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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por fito maior a construção de uma base de dados de colocações do 

português brasileiro. Sustentado pela catedral teórica da Fraseologia, a qual se ocupa do estudo 

das combinações polilexicais de uma língua natural cristalizadas pela tradição cultural e 

memorizadas em bloco pelos falantes dessa língua sem que necessariamente lhes sejam 

aplicadas regras de valores gerais, elegemos para reflexão especificamente aquelas unidades 

fraseológicas que se comportam como o que o linguista britânico Firth (1957) chamou de 

colocação (collocations), categoria fraseológica que trata, em última instância, de 

coocorrências léxico-sintáticas habituais, cuja associação se dá arbitrária e 

idiossincraticamente. Desse objetivo maior, surgem inquietações de várias ordens. Entre os 

desdobramentos mais imediatos, concentramo-nos, de uma parte, naquele respeitante à 

tipologia sintática consolidada na literatura especializada (notadamente Mel’čuk (1995), Tutin 

e Grossmann (2002), Corpas Pastor, Koike (2001); do lado de cá do atlântico, Fulgêncio (1998), 

Tagnin (1989; 2005; 2011), Araújo Vale (2001)), que culminou em nossa proposta de 

organização sintática macroestrutural das CPB em simples, superposta e complexa. 

Sustentamos que os elementos colocacionais não se apresentam homogeneamente a ponto de 

receberem o mesmo tratamento teórico-descritivo em termos estruturais, posicionamento 

construído a partir do confronto entre as ocorrências coletadas. De outra parte, as ocorrências 

sinalizavam particularidades composicionais de ordem sintático-semântico-discursiva as quais 

organizamos em termos de 19 propriedades microestruturais das CPB. O retorno à definição do 

fenômeno se nos apresentou como imperativo, consequência da fisiologia das ocorrências 

entendidas aqui como colocações, de modo que, ao alargar o horizonte de escopo do fenômeno 

colocacional no plano da expressão, redefinimos seu plano conceitual, ponto axial donde se 

deriva a unidade da classe. Como resultado desse trabalho teórico-descritivo, inauguramos a 

base de dados das colocações do português do Brasil.  

Palavras-chave: Colocação. Fraseologia. Base de dados. Macroestrutura sintática 

colocacional. Microestrutura colocacional. 

  



 

 

RÉSUMÉ 

Ce travail a pour but principal la construction d'une base de données de collocations du 

portugais brésilien. Soutenu par la phraséologie théorique, qui traite de l'étude des 

combinaisons polilexicais d'une langue naturelle cristallisée par tradition culturelle et stockée 

en bloc par les locuteurs de cette langue sans règles de valeurs générales nécessairement qu'ils 

sont appliqués, nous avons choisi de réfléchir spécifiquement sur ces phraséologismes qui se 

comportent comme le linguiste britannique Firth (1957) a appelé le collocations, catégorie 

phraséologique qui est, en fin de compte, les co-occurrences lexicales-syntaxiques habituelles, 

dont l'association est donnée de façon arbitraire et idiosyncratique. De cet objectif plus large, il 

y a des préoccupations de divers ordres. Parmi les conséquences les plus immédiates, nous nous 

concentrons d'une part a ce qui concerne la typologie syntaxique consolidée dans la littérature 

(notamment Mel'čuk (1995), Tutin et Grossmann (2002), Corpas Pastor, Koike (2001), le côté 

d’ici l'Atlantique, Fulgêncio (1998), Tagnin (1989; 2005; 2011), Araújo Vale (2001)), qui a 

abouti à notre proposition pour l'organisation de la macrostructure syntaxique du CPB en 

simple, superposé et complexe. Nous pensons que les éléments collocationelles ne sont pas 

présents de manière homogène de façon à recevoir le même traitement théorique et descriptive 

en termes structurels, le positionnement construit à partir de la confrontation entre les instances 

collectées. D'autre part, les événements signalés caractéristiques de composition d'ordre 

syntaxique-sémantique-discursive qui a organisé en termes de 19 propriétés microstructurales 

de CPB. Le retour à la définition du phénomène présenté comme résultat impératif de la 

physiologie des occurrences compris ici comme collocations, de sorte que, en élargissant le 

champ d'horizon  du phénomène collocationlle en termes d'expression, redéfini leur plan 

conceptuel, le point axial dont il dérive la classe de l'unité. En tant que résultat d'un travail 

théorique et descriptive, nous avons ouvert la base de données des emplacements des Portugais 

du Brésil. 

Mots-clés: Collocation. Phraséologie. Base de donées. Macrostructure syntaxique 

collocationelle. Microstructure collocationelle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Quando o primeiro contacto com algum objecto nos surpreende 

e o consideramos novo ou muito diferente do que conhecíamos 

antes ou então do que supunhamos que ele devia ser, isso faz 

com que o admiremos e fiquemos espantados com ele. E como 

tal coisa pode acontecer antes que saibamos, de alguma forma, 

se esse objecto nos é conveniente ou não, a admiração parece-

me ser a primeira de todas as paixões. E ela não tem contrário, 

porque, se o objecto que se apresenta nada tiver em si que nos 

surpreenda, não somos emocionados por ele e consideramo-lo 

sem paixão.  (Descartes, As Paixões da Alma) 

 

O estudo das combinações de unidades léxicas de uma língua natural, formadas por duas ou 

mais palavras, cristalizadas pela tradição cultural e memorizadas em bloco pelos falantes dessa língua 

– consciente ou inconscientemente -, sem que necessariamente lhes sejam aplicadas regras de valores 

gerais, é realizado no âmbito Fraseologia1. Inscrita nos domínios da Lexicografia, esta abarca, sob 

seu escopo, o estudo de unidades lexicais complexas mais ou menos estáveis, convencionalmente 

estabelecidas e providas de componente idiomático. Falaremos em unidades fraseológicas (doravante 

UF) para nos referirmos aos fenômenos fraseológicos que constituem o objeto de estudo da 

Fraseologia. 

No âmbito das UF, trataremos especificamente daquelas que se comportam como 

combinatórias de palavras que coocorrem léxico-sintaticamente cuja ligação se dá de forma 

convencional e idiossincrática, não submetidas necessariamente às condições sintático-semânticas 

em que ocorrem: as colocações.  Nesse caso, há um constrangimento solidário entre os termos, de 

modo que determinada palavra ocorra preferencialmente “ao lado” de outra, como que uma unidade 

linguística; trata-se de uma situação de avizinhamento, em que temos uma restrição paradigmática 

implicada na realização sintagmática de combinatórias preferenciais.  É o caso de construções 

sintáticas do tipo: cartão de crédito, comprar briga, erro crasso, cantar vitória, arquivo morto, só 

para citar alguns fenômenos fraseológicos desse jaez. Se procedermos à permuta paradigmática de 

determinados termos do agrupamento lexical por outros de carga semântica semelhante, teremos 

construções malformadas do ponto de vista pragmático, como *adquirir uma briga, *entoar vitória, 

*arquivo falecido.  

Há pouco mais de cinco décadas, quando de sua fundação propriamente dita em âmbito 

linguístico, as colocações se instalaram no bojo dos estudos linguísticos pela ótica de vertentes 

                                                 
1O termo fraseologia é utilizado tanto para referir a disciplina que se ocupa das unidades fraseológicas, quanto o conjunto 

mesmo dos fenômenos fraseológicos de uma língua natural. Para efeitos deste trabalho, utilizaremos o termo Fraseologia 

para designar a área de estudo das unidades fraseológicas (UF). 
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linguísticas de diferentes searas de interesse. Desde que o linguista britânico J. R. Firth (1957) utilizou 

o termo collocation para referir um tipo de combinação frequente entre unidades léxicas, as 

investigações em torno do fenômeno conheceram uma profusão de olhares oriundos não somente do 

território britânico. Estudos de outras partes do globo têm se concentrado na observação do fenômeno, 

entre os quais se destacam, notadamente, as pesquisas desenvolvidas por francófonos, hispânicos, 

americanos, russos e croatas.  

O lugar teórico ocupado por essa categoria não é ponto pacífico entre os que se dedicam a seu 

exame. Isso porque as características que lhe são intrinsecamente atribuídas, bem como sua definição, 

descrição e tipologia, não são homogêneas e, dependendo do enfoque, sua abordagem pode deslizar 

do domínio fraseológico e cair no campo estatístico da linguística de corpus - isso sem falar da 

flutuação conceitual mesmo em domínio linguístico definido, como veremos. Defenderemos, aqui, a 

pertença dos fenômenos colocacionais ao âmbito dos estudos fraseológicos - aqui entendido como 

uma alça da Lexicografia. 

A relevância do estudo das UF é inequívoca na medida em que privilegia a observância de 

fenômenos frequentes experienciados por falantes em contextos reais de interação verbal por meio de 

uma dada língua. Ademais, constitui importante contribuição teórica “para a formação de um modelo 

linguístico que reflita o conhecimento linguístico do falante de forma mais aderente à realidade do 

uso cotidiano da língua” (FULGÊNCIO, 2008, p.32). Daí nosso interesse por essa seara de 

investigação, especialmente no trabalho com a categoria colocacional. 

A decisão de construir uma base de dados das colocações do português do Brasil (PB) não 

nasce como primeira opção na família de nosso interesse; é o resultado de muitas tentativas de tratar 

sistematicamente o fenômeno; em verdade, constitui um retrocesso. Explico. Nossa intenção esteve 

sempre relacionada ao objeto de estudo aqui contemplado: as colocações; no entanto, era sempre 

pensado sob orientação da linguística aplicada: primeiro pensando em PLE, donde enxergamos 

problemas e lacunas quanto à descrição e sistematização dessas unidades fraseológicas. Depois de 

um passeio tão elucidativo quanto tenso pela lexicografia, arrumamos as malas rumo às reflexões 

teóricas acerca da descrição de colocações nos dicionários de língua geral de PB, já adentrando o 

campo da metalexicografia, onde deparamos com um problema cervical, de ordem metodológica: 

quais são as colocações do PB? E mais, onde e como estão agrupadas? Além de listas sucintas e 

exemplos prototípicos da classe, não temos um elenco das ocorrências colocacionais em PB nem 

mesmo uma compilação razoável de colocações candidatas. Foi então que resolvemos iniciar o 

preenchimento dessa lacuna e repertoriar o conjunto de colocações do PB em formato de base de 

dados. 
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 A inquietação provocada pela classe fraseológica de nosso interesse estará bem apresentada 

se problematizada a partir destas questões de pesquisa: 1. Quais são as colocações do PB?; 2. Como 

se comportam sintático-semântico-discursivamente?; 3. Quais as implicações discursivas do 

fenômeno?; 4. Que problemáticas engendram nos estudos de linguística aplicada?; e, finalmente, 4. 

Que contribuições concretas um trabalho que pretende reunir o elenco de uma classe fraseológica 

pode oferecer para as pesquisas linguísticas de cunho lexicológico, lexicográfico, fraseológico e 

afins? 

Nosso objetivo principal consiste na elaboração de uma base de dados que comporte todas 

as colocações do PB, independentemente de sua frequência de ocorrência, já que esse fator não 

constitui critério definitório da classe. A construção de um repertório dessa natureza possibilita a 

observância detalhada do fenômeno, a partir da visualização do conjunto das ocorrências 

colocacionais de PB, condição sine qua non para que se possam fazer afirmações geral ou específicas 

sobre a classe. Essa base de dados, produto principal desta tese, não servirá somente a nossos 

propósitos de investigação teórico-descritivos, visto que estamos lidando com uma categoria que 

encosta em várias searas e provoca vários outros fenômenos. Seja a problemática colocacional 

aplicada aos domínios da (fraseo)didática, lexicologia, lexicografia, tradução ou terminologia, os 

objetivos convergem, pois constitui nosso fito buscar estabelecer uma abordagem que envolva o 

conjunto dos fenômenos colocacionais em toda sua complexidade e versatilidade. 

