita em Portugal é da autoria do Padre António 
Delicado que publica, em 1651, Adágios Portugueses reduzidos a 

lugares comuns. Foi reeditado por Luís Chaves em 1923. A orde-
nação é alfabética dentro de cada tema e cada capítulo corresponde 
a um tema. 
 Pq"ufiewnq"ZXKKK

Várias são as obras produzidas neste século, nomeadamente as de: 

Raphael Bluteau que, de 1712 a 1728, publica o Vocabulário 

Portuguez e Latino (que contém provérbios espalhados ao longo da 
obra). As fontes utilizadas foram sobretudo as obras de Bento Pereira 
e António Delicado.

Francisco Rolland, em 1780, publica Adágios, Provérbios, Rifãos 

e Anexins da Língua Portuguesa, tirados dos melhores auctores nacio-

pcgu."g"tgeqrkncfqu"rqt"qtfgo"cnhcdfivkec"rqt"H0T0K0N0G0N0 A ordenação é 
alfabética por palavra-chave (substantivos, verbos, adjetivos, advérbios 
e pronomes). A principal fonte utilizada foi o Vocabulário Portuguez de 
Raphael Bluteau. Que já então recorria à produção literária como uma 
fonte de abundante saber paremiológico.
 Pq"ufiewnq"ZKZ

Destaco apenas a de:

Francisco A. Cunha de Pina Manique publica, em 1856, Ensaio 

rjtcugqn„ikeq"qw"eqnnge›«q"fg"rjtcugu"ogvcrjqtkecu."gngicpekcu."kfkq-

vkuoqu."ugpvgp›cu."rtqxgtdkqu"g"cpgzkpu"fc"nkpiwc"rqtvwiwg¦c.

Pq"ufiewnq"ZZ
Na 1ª metade do século XX, podemos citar, entre outros, os traba-

lhos de:
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Carolina Michaëlis, em 1905, publica �Mil Provérbios Portugueses�, 
na Revista Lusitana (Nova Série), 7, (pp. 29-71), compilação que apenas 
apresenta provérbios começados pela letra A.

Vg„Ýnq"Dtcic."fg"3;36"c"3;37."rwdnkec"ÐCfcikƒtkq"rqtvwiw‒uÑ."pc"
Revista Lusitana, XVII, 1914, pp. 225-274; XVIII, 1915, (pp. 16-64).

Ladislau Batalha, em 1924, publica Jkuv„tkc"Igtcn" fqu"Cfƒikqu"
Portugueses.

Pedro Chaves, em 1928, publica Tkhqpgktq"Rqtvwiw‒u. A ordenação 
é alfabética, excepção feita para o agrupamento de provérbios meteoro-
lógicos e os que dizem respeito aos meses do ano. A 1ª edição contém 
7.380 provérbios e a 2ª edição, de 1945, muito aumentada, apresenta 
18.531 provérbios (se bem que alguns estejam repetidos). 

Jaime Rebelo Hespanha, em 1936, publica o Dicionário de Máximas, 
Adágios e Provérbios, prefácio de Alfredo da Cunha. Famalicão. Contém 
340447"rctfiokcu."encuukÝecfcu"g"citwrcfcu"go"374"gr‡itchgu"qw"vgocu0

Já na 2ª metade do século XX, podemos referir:

Fernando de Castro Pires de Lima, em 1963, publica Adagiário 

Rqtvwiw‒u. A ordenação é alfabética. 

Manuel João Gomes, em 1974, publica Nova Recolha de Provérbios 

e outros Lugares Comuns Portugueses. A ordenação é alfabética.

Entre 1974 e 1977, Maria de Sousa Carrusca publica Vozes da Sa-

bedoria, obra em 3 volumes. A ordenação é temática (e alfabética dentro 
de cada tema), indica as variantes de cada provérbio, cita obras literárias 
que contêm os provérbios em questão e faz, no prefácio, um utilíssimo 
estudo introdutório.

António Moreira, em 1996, publica uma obra intitulada Provérbios 

Portugueses. Contém 12.639 provérbios. A ordenação é alfabética e 
apresenta um índice remissivo.

José Pedro Machado, em 1996, publica Q"Itcpfg"Nkxtq"fqu"Rtq-

vérbios. A ordenação é alfabética. A 1ª edição contém mais de 26.000 
entradas. A 3ª edição revista e aumentada data de 2005 e contém mais de 
27.000 entradas. Esta obra utiliza inúmeras obras literárias como fonte 
e integra provérbios açoreanos e brasileiros.
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José Ricardo Marques da Costa publica Q"Nkxtq"fqu"Rtqxfitdkqu"
Portugueses. A 1ª edição é de 1999 e a 2ª edição revista e ampliada data 
de 2004, contendo 34.000 entradas.

 Por último, Salvador Parente publica, em 2005, Q"Nkxtq" fqu"
Provérbios. Contém 41.697 provérbios, sem contar com as variantes.

2.2.  As Recolhas Literárias

Em certas épocas como a Idade Média, o Renascimento e o Bar-
roco, é muito frequente o emprego de parémias na literatura, seja pela 
sua função de argumentação, pelo seu valor pedagógico, seja pelo jogo 
lúdico que permitem fazer com o leitor.

São numerosos os escritores portugueses (e não só) que inseriram 
provérbios nas suas obras literárias. Não podendo aqui enumerá-los todos, 
citemos a título meramente ilustrativo, Jorge Ferreira de Vasconcelos, 
D. Francisco Manuel de Melo, e mais recentemente José Saramago7.

Eqpenwu«q
Vgpfq"rqt"qdlgvkxq"crgpcu"cÞqtct"cniwpu"curgvqu"vg„tkequ"g"rtƒvkequ"

que merecem uma maior atenção dos especialistas em fraseoparemiogra-
Ýc."guvqw"eqpuekgpvg"fq"owkvq"vtcdcnjq"swg"tguvc"ckpfc"rqt"hc¦gt0"

Espero que este pequeno contributo sirva não só como uma síntese 
das questões problemáticas com que se depara todo aquele que se de-
fkec"§"rtƒvkec"htcugqrctgokqitƒÝec."ocu"vcodfio"*g."uqdtgvwfq+"eqoq"
incentivo para buscarmos soluções e respostas para as nossas perguntas 
em fraseoparemiologia. 
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