Desse objetivo geral derivam alguns outros específicos, não menos importantes, mas 

inescapavelmente dele dependentes; são, em última instância, implicações teórico-metodológicas 

nascidas do objetivo maior. O primeiro deles é analisar como as colocações são descritas sob a ótica 

dos principais pesquisadores da área quanto a seus aspectos morfossintático, semântico e discursivo-

pragmático, procedendo a uma panorâmica teórica que sobrevoa os relevos do fenômeno de modo 

que pudemos mapeá-lo para melhor transitarmos em território colocacional. A esse objetivo 

específico dedicamos nosso a primeira parte do capítulo 2. Já pousados em terreno colocacional, 

iniciamos a drenagem do(s) percurso(s) possíveis, que não raro insistiam em bifurcações - e assim 

fomos fazendo nossas escolhas. O contorno do fenômeno colocacional também integra esse capítulo, 

em que apresentamos a nebulosa colocacional, as abordagens possíveis do fenômeno e anunciamos 

a definição de colocação de que seremos sectários, objetivo específico decisivo para o curso de nossa 

empreitada. A (re)definição das colocações a que procedemos nos recorda aquele mito de Demócrito: 

diz-se que arrancou seus próprios olhos para poder pensar, pois o mundo exterior o distraía; julgava 

o mundo visual, esse das sete cores!, um estorvo para o pensamento puro, daí a atitude de arrancar os 

olhos para conceder tranquilidade ao pensamento. Foi esse mundo, por meio dos dados que 

incessantemente coletamos, que provocou nossos olhos a enxergarem a plasticidade de um fenômeno 
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cujas formas de realização não encontravam lugar no regaço de nenhuma definição sugerida até aqui. 

Não arrancamos nossos olhos; ajustamos a lente e alargamos tanto quanto foi necessário o escopo do 

fenômeno. É por esse motivo que agimos também na esfera teórica, acrescentando o que nos pareceu 

pertinente à definição das colocações.  A problemática engendrada pelas colocações não se fecha em 

si. Longe disso. Ao contrário, é solo fértil para sementes de variados tipos. Na Linguística, é premente 

a problematização das colocações tanto em âmbito teórico quanto aplicado e tratamos disso também 

aqui. A caracterização das colocações tanto do ponto de vista geral quanto dos critérios definitórios 

da classe também constitui o interesse. Aqui, as discussões se colocam de modo mais horizontal, já 

que é hora de parametrizar toda a descrição vindoura, inclusive já problematizando pontos axiais 

dessa caracterização, caso dos binômios, que esbarra na dissimetria entre os componentes 

colocacionais base e colocado (critério definitório), e as colocações pleonásticas, que “cutucam” a 

previsibilidade (característica geral), por exemplo. Na sequência, configuramos uma arena de 

enfrentamentos fundamentais para estabelecermos a natureza da combinatória lexical a que 

dedicamos esta tese. Aqui, colocamos face a face fenômenos cujo tertium comparationis é a 

combinatória léxico-sintática: Fixação vs. Colocação, Locução vs. Colocação, Combinação frequente 

vc. Combinação restrita, só para citar alguns. Esses fenômenos são não raro tomados por colocações, 

conforme o aporte de que se parte.  

O aparelho metodológico consta do capítulo 3, o qual explicita pormenorizadamente todas as 

partes do procedimento adotado para coleta das ocorrências candidatas, descrição das ocorrências, 

notações utilizadas, elaboração da tabela, apresentando cada uma das 6 colunas que a integra, na 

tentativa de propiciar uma leitura fluida e clara da BD das CPB.  

(Re)descrever o padrão das estruturas colocacionais do PB, sobretudo do ponto de vista 

sintático, já que jugamos a padronagem clássica, notadamente fundada em Hausmann (1989), 

limitada foi parte da tarefa executada no capítulo 4, destinado à análise dos dados; implicação direta 

disso consiste na proposta de tipologia sintática macroestrutural das colocações do PB (simples, 

superposta e complexa), objetivo viabilizado somente no exercício proporcionado pelo exame 

constante do repertório levantado, sem o qual não enxergaríamos o comportamento geral da classe; 

do tripé macroestrutural das CPB, vieram junto os tipos de colocado, agora específicos para cada uma 

das três macroestruturas sintáticas propostas: simples, composto, combinado, colocado de matriz 

comparativa e locucional, os quais foram prontamente descritos. A outra missão deste momento do 

trabalho foi emendar a descrição das peculiaridades sintático-semântico-discursivas das ocorrências, 

atividade que culminou na fundação da tipologia microestrutural dos tipos colocacionais do PB. 

Juntas, essas duas taxonomias – macro e microestrutural - edificam outro objetivo específico nosso, 

relevante para a classe, já que integra um estudo descritivo das CPB ainda não realizado entre as 



19 

 

colocações, e isso inclui as CPB. No Brasil, os trabalhos produzidos no âmbito das colocações (teses, 

dissertações, artigos) tratam o fenômeno desde uma visada panorâmica, associando-as, muitas vezes, 

ao trabalho de tradução, contrastivos ou didático. O protagonismo das colocações é aqui absoluto, o 

que rendeu uma pesquisa de profundidade sobre a classe. Ainda aqui, à guisa de curiosidade, 

registramos alguns casos especiais, os quais apresentamos mais em formato de breviário, pois não 

constituíram, por enquanto, objeto de descrição nesta tese. Em seguida, procedemos à análise 

quantitativa dos dados: primeiramente a dos dados gerais das CPB, depois adentramos no interior de 

cada uma das três macroestruturas (simples, superposta e complexa). 

A conclusão, momento de reunir as contribuições promovidas por nosso trabalho, lançar 

perspectivas e abrir frentes para trabalhos futuros, é apresentada no derradeiro capítulo 5. 

Finalmente, a Base de Dados das Colocações do PB, resultado da união de todos os esforços 

anteriores, é entregue no Apêndice I – Base de dados do PB. A tabela conta com quatro abas: a 

primeira chamada completa, constituída pela reunião das ocorrências agrupadas nas três 

macroestruturas sintáticas das PB; as três outras apresentam o elenco das CPB separadamente em 

cada um dos tipos e levam seu nome: simples, superposta e complexa, respectivamente. Por ser 

demasiado extensa, consta no corpo do trabalho apenas como ilustração; segue integralmente em 

formato digital como anexo de nosso trabalho. 

Antes de iniciar capitularmente o estudo de nosso objeto de pesquisa, cremos ser lícito 

mencionar, ainda que em formato de preâmbulo, a família teórica em que nascem as colocações. Esse 

formato encontra justificativa na decisão de dedicar todos os capítulos à exploração exclusiva das 

colocações e à sua relação tentacular com outras searas. 
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PREÂMBULO TEÓRICO: A FRASEOLOGIA 

 

As teorias e as escolas, como os 

micróbios e os glóbulos, devoram-se 

umas às outras e, com sua luta, 

asseguram a continuidade da vida. 

Proust 

 

O arcabouço teórico em que se circunscreve nossa pesquisa privilegia, em última instância, o 

estudo do léxico das línguas naturais compreendido a partir de uma perspectivação mais abrangente 

- quanto à sua gênese, a seu conceito, às suas propriedades e, sobretudo, a seu uso efetivo por falantes 

reais em situações igualmente reais de interação. 

Como dar conta da geração e compreensão de sintagmas como feliz aniversário, fato 

consumado, fazer hora, dar pano pra manga, refrescar a memória, pagar o pato, chá de cadeira, 

sustar o cheque, por exemplo? Sequências desse tipo estão memorizadas no componente léxico dos 

falantes nativos do PB e não são processadas a partir do significado individual de suas partes 

constituintes; são repetidas sistematicamente da mesma maneira, diferentemente das construções 

construídas criativa e livremente, invariabilidade que reafirma e fortalece a incorporação em conjunto 

de construções dessa natureza na memória lexical dos falantes. Fulgêncio (2008, p. 60) lucidamente 

assevera que: 

O conhecimento lexical possuído pelos falantes inclui não somente informações a 

respeito de elementos monomorfêmicos ou de palavras polimorfêmicas, mas precisa 

incluir informações sobre construções idiossincráticas, ou seja, estruturas formadas 

por várias palavras em sequência.  

 

O léxico de uma língua inclui unidades bastante heterogêneas – abarca desde vocábulos 

simples até sequências sintagmáticas complexas formadas a partir de vários deles e mesmo frases 

inteiras - como no caso dos exemplos citados acima, cuja análise deve adotar parâmetros 

diferenciados, dada sua aparente irregularidade do ponto de vista semântico-estrutural. Por outro lado, 

não existem critérios teóricos abrangentes e bem estabelecidos para o reconhecimento das unidades 

complexas de um idioma. Gross (1982) observa o lugar ocupado pelas expressões cristalizadas e 

convencionais no âmbito dos estudos linguísticos, a saber, um lugar de exceção, de anomalia 

linguística, fato que privou essas construções de um tratamento científico consistente. Sobre isso, 

Danlos (1981), assinalando a necessidade de um estudo detalhado que examine essas expressões, 

adverte: “ignorar estas construções é ignorar uma boa parte da linguagem” (p. 63). 

A Fraseologia, subárea da Lexicologia, inaugura o interesse pelo estudo das combinações 

estáveis de palavras de uma língua natural que formam unidades lexicais ou que têm o caráter de 

expressões fixas – blocos linguísticos fixos e idiomáticos que geralmente apresentam composição 
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idiossincrática – cujo significado é dado pelo conjunto de seus elementos e que não pertencem a uma 

categoria gramatical específica. Ocupa-se dessa combinatória de elementos linguísticos, estabilizada 

e cristalizada pela tradição cultural, memorizada em bloco pelos falantes de uma dada língua e dotada 

de propriedades morfossintáticas, semânticas e pragmáticas específicas, a qual chamaremos unidades 

fraseológicas(UF)2. Nos termos de Ramos Nogueira (2008): 

A fraseologia como disciplina científica se ocupa dos estudos do léxico, 

especificamente as unidades fraseológicas (...), construções formadas por meio da 

combinação de dois ou mais elementos, com um certo grau de fixação, cunhadas ao 

longo dos anos, cada uma com assuas características. (p.) 

 

A Fraseologia, disciplina em cuja linha de investigação ancoramos nossa pesquisa, é, portanto, 

a vertente linguística cujo objeto de estudo são as UF das línguas naturais. No âmbito desta pesquisa, 

trabalharemos com a definição de fraseologia fornecida por Monteiro-Plantin (2010): 

O estudo das combinações de unidades lexicais relativamente estáveis, com certo grau 

de idiomaticidade, constituída de duas ou mais palavras, e que fazem parte da 

competência discursiva dos falantes, em língua materna ou estrangeira, utilizadas 

convencionalmente em contextos precisos, com objetivos específicos, mesmo que de 

forma inconsciente. 

 

A problemática fraseológica, ainda que indiretamente, não escapou a Saussure (1916\1995). 

Teoricamente, o genebrino foi o primeiro linguista a destacar, em seu binômio língua\fala3, a 

existência de combinações não livres e a se manifestar em direção ao reconhecimento da formação 

de itens lexicais complexos como resultado do uso frequente da combinação de palavras como parte 

integrante da língua.  

A frase é o tipo por excelência de sintagma. Mas ela pertence à fala e não à língua; 

não se segue que o sintagma pertence à fala? Não pensamos assim. É próprio da fala 

a liberdade das combinações; cumpre, pois, perguntar se todos os sintagmas são 

igualmente livres. Há, primeiramente, um grande número de expressões que 

pertencem à língua. São as 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. (p. 144) 

  

 O que estamos chamando de UF foi, mutatis mutandis, denominado por Saussure de 

agrupamentos - sintagmas compostos por duas ou mais unidades consecutivas, que estabelecem um 

encadeamento de caráter linear; quanto à noção de sintagma, o autor afirma expressamente que “se 

                                                 
2Para tratar do fenômeno fraseológico, muitas são as denominações: agrupamentos (SAUSSURE, 1961); locuções 

fraseológicas (BALLY, 1961); fraseologismos (VINOGRADOV, 1946; TRISTÁ, 1988; CARNEADO, 1985); locuções 

(CASARES, 1950/1992); lexia (POTTIER, 1968); séries verbais de grupos fraseológicos (LAPA, 1970); unidades 

fraseológicas (WEINREICH, 1969); paradigmas (FIALA, 1988); frase feita, frase fixa (ZULUAGA, 1980); enunciados 

fixos (MARCUSCHI, 1986); expressão idiomática ou idiomatismo (CHAFE, 1979). A decisão de denominá-lo unidades 

fraseológicas (UF) deve-se ao fato da amplitude do termo: abarca provérbios, ditos populares, expressões idiomáticas, 

frases feitas ou cristalizadas, clichês, colocações etc. 
3Para Saussure (1916/1995, p.27), o estudo da linguagem comporta duas partes: uma, essencial, tem por objeto a língua, 

que é social em sua essência, independente do indivíduo e psíquica; outra, secundária, tem por objeto a parte individual 

da linguagem, a fala, inclusive a fonação que é psicofísica. 
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aplica não só a palavras, mas também aos grupos de palavras, a unidades complexas de toda dimensão 

e de toda espécie (palavras compostas, derivadas, membros de frase e frases inteiras) ” (SAUSSURE, 

1916\1995, p. 143-144). 

 Embora já ensaiada no Curso, é Bally (1961) quem amplia e desenvolve a noção 

saussuriana das frases feitas e as particularidades dessas combinações.  Extrai daí o alicerce de sua 

teoria fraseológica e institui a fraseologia como uma disciplina no interior da lexicologia. Para o 

discípulo de Saussure, essas combinações lexicais apresentam diferentes graus de coesão a partir de 

dois casos extremos: a) as combinações livres, cuja combinação sintagmática se decompõe 

imediatamente após sua criação, e as palavras que a integram tornam a gozar de plena liberdade para 

compor novas combinações; e b) as combinações estáveis, quando uma determinada combinação 

sintagmática, ao expressar uma mesma ideia, perde completamente sua independência, de modo que 

as palavras que a integram ficam ligadas entre si e adquirem seu sentido nessa combinação. Desse 

segundo grupo, nasceria, mais tarde, o objeto de estudo da fraseologia (ORTIZ-ALVAREZ, 2001, 

p.78). 

 Erigem, a partir da instituição da fraseologia como disciplina científica, três correntes 

de investigação: a) o estruturalismo europeu ocidental; b) a linguística da extinta União Soviética e 

de outros países do antigo bloco do leste europeu4; c) a linguística anglo-americana (CORPAS 

PASTOR, 1996). 

 Consoante Gonzáles Rey (2002), a escola russa foi a mais representativa no que tange 

ao aprofundamento teórico da disciplina fundada por Bally, especialmente pelas contribuições de 

Vinogradov (1938; 1946), que classificou as UF a partir do ponto de vista funcional e instaurou o 

conceito de fraseologia como o estudo das leis que restringem a combinação das palavras e dos seus 

significados (XATARA, 1998, p. 20), além de lhe reivindicar o estatuto de disciplina autônoma. 

Sobre a visão soviética da fraseologia, sobretudo quanto aos esforços em constituí-la como disciplina 

independente5, Klare (1986) resume: 

A investigação soviética tende para compreender a fraseologia como disciplina 

linguística autónoma e para excluí-la assim da lexicologia e estabelecê-la num grau 

equivalente ao lado da lexicologia como disciplina linguística autónoma. Este ponto 

de vista parte do fato de que os fraseologismos (locuções fraseológicas, fraseolexemas 

etc.), contrariamente às palavras simples e compostas, dispõem também de 

especificidades e particularidades, restando a questão de estas especificidades serem 

suficientes para retirar a investigação fraseológica do campo geral da lexicologia6. 

 

                                                 
4 Corpas Pastor (1996) sugere agrupar as escolas fraseológicas dos blocos europeu ocidental e da extinta URSS em uma 

única, devido às estreitas relações entre ambas. 
5 Essa é uma discussão pouco relevante para nossa pesquisa e consta deste trabalho apenas como ilustração acerca da 

contribuição russa para a fraseologia. 
6 As traduções em língua espanhola constantes desta tese são todas nossas. 
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 O destaque concedido aos estudos fraseológicos russos deve-se ao fato de essa escola ter 

empreendido significativas pesquisas na área: o estudo dos princípios de disposição e de 

processamento do material lexicográfico, e a inclusão das UF; os critérios de seleção, distribuição e 

definição dos fraseologismos; a análise e a classificação do caudal fraseológico incluído nos 

dicionários gerais; o processo de arcaização e de representação das UF sinônimas e suas variantes; e 

as características estilísticas dos fraseologismos (CARNEADO MORÉ, 1985 apud XATARA, 1998). 

Vemos que as propostas formuladas pelos autores que se ocupam das questões fraseológicas 

apresentam pontos divergentes quanto à definição tipológica e à classificação das UF, bem como 

quanto aos critérios utilizados para este fim. Embora haja substanciais divergências, concordam em, 

pelo menos, dois aspectos: a) que a fraseologia constitui uma disciplina que agrupa construções que, 

por seus traços característicos e categoriais, diferenciam-se de outras combinações; b) que as UF são 

sintagmas indivisíveis do ponto de vista semântico e compostos por, pelo menos, duas palavras, 

podendo alcançar, dependendo de sua estrutura e função, o nível oracional. Mais recentemente, a 

questão idiomática vem sendo discutida no continente europeu numa outra perspectiva, como nos 

dizem Durán e Pozas (1998), que dirigem uma crítica à teoria clássica e deixam ver que uma reflexão 

linguística sobre a manifestação idiomática teria que incluir considerações a respeito do falante: 

A teoria clássica que estuda os fraseologismos e construções idiomáticas, contudo, 

não aprofunda sobre como e por que uma série de palavras tem um determinado 

significado. Tradicionalmente, os estudos sobre o tema dão como suposto que os 

fraseologismos têm um significado arbitrário, ou seja, o mesmo que as palavras 

simples [...]. Poder-se-ia dizer que os fraseologismos têm mais carne e sangue que as 

palavras normais e que estão muito mais diretamente integrados e vinculados a 

fenômenos culturais e ideológicos. (DURÁN & POZAS, 1998, s/p. apud LODOVICI, 

2007, p. 20) (Grifo da autora) 

 

No Brasil, os estudos fraseológicos vêm se desenvolvendo a partir das duas últimas décadas. 

No interior dos estudos linguísticos, fazem-se presentes ainda muito timidamente se comparados a 

pesquisas relacionadas a outras vertentes linguísticas. Dentre as pesquisas nacionais mais 

representativas, destacamos Biderman (1978), Lobato (1979), Tagnin (1989; 1999), Xatara (1997; 

2002), Araújo Vale (1998), Lodovici (1990), Roncolato (2001), Ortíz-Alvarez (2004), Silva (2007), 

Fulgêncio (1998) e Monteiro-Plantin (2012), as quais direcionam seus trabalhos para os estudos 

cognitivos, culturais, lexicográficos, tradutológicos, contrastivos, teóricos ou voltados para o ensino 

de língua materna e estrangeira.  

Após apresentar fraseologia como disciplina científica, situá-la no campo dos estudos 

linguísticos e referir as pesquisas de maior envergadura na área, encerramos esse momento 

apresentando, à guisa de explanação, o elenco de critérios que confere cidadania às UF em oposição 

a outros tipos de sequências léxicas referido por Corpas Pastor (1996): 
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1. Frequência – a ocorrência dos elementos constituintes das UF é superior à aparição 

individual de cada um dos elementos na língua, e o uso desses elementos combinados é 

significativo nessa língua; 

2. Institucionalização - estão institucionalizadas, ou seja, pela força de seu uso repetido, certas 

construções se convencionalizam devido ao uso frequente por parte dos falantes da língua; 

3. Fixação - possuem estabilidade, uma vez que seus componentes apresentam fixação formal 

ou semântica; 

4. Idiomaticidade – quando há ausência de conteúdo semântico independente dos constituintes 

das UF, ou seja, nenhum de seus componentes contém um significado que possa indicar a 

significação da UF. Trata-se de uma especialização ou lexicalização semântica em seu grau 

mais alto; 

5. Variação - apresentam algumas particularidades semânticas ou sintáticas, ou seja, podem 

apresentar algumas peculiaridades como significado metafórico ou figurado, apesar de não 

ser uma característica de todas as UF; 

6. Gradação - podem sofrer, dentro de uma escala gradual, modificações nos elementos que 

as integram, de modo que nem todas as UF de uma língua são estritamente fixas em sua 

estrutura. 
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2 O FENÔMENO COLOCACIONAL 

 

Dize-me com quem andas e te direi quem és. 

Dito popular brasileiro 

2.1 Colocações no âmbito dos estudos linguísticos: panorama teórico 

 

2.1.1 Breve histórico pré-firthiano 

Fenômenos de restrição combinatória léxico-sintática despertam o interesse de filólogos e 

linguistas desde muito. A existência de dicionários sintagmáticos data do século XV, conforme 

localiza a Enciclopédia de lexicografia editada por Hausmann et al. (1989). Num primeiro momento, 

os dicionários de epítetos, frases e estilo ocuparam-se de combinações de palavras de línguas clássicas 

e, posteriormente, de línguas vernaculares. Nesse compasso e já lançando o olhar sobre combinatórias 

léxicas e sintáticas de maneira geral, nascem os dicionários interessados nas restrições sintáticas, nos 

fenômenos de recção e valência, dentre os quais se destacam as obras de Robert-Alcide de Saint-

Maurice, Remarques sur les principales dificultes que les estrangers ont en la langue franroise (1672) 

e Dictionnaire raisoné des dificultes gramaticales et litéraires de la langue franraise (1818), de Jean 

Charles Laveaux. (CORPAS PASTOR, 2001). Ainda ao final de século XIX, havemos de mencionar 

o estudo de Herman Paul (1880), que, ao distinguir acusativo livre e acusativo fixado, reconhece 

tacitamente o fenômeno de restrição de colocabilidade. Nesse momento, ainda não temos o fenômeno 

colocacional propriamente dito, mas já avistamos seu princípio; localizam-se como que um 

tangenciamento do fenômeno os ditos “grupos de palavras” (Wortgruppen), de “combinações” 

(Verbindugen) e de “tours” (Wendugen), os quais, a partir do que mostram seus exemplos, poderiam 

ser tratados seminalmente como locuções idiomáticas ou figuradas.  

Sob a denominação de colocação (acepção de caráter gramatical), mas bastante diferente de 

sua acepção na linguística contemporânea (caráter lexical), vemos o primeiro registro do termo 

collocation em contexto distintamente linguístico já no final do século XVIII pela pena de Harris. É 

o que nos aponta o Oxford English Dictionary (OED)7: 

 

1750 HARRIS Hermes II. iv. Wks. (1841) 197 The accusative. in modern languages.being subsequent 

to its verb, in the collocation of the words. 

 

                                                 
7 Manteremos o texto original de excertos e citações em língua inglesa. 
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Destacamos da citação supracitada que o termo ora descrito e reconhecido como colocação 

tem aí o sentido do que se entente por coligação, ou seja, fenômeno que responde por combinatórias 

de ordem estritamente gramatical8. Observe-se que não há qualquer menção do caráter lexical, 

condição definitória assumida pelo fenômeno colocacional na terminologia contemporânea. 

Posteriormente, o mesmo OED fornece a citação de Trager (1940), em que o termo collocation 

concebe o fenômeno como sendo um conjunto de propriedades combinatórias sintáticas e semânticas 

as quais regem a combinação de itens lexicais individuais de palavras e de formas individuais de 

palavras. Trata, assim, de propriedades combinatórias dos elementos linguísticos de maneira geral, 

não restritos, portanto, a itens lexicais. Vejamos: 

 

1940G. L. TRAGER in Language XVI. 301 Collocation establishes categories by stating the elements 

with which the element being studied enters into possible combinations. Ibid. 303 It is now necessary 

to establish the collocations of the various forms to see what their functions are. 

 

No interstício dessas duas menções registradas pelo OED, Bartsch (2004)9 refere o 

apontamento feito por Jespersen, em 1917, acerca de certas expressões que se colocam 

frequentemente com outras: “Little and few are also incomplete negatives: note the frequent 

collocation with no: there is little or no danger. ”  

Palmer (1938) define as colocações e aprofunda a explicação mais que autores que exploraram 

o fenômeno posteriormente. Para ele, não há, em princípio, restrições quanto ao número de palavras 

(a succession of two or more words); considera como elementos de colocações palavras 

semanticamente autônomas tanto quanto as não autônomas10, como confirmam os exemplos: make 

up, make a fool, ask about, ask for, a good many. O autor concebe as colocações como unidades 

lexicais, conclusão que vemos reafirmada a partir da distinção operada entre Phrases e Collocations, 

a qual apresentamos a seguir: 

COLLOCATIONS - When a word forms an important element of a “collocation” (a 

succession of two or more words that may best be learnt as if it were a single word) 

the collocation is shown in bold type (...). The collocations are entered so far as 

possible under the appropriate semantic variety of the word (...). (1938, x apud 

BARTSCH, 2004). 

 
PHRASES - Phrases are different from collocations. While collocations are 

comparable in meaning and function to ordinary single “words”, (and indeed are often 

                                                 
8 A diferenciação entre colocação e coligação é fundamental e será tratada mais detalhadamente no item 2.6.2 deste 

trabalho. 
9Detalhes bibliográficos da citação não mencionados. 
10Alguns autores (por exemplo, Hausmann, 1995) reconhecem como constituintes apenas palavras semanticamente 

autônomas. 
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translated by single words in the student’s mother-tongue), phrases are more in the 

nature of conversational formulas, sayings, proverbs, etc. (Ibid., xi). 

      Cumpre ressaltar que a diferenciação entre colocações e frases (provérbios e frases feitas) é até 

hoje aceita pela literatura. Palmer rejeita, no entanto, a distinção entre idiomatismos e colocações, já 

que considera essas últimas uma subcategoria dos primeiros: 

The term “idiom” is as superfluous as (...) what are usually called idioms are generally 

nothing other than (a) collocations, (b) phrases and sayings, (c) rarer semantic 

varieties of words and collocations, (d) peculiar construction patterns and, in short, 

any word or form of wording that is likely to puzzle the foreign student (Ibid., xii). 

Embora mencionado desde muito, o conceito do fenômeno linguístico das colocações figura 

no quadro dos estudos linguísticos bastante tardiamente se consideramos o surgimento de seus 

primeiros “sintomas”, como vimos historiando.  Até então, vemos as cores do fenômeno colocacional, 

mas ainda de maneira demasiado esparsa. O objeto começa efetivamente a ganhar forma e contornos 

específicos na década de 50, a partir das reflexões do britânico Firth acerca da concepção contextual 

de significado. Membro da escola contextualista inglesa, é quem primeiro isola fenômenos de 

coocorrência léxico-sintática, muito embora possamos vislumbrar seu conceito seminal já encoberto 

nos conceitos de groupements usuels e séries phraséologiques, um dos tipos de locuções fraseológicas 

estabelecidos por Bally (1909 [1951]). É ele quem, explicitamente, referencia preferências de 

combinação léxica e, com base no conceito saussureano de aglutinação, distingue: (1) combinações 

cujos componentes não gozam de autonomia e cujo significado individual não se pode inferir a partir 

dos significados individuais de seus elementos; e (2) combinações relativamente coesas, familiares e 

conhecidas pelos falantes, cujos componentes contribuem para o conteúdo semântico global. Esse 

último tipo, percebe-se, é que guarda relação com nosso fenômeno. Nos termos do autor: “há uma 

série ou groupement usuel quando os elementos do grupo conservam sua autonomia, deixando 

entrever a clara afinidade que os aproxima, de modo que o conjunto apresenta contornos fixos e dão 

impressão déjà vu”. 

Ainda que tenha havido autores (Porzig [1950], Coseriu [1966, 1977] contemporâneos de 

Firth que se ocuparam do tema, é nele que vemos fundado o gesto inaugural de tratar o fenômeno 

como collocation: “collocations of a given word are statements of the habitual or customary places 

of that word in collocational order” (FIRTH, 1957, pp. 195-6). 
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2.1.2 Firth: o gesto inaugural 

Membro da London School of Linguistics, J. R. Firth é quem trata mais amplamente o 

fenômeno colocacional, e o crescente interesse pelo estudo das colocações deve, em grande medida, 

ser posto em sua conta, muito embora não tenha precisamente formulado um conceito do ponto de 

vista formal. Fortemente influenciado pelo antropólogo Malinowski11, de quem subsume a ideia da 

relevância de se considerar o contexto social, Firth assume a necessidade de tratar a língua para além 

de fatos puramente linguísticos, advogando em favor de incluir essa variável em seu estudo.  

Firth baseou a sua teoria do significado na tônica de “sentido através da colocação” (meaning 

by collocation), ou seja, na pressuposição de que o significado de uma palavra é determinado pelas 

relações existentes entre ela e as demais. Nos termos do próprio autor: “I propose to bring forward as 

a technical term, meaning by collocation, and to apply the test of collocability.” (1957, p.19). Para o 

ele, o significado de uma palavra possui quatro níveis, os quais denomina modos de sentido. Entende 

que “ devemos aceitar o fato linguístico como um todo e analisá-lo em vários níveis, começando, em 

ordem decrescente, pelo (i) Contexto situacional, seguido pela (ii) Sintaxe, depois pelo (iii) 

Vocabulário, pela (iv) Fonologia e mesmo pela   Fonética (FIRTH, 1969, p. 195). A esses modos de 

sentido, acrescentou as colocações, atribuindo parte do significado de certas palavras à sua colocação 

junto a outras palavras12. A essa coocorrência de ordem restrita, ou seja, às colocações, denominou 

mutual expectancyofwords (expectativa mútua entre as palavras). 

Em sua teoria do significado contextual, as colocações assumem papel de indubitável destaque 

e protagonizam o sentido adquirido pelo contexto, o que se confirma na passagem de The Techinique 

os Semantics (1934). Nesse ensaio, Firth afirma que as palavras adquirem o seu sentido tanto através 

de coocorrências típicas com outras palavras num ambiente linguístico imediato como através da sua 

posição nos enunciados que pertencem à linguagem geral ou a uma particular variedade domínio-

específica13. 

Formalmente, como mencionamos alhures, o linguista britânico não deixou claramente 

definido o que entendia por colocações talvez pelo interesse especialmente estilístico que nutria pelo 

fenômeno14. Corolário disso é a forma pouco precisa com que trata, por exemplo, a “distância” das 

palavras constituintes de uma estrutura colocacional. Limita-se a constatar que, como colocações, 

                                                 
11

Bronislaw K. Malinowski (1882-1942), antropólogo britânico, considerado fundador da escola funcional de 

antropologia que propunha que instituições humanas devessem ser examinadas no contexto da cultura como um todo. 
12 Firth ilustrou sua teoria com o estudo da palavra ass, declarando que parte de seu sentido se deve às suas colocações, 

habitualmente ao lado da palavra silly e de outras possibilidades limitadas (obstinate, stupid, awful, egregious). 
13Through their being embedded in utterances identified as belonging to either the general language or to aparticular 

domain-specific language variant (Ibid., p. 10). 
14Interessava-se especificamente por análise literária, trabalhando na distinção entre colocações gerais e idiossincráticas 
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podem ser consideradas quer associações contíguas de palavras (holdlife in contempt), quer palavras 

que não ocorrem contiguamente (one dark and cold night, the night is dark)15. Ainda que sem maiores 

formalizações, a contribuição de Firth para o estudo dos fenômenos colocacionais lato sensu são 

admiráveis, como bem reconhece Vasicková (2009): 

A contribuição de Firth é digna de elogio dado que não teve à sua disposição 

nenhumas ferramentas de processamento automático do texto. Mesmo assim, efetuou 

uma pesquisa empírica de itens lexicais em contexto baseada em textos autênticos e 

não em exemplos inventados e sem contexto. Apesar de não haver, na sua época, 

ferramentas adequadas de processamento do texto, Firth sugeriu uma metodologia 

ideal do estudo da linguagem que pôde ser aplicada quando finalmente apareceram 

ferramentas apropriadas; facilitou assim a subida da linguística de corpus. (pp.20-21) 

Nas décadas de 60 e 70, pesquisadores influenciados pelo trabalho de Firth deram 

prosseguimento aos estudos no campo colocacional, dentre os quais se destacam Halliday, Mitchell 

e, notadamente, Sinclair, a quem dedicamos o próximo item.  

 

2.1.3 Sinclair: a colocação na mira da linguística de corpus 

A proposta de J. Sinclair incide diretamente na análise de corpus extensos com vistas ao estudo 

da coaparição linear de palavras mediante dados estatísticos. É atribuída ao linguista a “ressurreição” 

do interesse pelos fenômenos colocacionais ocorrida na década de 80, o que faz com que seu nome 

deva estar associado a todo estudo que trate mais verticalmente as colocações. Fundador do projeto 

COBUILD16 - além de ter recolhido e analisado 20 milhões de palavras, atividade transformada no 

famigerado dicionário COBUILD (1987) – , estreitou significativamente seu entendimento acerca da 

coocorrência lexical restrita. 

No estudo das colocações, Sinclair segue a linha neofirthiana e considera colocações 

significativas aquelas formadas por dois elementos léxicos cuja frequência de coaparição é mais 

representativa do que se poderia prever a partir da frequência individual de ambos os elementos e da 

extensão do texto em que estão inseridos. A definição de colocação encontrada em Sinclair alinha-se 

à noção firthiana de habitualidade, diferenciando-se desta no que tange à formalização dos laços entre 

seus constituintes léxicos, quantificados, aqui, conforme parâmetros estatísticos:  

The occurrence of two items in a context within a specified environment. Significant 

collocation is regular collocation between two items, such that they co-occur more 

                                                 
15 “Meaning by collocation is an abstraction at the syntagmatic level and is not directly concerned with the conceptual or 

idea approach to the meaning of words. One of the meanings of night is its collocability with dark, and of dark, of course, 

collocation with night”. (FIRTH, 1957, p. 196). 
16 Projeto inovador em computação lexical, cujo nome significa Collins Birmingham University International Language 

Banco de dados, Sinclair revolucionou lexicografia na década de 1980, propondo um novo tipo de dicionário para alunos 

em nível avançado de Inglês, que envolveu a criação do maior corpus de textos em língua inglesa do mundo. 
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often than their respective frequencies and the length of the text in which they appear 

would predict. (SINCLAIR, 1970, p. 10). 

No interior dessa corrente, não há hierarquia entre os membros da estrutura colocacional, aqui 

denominados collocates (colocados)17. Há, sim, uma terminologia: um dos elementos é denominado 

node (núcleo) – a unidade lexical cujo padrão se configura como objeto de estudo. Propõe considerar 

como (i) descendente (downward collocation) se o núcleo A for mais frequente que o colocado B; e 

(ii) ascendente18 quando o núcleo B for mais frequente que o colocado A. A ênfase de Sinclair  (1991) 

incide declaradamente em índices estatísticos de frequência de coaparição entre itens lexicais19, o que 

rechaça de seu interesse questões de ordem sintáticas ou semânticas como o próprio autor confirma: 

"atenção é concentrada na coocorrência lexical, mais ou menos independente de padrões gramaticais 

ou relação de posição". (p. 116).  

Antes de avançarmos na compreensão de Sinclair acerca das colocações, é válido mencionar 

os dois princípios organizadores da língua consoante o autor. Isso porque o fenômeno de nosso 

interesse aqui é emblemático de um deles.  

It is contended here that in order to explain the way in which meaning arises from 

language text, we have to advance two different principles of interpretation. One is 

not enough. No single principle has been advanced which accounts for the evidence 

in a satisfactory way (SINCLAIR, 1991, p. 109). 

Trata-se de dois modelos de interpretação do significado das palavras simultaneamente 

alternativos e complementares:Mel'čuk 

1. Princípio de livre escolha (the open-choice) – é um modo mais “aberto” de ver o texto, 

este entendido aqui como um grande número de escolhas complexas. Abre-se um vasto 

leque de possibilidades de escolha quando uma unidade (palavra, frase) precisa ser 

completada cuja única restrição é a gramaticalidade da escolha. Como vemos, o 

princípio da “lacuna e preenchimento” (slot and filler) que está subjacente é bastante 

simples: o texto é todo composto por lacunas a serem preenchidas, nas quais podem 

ocorrer um conjunto considerável de palavras, o que não quer dizer que sejam escolhas 

aleatórias. 

O princípio da livre escolha não é responsável por todas as restrições; nem poderia sê-lo. Não 

poderíamos construir um texto em determinada língua somente com base nesse princípio. Isso porque, 

além desses paradigmas, digamos, “frouxos”, há elementos que integram um grupo significativo de 

                                                 
17Diferentemente da hierarquia proposta por Haussmann, a qual detalharemos no item 2.4 deste trabalho. 
18 A colocação ascendente é o padrão mais fraco estatisticamente, pois tende a apresentar a classe gramatical ou 

superordenados com as quais a palavra se combina (por exemplo, back, preposições - at, down, from, into, now, on, then, 

to, up, when; pronomes - her, him, me, she, them, we; pronomes possessivos - her, his, my etc.; verbo -get, go, got). 
19 Neste trabalho, porém, seguiremos a orientação de Mel’čuk (1995), para quem o critério de frequência não é definitório 

para o fenômeno colocacional. Essa discussão integra nosso capítulo 2 O FENÔMENO COLOCACIONAL. 
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palavras pré-construídas, as quais prescindem de criatividade linguística conquanto possam 

apresentar certa variação em níveis lexical, flexional ou topográfico. Estamos, pois, diante do segundo 

princípio, o idiomático. 

2. Princípio idiomático (idiom principle) – Esse princípio dá conta exatamente das restrições que 

não são consideradas no anterior, daí sua natureza de complementaridade. Trata-se de um modo mais 

restrito de escolha das palavras, observado em ocasiões em que as elas parecem ser escolhidas em 

pares ou blocos. Dessa forma é que se estabelece, como ponto de partida, que uma falante tem à sua 

disposição um grande número de frasemas, até certo ponto pré-fabricados, os quais constituem uma 

eleição única, embora não aparentem. 

Para Sinclair, as colocações representam este último princípio. Ele define a combinatória 

colocacional como: 

The occurrence of two or more words within a short space of each other in a text. The 

usual measure of proximity is a maximum of four words intervening. Collocations can 

be dramatic and interesting because unexpected, or they can be important in the lexical 

structure because of being frequently repeated (Sinclair, 1991, p.170). 

 

Elenca, ainda, outras características das colocações em relação a seus contextos (SINCLAIR, 

1991, p. 111): 

 

a) Extensão indeterminada de certas frases as quais parecem atrair outras palavras, como 

pronomes, advérbios e verbos auxiliares, tornando sua extensão indeterminada, já que 

é difícil reconhecer o que é parte integrante dela ou o que é atraído pelo fenômeno da 

colocação. Ex.: set eyes on geralmente é acompanhada de the moment, the first time, e 

o auxiliar has; 

b) Variação interna (lexical ou sintática) ou variação na ordem das palavras em que 

algumas frases permitem variação lexical, como in some cases e in some instances; 

outras permitem variação lexical e sintática, como it's not in his nature to..., em que is 

pode ser substituído por was; not por hardly ou scarcely; in é fixo; mas qualquer 

possessivo pode aparecer no lugar de his; nature é fixo. Algumas frases permitem 

variação na ordem das palavras, como to recriminate is not in his nature, ou it is not in 

the nature of an academic to(...); 

c) Colocação de palavras de acordo com seus usos em que se nota o alto índice de atração 

entre elas, como hard work, hard luck, hard facts, hard evidence; 
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d) Tendência de ocorrência de opções gramaticais, como em set about que, no sentido de 

inaugurate, geralmente aparece com um segundo verbo no gerúndio (-ing), quase 

sempre transitivo, como em set about leaving, set about testing it; 

e) Ocorrência de palavras e frases em determinados ambientes semânticos. Ex.: o verbo 

happen é associado a fatos desagradáveis e a situações do gênero. 

 

2.1.4 Mel’čuk: Teoria Sentido-Texto (TST), Dicionário Explicativo e Combinatório (DEC) e 

Frasemas 

Na década de 60, a descrição das colocações e suas inseparáveis problemáticas conhecem o 

modelo Sentido-Texto (Sens-Text) proposto pelo linguista russo Igor Mel’čuk, cujo objetivo teórico 

concentrou-se em construir um modelo funcional capaz de simular de modo mais ótimo a 

correspondência entre o sentido pretendido pelo interlocutor e o(s) texto(s) que o veicula(m). O objeto 

de estudo dessa teoria é ao mesmo tempo vasto e estreito, posto que assume a língua em sentido 

saussuriano, ou seja, considerada em sua realidade estática e sistêmica. Exclui de seu interesse 

específico: (i) processos cognitivos implicados na aquisição de línguas e na atividade liguageira 

(produção e compreensão); (ii) processos de evolução diacrônica das línguas; (iii) contextos 

socioculturais nos quais se efetivam trocas linguísticas.  

A TST postula sete níveis de modelização estrutural, os quais elencamos a seguir: 

1. Representação semântica: gráfico de semantemas conectados por relações actanciais 

semânticas ao qual se superpõe, notadamente, uma estrutura comunicativa; 

2. Representação sintática profunda: árvore de dependências sintáticas universais que 

conectam as lexias plenas da frase próprias a cada língua – mots-outils são desconsideradas, as 

locuções formam um único arbóreo, os colocado aparecem como aplicação de funções lexicais 

– especificada também por uma estrutura comunicativa e por uma indicação de ligações 

correferenciais entre os nós da árvore; 

3. Representação sintática de superfície: árvores de dependência sintática próprias a cada 

língua, as quais conectam todas as lexias da frase – lexias plenas, mots-outils, colocados, 

lexemas constitutivos de locuções; a estrutura sintática de superfície, como nos níveis 

precedentes, é acompanhada de uma estrutura comunicativa; 

4. Representação morfológica profunda: cadeia linear de lexias acompanhadas de traços 

flexionais; a essa cadeia se superpõe a especificação de uma estrutura prosódica; 

5. Representação morfológica de superfície: cadeias de morfemas acompanhados de uma 

estrutura prosódica; 
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6. Representação morfológica profunda: grosso modo, representação fonológica = cadeias de 

fonemas acompanhados de indicações prosódicas; 

7. Representação fonológica de superfície: grosso modo, representação fonética = cadeias de 

fones acompanhadas de indicações de prosódia.  

 

A língua, consoante a TST, consiste num sistema de regras lexicais e gramaticais que, 

aplicadas de modo sequencial do nível semântico até o fonético e vice-versa, estabelece uma 

concordância bidirecional  Sentido  Texto . Construímos, abaixo, uma representação esquemática 

da arquitetura do modelo TST, incluindo os sete níveis de representação supramencionados: 

 

 

Figura 1 - Arquitetura do modelo Sentido-Texto (Mel’čuk, 1997) 

 

Parte integrante e fundamental dessa teoria, especialmente no que tange a seu componente 

semântico, é a construção do Dicionário Explicativo e Combinatório (DEC) (Mel’čuk et al. 1984). 

Trata-se de um dicionário experimental e “ideal” cuja pretensão maior é empreender uma descrição 

formal explícita e exaustiva que abranja todos os meios léxicos de que dispõe uma língua para 

expressar determinado sentido. Em última instância, o DEC deveria proporcionar a um falante nativo 

todas as informações necessárias para a construção correta, tanto do ponto de vista gramatical quanto 

do idiomático, todas as expressões relacionadas a quaisquer conceitos. Antes de avançarmos, 

aproveitamos os apontamentos de Alonso Ramos (1994, p. 22), que caracteriza sinteticamente o DEC: 

 Está ligado intimamente a uma teoria linguística: a Teoria Sentido-Texto, proposta por 

Mel'čuk e Zholkovsky (v., por exemplo, Mel’čuk e Zholkovsky, 1970); 
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 Não é um dicionário comercial. Está concebido como um léxico teórico; 

 Está orientado mais para codificação que para decodificação; 

 Cada artigo lexicográfico do DEC compreende três seções: semântica (definição de 

lema), sintática (regime sintático) e léxico-combinatória. 

O conceito de Funções Léxicas (FL) tem de ser trazido para qualquer incursão pelas 

formulações mel’čukianas, posto que toda a concepção do DEC, assim como a do modelo de modo 

geral, encontra-se nele estribada; essas FL constituem o aparato para a descrição da coocorrência 

léxica restrita utilizado pelos autores do DEC.  

As funções léxicas formalizam o significado, e não é exagerado afirmar que operam de 

maneira análoga às funções matemáticas, essas universais e quantitativamente finitas (cerca de 60). 

Assim, temos a fórmula   f (x) = y , seja f uma FL que associa a toda unidade léxica x todas as 

realizações y suscetíveis de expressar o sentido de f. Explicando: grosso modo, uma FL é um sentido 

ou um papel sintático-semântico tal que sua expressão depende do lexema a que essa FL se aplica. 

Um exemplo prático de FL20 é a função intensificadora Magn21, que associa às unidades x (lexema 

ao qual a FL se aplica, denominado palavra-chave) as unidades y (lexema que expressa o papel 

sintático da FL, denominado valor) capazes de expressar o sentido de “intensamente”, “muito”. 

Vejamos alguns exemplos em PB: 

Magn (proibir) = terminantemente 

Magn (ódio) = mortal 

Magn (chorar) = copiosamente 

Conforme a abordagem da TST, a produção linguística – até o nível das expressões lexicais e 

das construções sintáticas maiores – decompõe-se em duas fases não necessariamente sequencias 

(operações mentais correspondentes podem se sobrepor de qualquer maneira). A liberdade de seleção 

das unidades linguísticas pode ser violada em cada uma dessas fases: o frasema pode ser restrito por 

fatores extralinguísticos ou linguísticos. Mel’čuk apresenta um modelo taxionômico que ramifica os 

frasemas – sintagmas necessariamente não livres, ou seja, que não gozam o direto de serem 

construídos segundo regras gerais da língua22 - em nove direções (entre tipos e subtipos), o qual 

denomina tipologia universal dos frasemas. O modelo proposto pelo autor está representado na  

                                                 
20Vale registrar que as Funções Léxicas não são exclusivas do campo colocacional. Recobrem outras relações 

paradigmáticas, como sinonímia, hiperonímia, derivação sintática, entre outros fenômenos. 
21 Do latim magnus ‘grande’. Há ainda a FL: Oper, que formaliza a noção de verbo-suporte. No tocante a verbos-suporte, 

além da FL actancial Oper, distinguem-se as FL Func e Labor, as quais representam o tripé sintático: sujeito gramatical, 

complemento do objeto direto e complemento do objeto indireto. Distinguem-se, ainda, as FL Real, Fact e Labreal, que 

identificam os verbos de realização -grosso modo, verbos que exprimem “(...) o sentido (‘realizar os “objetivos” inerentes 

da coisa [designada pela palavra-chave]’) ” (Mel’čuk et al. 1995, p.141). 
22 Sobre frasemas morfológicos, v. Mel’čuk (1995). 
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Figura 2 que se segue:  

 

 

Figura 2 - Tipologia Universal de Frasema (Mel’čuk, 2009) 

 

 

Já que nossa categoria se encontra agrupada sob esse escopo, julgamos válido acrescentar uma 

preocupação do próprio autor no sentido da necessidade de se precisar a noção de “não livre”: 

Para formular de maneira rigorosa o que significa ser ‘não livre’, é necessário o 

conceito de signo linguístico complexo não restrito e composicional: essas duas 

propriedades do signo, uma paradigmática (eixo de seleção) e outra sintagmática (eixo 

de combinação), os quais, tomados em conjunto, caracterizam um sintagma livre. 

(MEL’ČUK, 2009, p.42) 

Do ponto de vista paradigmático, um signo complexo AB é não restrito se e somente se [sse] 

o signo AB e seus signos constituintes A e B são selecionados pelo locutor estritamente pelo sentido: 

(i) AB selecionado independentemente da situação extralinguística implicada por sua enunciação, e 

(ii) A é selecionado independentemente de B e vice-versa. Assim, AB, A e B são selecionados 

segundo regras gerais de seleção da língua. Em PB, temos, por exemplo, mesa de vidro, doce de 

banana, estante de ferro, sair apressadamente etc. Do ponto de vista sintagmático, um signo 

complexo AB é composicional sse AB é construído a partir dos signos A e B, de acordo com regras 

gerais da língua. Como um signo linguístico é uma associação tripla (significado, significante,  (= 

sintático23), um signo é composicional o é por seus três componentes. 

                                                 
23 Mel’čuk explica que o sintático é o terceiro componente de um signo linguístico: o conjunto de dados da combinatória 

do signo os quais não podem ser deduzidos nem de seu significado, nem de seu significante (MEL’ČUK, 2009, p. 42). 
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No enquadramento mel’čukiano do fenômeno colocacional, uma expressão binária AB de uma 

língua L, donde A e B são lexias constantes de um dicionário real, será concebida como colocação se 

respeitar as condições que se seguem: 

1. O sentido da colocação contiver o sentido de um de seus constituintes; 

2. Um de seus componentes tiver sido escolhido pelo falante de modo regular e não limitado; 

3. O outro componente não ter sido eleito de forma regular e não forçada, mas 

necessariamente em função do primeiro e do sentido pretendido. 

Ilustraremos o fenômeno fornecendo um exemplo retirado fielmente do próprio autor, já que temos, 

em PB, a mesma sequência colocacional. Assim demonstra Mel’čuk (2003), valendo-se da expressão 

café noir (café preto): 

O nome café é eleito pelo interlocutor (...) sem nenhuma restrição; mas o adjetivo 

PRETO não se elege por seu sentido nem de maneira independente: 

(...) NOIR não tem o sentido de ‘sem produto lácteo (posto que unicamente adquire 

esse sentido em combinação com CAFÉ): o lexema PRETO (sem produto lácteo) seria 

um unilexema – um lexema de coocorrência única –, e queremos evitar os unilexemas 

que formam parte de vocábulos que contêm outros lexemas (...) 

Ainda que, por qualquer motivo, decidíssemos incluir em nosso dicionário o adjetivo 

PRETO ‘sem produto lácteo’, esse lexema é selecionado de modo bastante limitado 

com CAFÉ (e CHOCOLATE): não se diz nem chá preto nem cacau preto.24 

Para Mel’čuk, a relevância das colocações reside em seu caráter onipresente e no lugar de 

destaque que ocupam na essência das línguas. Bretaña (2007, p.8) lembra que o autor não deixou 

escapar a problemática engendrada pela tradução dessas expressões: “[Mel’čuk] relaciona o conceito 

de idiomaticidade com o da tradução: comparem-se elementos léxicos e gramaticais de um par de 

línguas, o idiomático está constituído por aquelas unidades que não são equivalentes”. 

 

2.1.5 Zuluaga: colocações exiladas do conjunto das UF 

Zuluaga (1980), ao tratar das colocações, não as inclui entre o conjunto das UF25, alegando 

que estas são combinações linguísticas compostas que ocupam um lugar limítrofe entre as construções 

livres e as UF, como um fenômeno de interseção, argumento que aceitamos neste trabalho, mas como 

característica da natureza do fenômeno colocacional, não como critérios para apartá-las do grupo das 

UF. 

Para ele, as colocações apresentam traços comuns tanto com as combinatórias livres quanto 

com as UF e são reconhecidas e empregadas como unidades compostas. Acrescenta que pertencem 

                                                 
24 As traduções em língua francesa constantes desta tese são todas nossas. 
25 Entre os que seguem esse posicionamento, destacamos o trabalho de Rufat (2010), que problematiza as características 

atribuídas às colocações, tratando-as como casos de seleção léxica,  e propõe um modelo de classificação de diferentes 

combinações léxicas. Cf. RUFAT, A. S. Apuntes sobre las combinaciones léxicas y el concepto de colcoación. Anuario 

de Estudios Filológicos, ISS 0210-8178, vol.XXXIII, 2010, pp. 291-306. 



37 

 

ao domínio coletivo, à comunidade, de modo que cada falante as ouve ou as lê repetidamente, 

compreendendo-as e reproduzindo-as em suas práxis linguísticas. 

Ao tratar das colocações, observa que diferem dos sintagmas livres por estarem consagradas 

pelo uso repetido, o que lhes confere certa fixação arbitrária (2002, p. 64), conclusão constatada em 

análise a partir dos seguintes exemplos retirados dos dicionários estudados: 

 

A                                                    Português                                                                    B 

 

Entrar em vigor (Martin,2000, p. 172)          em lugar de                              Entrar em 

funcionamento 

Subir na vida (Martin,2000, p.3)                 em lugar de                                Escalar na vida 

 

A                                                   Espanhol                                                                      B 

Estar seguro (Morgan,2004, p.102)        em lugar de                               Estar con la verdad 

 

Consoante o autor, por serem perfeitamente inteligíveis e transparentes para os falantes, não 

apresentam problemas especiais de decodificação. Como corolário disso, destaca, dentre os traços 

característicos da classe, o fato de não apresentarem o fenômeno da idiomaticidade, posicionamento 

do qual discordamos veementemente, diga-se desde cedo. 

Também são consideradas, aqui, colocações em frases com verbos-suporte cujo significado 

isolado é diferente daquele que assume na locução. Echar não tem o mesmo sentido que echar al 

olvido, por exemplo. As colocações admitem variantes na sua estrutura (por exemplo, o verbo pode 

ser flexionado em diferentes pessoas). 

 

2.1.6 Tutin et Grossmann26: a supremacia do critério semântico 

Tutin e Grossmann sustentam que a descrição do fenômeno colocacional deve estribar-se 

essencialmente recorrendo a critérios semânticos, seguindo, portanto, a tradição mel’čukiana. Isso 

porque, consoante os autores, as expressões agrupadas sob a etiqueta de colocações pertencem a 

naturezas diversas e não devem, por esse motivo, receber tratamento homogêneo. Destacam que uma 

(entre tantas outras) problemática implicada pelo estudo dessa categoria recai sobre a necessidade “de 

se renunciar a toda distinção traçada entre léxico e sintaxe, já que os constituintes das colocações não 

                                                 
26Destacamos os trabalhos de Tutin e Grossmann nesta seção de exploração teórica em torno do fenômeno colocacional 

sobretudo por sua contribuição no âmbito tipológico das colocações, assunto a ser detalhadamente explorado no capítulo 

4 deste trabalho. A decisão aparentemente contraditória justifica-se pela tentativa de manter o fenômeno mais ou menos 

costurado dentro dos “muros” forçosamente erigidos no interior de todo trabalho científico. 
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se combinam com a mesma liberdade que outros elementos lexicais, mas conforme regras precisas”. 

Complementam sublinhando que “enquanto expressões semifixas, as colocações testemunham ainda 

a impossibilidade de separação clara entre os terrenos da composicionalidade semântica, geralmente 

associada a uma combinação sintática livre, e o da fraseologia” (GROSSMANN E TUTIN, 2003, 

p.6). 

Como sua proposta de lida com o fenômeno recorre à tipologia por eles fundada, 

apresentaremos brevemente os tipos de colocações, já que a trataremos minudentemente em nosso 

capítulo quarto.  

A tipologia é esboçada consoante critérios semânticos e considera os fatores idiossincrasia e 

idiomaticidade do colocado, elemento que, juntamente com sua base, compõe a estrutura 

colocacional27. A idiomaticidade está relacionada ao caráter não standard da associação linguística, 

enquanto a idiossincrasia liga-se ao caráter único dessa associação (GROSSMANN E TUTIN, 2003, 

p. 9). Distinguem três perfis de colocações: 

1. Colocações opacas – C apresenta um sentido particular em coocorrência com L, diferente 

da significação fora dessa associação. A base conserva sua significação habitual, ao passo que 

o colocado parece imprevisível e a associação é arbitrária; 

2. Colocações transparentes – o elemento colocado parece conservar sua significação 

habitual, mas é dificilmente previsível do ponto de vista semântico e/ou sintático; 

3. Colocações regulares – C inclui a significação de L ou uma significação bastante genérica. 

A associação é motivada e transparente. O colocado pode possuir uma base única ou ter um 

paradigma que possa ser definido por traços semânticos. 

Isto posto, avançamos em sua proposição concernente ao tratamento diferenciado consoante 

os diferentes perfis colocacionais (TUTIN GROSSMANN, 2002, p. 15): 

 No caso das colocações opacas, a associação parece arbitrária e não transparente do ponto 

de vista semântico; 

 Se a colocação for interpretável, mas pouco previsível (nesse caso, o colocado não tem 

estatuto lexical), trata-se de colocações transparentes; 

 As colocações regulares, mesmo conscientes do caráter provocativo dessa expressão, já 

que fenômenos colocacionais são, por natureza, irregulares. Trata-se dos casos em que o 

                                                 
27 Cf. Hausmann (1989). 
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fenômeno colocado segue regras regulares de associação semântica. 

 

Tutin e Grossmann não descartam aperfeiçoamentos de sua tipologia, mas conseguem, com base 

nela, confrontar abordagens clássicas do fenômeno colocacional. Assim expressam sua consciência 

acerca disso: 

Os lexicólogos, principalmente Mel’čuk e Hausmann, conferem geralmente um 

tratamento pautado pela decodificação lexicográfica, em que a descrição é efetuada 

caso a caso, partindo-se da base. Se esse tratamento se justifica plenamente para as 

colocações arbitrárias, parece-nos discutível para colocações transparentes e 

regulares, as quais são difíceis de prever, mas mais fácil de serem explicadas. Nas 

aplicações de linguística aplicada pautadas pela decodificação, por exemplo a 

compreensão em FLE ou FLM, ou ainda para analisar frases em TAL, parece 

pertinente analisar o que motiva a associação, tanto no nível do sentido do colocado, 

quanto em nível de procedimentos semânticos (metáforas, comparações) colocados 

em questão. (TUTIN E GROSSMANN, 2002, p. 15). 

 

 

 

2.1.7 Salah Mejri: colocações como fenômeno discursivo 

O fenômeno colocacional visitado por Mejri concentra-se em fornecer um conteúdo 

suficientemente preciso para ser operacional, tentativa clara de torná-lo menos, digamos, embaçado.  

Inicialmente, cumpre mencionar a recomendação do autor quanto à confusão amiúde flagrada por 

quem se aventura a tratar das colocações entre esse  fenômeno das colocações e a noção de segmento 

repetido – utilizado em estatísticas lexicais -, distinção imperativa em terreno mejriano. A razão é 

explicitamente alegada: “um segmento repetido28 pode ser uma colocação, ao passo que nem toda 

colocação é um segmento repetido”. (MEJRI, 2008, p. 194). Um segmento repetido pode apresentar 

idiossincrasias particulares, especificidades estilísticas ou simplesmente fatos discursivos próprios a 

determinado gênero textual. 

Aqui, a noção de colocação se aproxima do conceito de coocorrência definida em Neveau 

(2004): “ a coaparição, em um enunciado, de duas ou mais unidades linguísticas (morfemas, palavras, 

sintagmas, proposições) e igualmente sua compatibilidade”. O mesmo autor define a colocação como 

“uma coocorrência convencional resultante de um forte constrangimento semântico de seleção”. É 

apoiado nessa definição que Mejri (2008) faz afirmações acerca dessa categoria, vejamo-las: 

 Esse fenômeno é de natureza fundamentalmente discursiva. Ele aponta para todas as 

formas de atração lexical (MEJRI, 1997), as quais se manifestam por meio de realizações 

discursivas diversas; 

                                                 
28A noção de segmento repetido (segment répété) foi elaborada por André Salem (1987) e é uma especificação estatística 

da colocação. (Cf. SJÖBLOM, M. K. Collocations et coocurrances dans le dictionnaire bilíngue: étude lexicimétrique, p. 

7 e ss.) 
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 Concerne a todas as combinações possíveis desde que sejam realizáveis: Det N, N Adj, 

N Prep, N Prep N, VSN, VSP, V Adv etc.; 

 Faz a ligação entre a combinatória livre a combinatória fixa. 

Destacamos a afirmação de se tratar de um fenômeno discursivo, viés pouco ou nulamente 

explorado em se tratando de nossa categoria. Esse é o ponto de partida para Mejri assumir seu 

posicionamento diante do fenômeno colocacional, qual seja, o de tratá-lo como pré- construídos 

linguísticos. “É sobretudo uma questão de constrangimentos relativos no emprego de unidades 

lexicais”, conclui o autor. Nos termos dele: 

Podemos dizer que a colocação aponta para todas as combinatórias sintagmáticas da 

combinatória livre cujos elementos são apropriados uns aos outros. Quanto maior for 

a apropriação, mais importantes serão as restrições e mais nos aproximamos das 

sequências fixas. (MEJRI, 2008). 

As colocações cabem no que definiu como empregos apropriados, consoante declaração do próprio 

autor:  

Se falamos em coocorrência, colocações ou empregos apropriados, o que se constata 

é sempre o mesmo: palavras se empregam preferencialmente com outras palavras e 

tal associação é frequentemente considerada como ‘natural’, ‘idônea’ e 

sistematicamente apropriada. (MEJRI, 2011) 

A apropriação, nos termos do autor, apresenta algumas características: 

 Sem excluir a variação paradigmática, distingue-se pela frequência mais elevada de 

coocorrência; 

 Inscreve-se no domínio das combinatórias livres, reduzindo ao máximo o paradigma de 

palavras sintaticamente associadas; 

 Toca todas as conexões de encadeamento sintagmático; 

 Fornece combinações mais marcadas idiomaticamente; 

 Situa-se nas proximidades da fixação; nesse sentido é que ocupa uma zona de pré-

fixação. 

Além inovar enxergando as colocações pela ótica discursiva do fenômeno, interessa-nos mais 

de perto a inclusão das colocações no campo das combinatórias livres, fato que desautoriza sua 

pertença ao domínio das unidades fraseológicas, essas necessariamente inquilinas, em alguma 

medida, do terreno da fixação. Por ora, deixamos lançada a inquietação teórica promovida pela lupa 

de Mejri; a discussão será melhor aproveitada se procrastinada para a seção 2.6 deste trabalho, 

momento em que confrontaremos as duas noções, entre outras.  
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2.2 Natureza do fenômeno colocacional 

O léxico de uma língua é composto também por estruturas pré-fabricadas, as quais são 

apre(e)ndidas, memorizadas e (re)produzidas em bloco pelos falantes. Em termos gerais, tais 

sequências pré-construídas podem ser,: 1) absolutamente fixas, de modo que não admitem qualquer 

modificação léxico-sintática, por exemplo: bater as botas; 2) semifixas, estruturas cujo traço de 

maleabilidade léxico-sintática está previsto em sua concepção, como é o caso de prestar atenção, 

amigo chegado, fazer uma visita. Neste último caso, temos delineada a gênese do fenômeno das 

colocações, a cuja definição mais detalhada dedicamos o item 2.4.3 Definição deste trabalho. 

No universo linguístico, alguns termos apresentam certa aderência combinatória e costumam 

aparecer juntos em contextos reais da práxis linguística, como é o caso de construções do tipo chuva 

torrencial, erro crasso, chorar copiosamente, exemplos de combinação léxica que ilustram bem o 

fenômeno geral denominado colocações. Em sintagmas dessa natureza, a substituição paradigmática 

dos termos destacados por elementos do mesmo campo semântico torna a construção malformada do 

ponto de vista pragmático, ainda que aceitável do ponto de vista sintático-semântico da língua. 

Diferentemente de sintagmas completamente fixos, cuja estrutura sintática não aceita qualquer 

alteração e a interpretação semântica não se dá de forma composicional, os sintagmas colocacionais 

são geralmente transparentes e não necessariamente impenetráveis. Opõe-se, outrossim, a associações 

completamente livres, cuja comutação paradigmática não engendra qualquer desvio sintático, 

semântico ou pragmático, como parede colorida, livro usado, profissional competente. O fato de 

estarem situadas entre sintagmas pré-construídos e associações livres insere as colocações em uma 

zona conceitual fronteiriça, o que, de partida, impõe uma problemática para os estudos linguísticos, 

já que não pode descansar no regaço de um terreno conceitual firme e já bem delimitado. 

Grossmann e Tutin (2003) destacam uma das problemáticas implicadas pelo estudo dessa 

categoria, qual seja, a necessidade “de renunciar a toda distinção traçada entre léxico e sintaxe, já que 

os constituintes das colocações não se combinam com a mesma liberdade que outros elementos 

lexicais, mas conforme regras precisas”. E complementam destacando que “enquanto expressões 

semifixas, as colocações testemunham ainda a impossibilidade de separação clara entre os terrenos 

da composicionalidade semântica, geralmente associada a uma combinação sintática livre, e o da 

fraseologia”. (p.6).  

Assim delineadas, as estruturas colocacionais borram os limites entre língua e discurso na 

medida em que pertencem ao sistema da língua e podem ser elencadas e descritas pelos dicionários, 



42 

 

de um lado, e estão associadas a constrangimentos concernentes aos diversos gêneros textuais, de 

outra parte29. 

Se deslocamos o ponto de vista em direção à perspectiva psicolinguística de abordagem do 

fenômeno, temos um caminho ainda mais tortuoso a trilhar, conforme sinalizam os estudos das 

colocações em língua estrangeira30, pois que estes apontam como as mais complexas de serem 

apreendidas pelos aprendentes, mesmo aqueles que se encontram em nível avançado de 

aprendizagem. 

A plasticidade de nossa categoria é inconteste. Como se vê, fatores de ordem colocacional 

permeiam questões relacionadas a campos de interesse linguístico distintos, o que faz dessa categoria 

tão interessante quanto escorregadia. 

O fenômeno colocacional abriga em seu bojo conceitual uma natureza dinâmica, fato que, de 

partida, impõe dificuldades para uma definição conceitual precisa e inequívoca. Ainda que se admita 

certa parcela de motivação semântica em sua composição estrutural, são os aspectos idiossincráticos 

que o governam, o que o torna particularmente interessante do ponto de vista linguístico. 

Quantitativamente, as colocações se nos apresentam como relevantes e merecedoras de 

reflexão posto que estão significativamente presentes tanto na linguagem geral quanto na 

especializada; do ponto de vista qualitativo, as colocações, entendidas a partir de seus 

constrangimentos léxico-sintático-semânticos, pertencem ao sistema da língua, cujo funcionamento 

está submetido à norma linguística – ao uso, portanto. Essa visada nos permite colocá-las em 

perspectiva sociolinguística no que respeita à forte relação que mantêm com os registros de língua: 

familiar (morrer de rir), formal (prestar esclarecimento). Igualmente, mantêm relação com a pertença 

de um texto a um gênero específico: jornalístico (cobertura completa, entrevista coletiva), científico 

(construir hipótese, referências bibliográficas, defender tese), jurídico (cláusula pétrea, homicídio 

doloso, mandado de busca e apreensão), digital (caixa de entrada, rede social) etc.  

Diacronicamente, a linguagem entendida como processo admite mudanças no curso de seu 

desenvolvimento, e as restrições e constrangimentos lexicais de determinadas palavras da língua 

acompanham esse movimento. Isso torna mudanças de uso linguístico conforme fatores diatópicos, 

diastráticos, diafásicos etc. inescapáveis do ponto de vista sincrônico. Nesse sentido, a sugestão de 

Williams (2001, p.3) corrobora nosso posicionamento frente ao dinamismo inerente ao fenômeno 

colocacional: “a colocação deve ser concebida como um fenômeno dinâmico cuja significação é 

negociada e não fixa”. 

                                                 
29Cf., por exemplo, L’HOMME, M-C. Les combinaisons lexicales spécialisées (CLS): description lexicographique et 

intégrationaux banques terminologie. 2003 
30 Cf. Granger, 1998; Howarth, 1998. 
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2.2.1 Gradiente livre-fixo: a zona obscura das colocações 

Uma gama considerável de trabalhos conduz ao questionamento - a nosso ver, bastante 

pertinente – sobre o modo como os fatores de bloqueio interferem nos fatores de liberdade (e vice-

versa) nas produções linguageira. Fundamentalmente, a língua seria considerada como lugar da 

fixação, e a liberdade como sendo relativamente marginal no interior de um continuum que vai de um 

extremo a outro, passando pelas colocações e pelos sintagmas semifixos. (BALIBAR E VAGUER, 

2005, p.8). 

O lugar teórico ocupado pelas colocações é ainda turvo, dada sua já mencionada condição 

dinâmica e híbrida, marcada por sua faceta convencional, contextual e idiomática. Situada na 

interface entre língua e discurso, o consenso quanto à sua natureza reside exatamente no fato de 

estarmos diante de uma categoria situada numa zona fronteiriça de alocação no gradiente LIVRE-

FIXO em que se inserem os termos de uma língua. Podemos, didaticamente, visualizá-la na figura 

que se segue: 

 

 

 Figura 3 - Continuum livre-fixo 

 

 

Em se tratando do continuum cujos extremos são ocupados por combinações livres e 

expressões fixas, reconhecer e destacar uma zona intermediária de fixação não é mérito nosso. Longe 

disso. Tal percepção é admitida desde Bally (1909, p. 66) sob a forma de séries fraseológicas. 

Tecnicamente, temos o que Fontenelle (1997, p.45) batizou de fuzzy area para tratar da zona fluida 

em que nossa categoria está situada. Sobre essa visada gradualista do fenômeno, as palavras de 

Herbst31 (1996, p.385) ilustram bem a face camaleônica da classe: “It is perfectly obvious that this 

area of linguistic description is a classic example of gradience. Any attempt to define collocation in 

this narrow sense can thus only be aiming at defining a kind of prototype of collocation, recognizing 

the gradience character of the combination”. A admissão dessa tal zona já anuncia uma terceira 

                                                 
31HERBST, T. (1996), What are collocations –sandy beaches or false teeth? English Studies, 77, 4, pp. 379-393. 
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problemática: o grau de pertença da categoria que fizer daquele espaço sua morada conceitual. Afinal, 

onde estão as bordas das colocações? Como delimitá-las? Esse questionamento permeará qualquer 

um que se aventure a cutucar a “fera colocacional”, no entanto não constitui objetivo capital deste 

trabalho, o que nos autoriza a mencionar a problemática sem necessariamente arriscarmos uma 

investida nela. 

Outro ponto que merece cautela é a abrangência dos fenômenos abrigados sob a denominação 

de colocações32, termo guarda-chuva para designar combinatórias lexicais e/ou gramaticas 

sintagmáticas cuja recorrência se justifica pelo uso e/ou pela frequência com que coocorrem. Com 

razão, Dubreil (2008) adverte que “sob a cobertura do termo colocação, fenômenos semelhantes são 

de natureza diferente, de tal forma que, no interior dessa zona fluida, as restrições sintagmáticas se 

distinguem igualmente por diferentes graus de fixação”.    

 

2.3 Abordagens do fenômeno colocacional 

Definir o fenômeno colocacional é tarefa bastante arriscada e exige que algumas escolhas 

teóricas sejam explicitadas de partida. Uma delas é a abordagem. No caso das colocações, temos, 

classicamente, duas possibilidades: 1. Abordagem lato sensu, promovida pela linguística de corpus; 

2. Abordagem stricto sensu, empreendida no campo Lexicográfico/Lexicológico. A estas 

pretendemos ajuntar uma terceira, configurada a partir de uma abordagem discursiva do fenômeno 

colocacional, possibilidade vislumbrada em Mejri (2008).  

 

2.3.1 Abordagem lato sensu: linguística de corpus   

A abordagem do fenômeno colocacional empreendida pela orientação da linguística de corpus 

é considerada pela literatura como uma abordagem em sentido amplo, já que trabalha com um 

conceito de colocações de modo consideravelmente abrangente. Esse entendimento largo do 

fenômeno baseia-se na compreensão de que colocações não se restringem puramente à contiguidade 

léxico-sintática de palavras, mas abrangem ocorrências de diferentes naturezas. É o que nos esclarece 

Tutin e Grossmann, para quem essa concepção larga “não restringe absolutamente [as colocações] à 

mera contiguidade e engloba tanto associações lexicais paradigmáticas (medicina...hospital) quanto 

associações lexicais sintagmáticas (argumento de peso), até associações que incluem palavras 

gramaticais (se lembrar de)” (2002, p.8). Essa concepção do fenômeno possui capilaridade extensa e 

                                                 
32 Guardamos a discussão acerca da distinção entre colocações, construções com verbo suporte (CVS) e locuções verbais 

para o subitem 2.6.4 Construção com verbo-suporte, colocações e locução verbal. 
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considera a frequência um fator imprescindível para a designação dessa categoria. Destacamos a 

definição estatística da colocação textual, a qual bem representa essa abordagem:  

A colocação é um grupo de duas ou mais palavras em que se encontram, na 

proximidade uma da outra, uma frequência significativamente superior à prevista, 

dada a frequência de ocorrência de cada palavra tomada individualmente. Elas podem 

ou não ser vizinhas imediatas e o significado do conjunto pode ou não ser 

completamente determinado pelo sentido das partes (KILGARRIFF, 1992, pp. 29-

30). 

Sinclair, expoente de maior destaque dessa corrente, considera que somente as colocações lexicais 

merecem o título de colocação: “collocation in the purest sense(...)recognises only the lexical co-

ocurrence of words (1991, p. 170).  O princípio manifestado em Sinclar, diga-se, já está encoberto 

em Firth, quando, em paralelo com o termo colocação, introduz o termo coligação, concebido para 

designar colocações gramaticais33. 

  

2.3.2 Abordagem stricto sensu: lexicológica/lexicográfica 

A tradição lexicológica (Cruse, 1986) e a lexicográfica (Hausmann, 1989; Mel’čuk, 1998) 

concebem o fenômeno colocacional predominantemente como uma associação sintagmática restrita 

entre dois elementos que mantêm relação sintática, donde está fundada uma abordagem dita estreita 

das colocações. Essa “definição coletiva” nasce do desejo teórico de estudos sedentos por uma 

definição formal do conceito. 

 Formalmente, elegemos a definição elaborada por Hausmann (2007), um destacado expoente 

dessa abordagem: 

A colocação [...] é a combinação de uma palavra semântica e sintaticamente 

autônoma, escolhida independentemente de seu contexto, a qual chamaremos base[...] 

e uma palavra semântica e sintaticamente dependente, escolhida em função de uma 

base, a qual chamaremos colocado. 

 

Esse caminho é também conhecido na literatura como sendo uma orientação funcional de 

abordagem do fenômeno, pelo fato de a restrição distribucional do fenômeno ser observada sem 

análise estatística e a tônica recair na presença ou anão de um par de constituintes que funcionam no 

interior de uma relação entre base e colocado. (FRANÇOIS E MANGUIN, 2006, p. 51). 

Em se tratando das abordagens clássicas de tratar as colocações, encontramos uma boa síntese: 

“uma definição larga de colocação contenta-se com a tendência de palavras em aparecerem juntas 

(SVENSSON, 2004, p.22 apud FRANÇOIS E MENGUELIN, 2006); do ponto de vista funcional, 

                                                 
33 Cf. Firth, 1957, p. 190. Trataremos dessa distinção mais detalhadamente em 2.6.2. 
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“collocation are seen as a type of word combination, most commonly as one that is fixed to some 

degree but not completely” (NESSELHAUF, 2005). 

 

2.4 Noção de colocação 

2.4.1 Questões preliminares 

Aventurar-se na seara das colocações é saber que as possibilidades de compreender os 

fenômenos de combinatórias lexicais a partir da pergunta “o que é uma colocação?” trará respostas 

variadas conforme o lócus teórico ocupado por aquele que enunciar a pergunta.  

Lançadas as bases gerais do fenômeno, é importante iniciarmos este momento do trabalho 

mencionando a dificuldade de formalização conceitual que o persegue dada sua natureza sincrética 

conforme explanamos no item anterior. Tal “indefinição” acompanha o termo desde seu nascimento 

no interior dos estudos linguísticos, problema  que pretendemos atenuar por meio de uma redefinição 

do conceito de colocações. Isso também porque o contorno conceitual do fenômeno muda consoante 

a abordagem teórica que lhe subsume.  Desta feita, é necessário abandonar o desejo de aprisioná-lo 

no interior de uma definição consensual que dele dê conta em todas as suas nuances de ocorrência. 

Para Bartsch (2004, pp. 27-28), esta situação se vê justificada por alguns fatores, quais sejam:  

i. A difícil tarefa de delimitar os diferentes tipos de combinações léxico-sintáticas; 

ii. O fato de as combinatórias consistirem num fenômeno linguístico que parece situar-

se na zona fronteiriça entre a gramática, léxico e o discurso (o que dificulta 

sobremaneira a elaboração de uma definição formal e sistemática do ponto de vista 

da teoria linguística); 

iii. O fato de existirem diferentes abordagens deste fenômeno: abordagem estatística 

(linguística de corpus) e abordagem lexicológica/ lexicográfica (fraseologia). 

 

A literatura utiliza o termo de maneira distinta, além de imprecisa, como bem salienta Alonso 

Ramos (1995, p. 9): “às vezes, refere-se a combinações prováveis ou usuais de duas palavras; outras, 

a combinações restritas em que um lexema exige a presença de outro. Em certas situações, emprega-

se colocação como equivalente a sintagma (...)”. Depois de incursionar por estudos que tratam do 

assunto, flagramos, pelo menos, quatro nuances semânticas do termo, cujo tertium comparationis é a 

combinação léxico-sintagmática: 

1. Coocorrência de palavras, formando locuções; 
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2. Possibilidade de algumas palavras poderem ocorrer juntas (neste sentido, é também 

utilizado o termo colocabilidade); 

3. Combinações frequentes ou usuais de palavras; 

4. Combinações de palavras aparentemente livres, em que atua qualquer tipo de restrição 

lexical determinada pela norma e uso. 

Mencionadas dificuldades e possibilidades de enfoque e assumindo as consequências 

inerentes a qualquer escolha, elegemos a definição que melhor entendemos caber na roupagem teórica 

que nos orienta consoante a abordagem que nos atende. Ainda que se trate de um trabalho que 

considera o fenômeno em sua totalidade, preferimos ancorá-lo em um dos campos possíveis de análise 

e livrar-nos do risco de escamotearmos pontos que comprometam nosso recorte teórico-discursivo.  

 

2.4.2 Contornos definitórios 

Do latim collocare (colocar junto), as colocações não escapam a regras gerais que as 

governam, independentemente da lente pela qual a enxerguemos. O fato de palavras (em geral, duas) 

coocorrerem léxico-sintaticamente em ambiente restrito, de modo recorrente e arbitrário, e possuírem 

certo grau de idiomaticidade, situa certas estruturas no campo do fenômeno colocacional.  

Assim, se um dos constituintes de uma combinação léxica determina contextualmente a 

coocorrência do outro (por exemplo, erro crasso, em que crasso ocorre preferencialmente combinado 

a erro); se a recorrência de combinação entre determinados termos em uma estrutura sintática se 

mostra maior do que  numa combinação aleatória; se geralmente os elementos apresentam 

componente idiomático baixo ou nulo, cujo significado total dos termos reflete a soma de suas partes 

(o sentido de cabelo grisalho = cabelo [Pelo que se desenvolve ou cresce em qualquer seção do corpo 

humano] + grisalho [Acinzentado, pardo; mesclado de branco e preto]; e ainda se, semanticamente, 

não encontramos razão plausível para a escolha de determinado termo em detrimento de outro (por 

que tomar decisão e não *ingerir decisão/ morrer de rir  e não *falecer de rir?), confirmando a 

arbitrariedade entre os termos da combinatória: temos uma forte candidata ao posto colocacional.  

Colocações são formadas majoritariamente por dois elementos, Hausmann (1989) é quem 

notadamente segmenta e denomina esses elementos: ao núcleo sêmico nomina base, que, nos termos 

de Tagnin (2011, p. 88), constitui a parte “conhecida” da colocação; já o elemento escolhido em 

função dessa base – dependente dela, portanto -, o termo, digamos, “desconhecido”, chamou de 

colocado. Importante destacar a ausência de isonomia entre os componentes colocacionais conforme 

alerta o mesmo autor: “chamaremos colocação a combinação de duas palavras [...]. Na colocação, o 
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estatuto dos pares combinatórios não é igual”. (HAUSMANN, 1989). Noutro momento, ele reforça 

a hierarquia entre os elementos:  

A base não precisa do colocado [...] pode ser claramente definida. Diferentemente do 

que ocorre com o colocado, que só realiza plenamente seu significado combinado a 

uma base [...]. A base completa a definição do colocado, ao passo que este se contenta 

em agregar uma qualidade a uma base já suficientemente definida. (HAUSMANN, 

1979, p. 192).  

 

Assim, montamos o esqueleto estrutural básico de uma sequência colocacional (Figura4), 

formado por combinatórias binárias (em geral) entre um núcleo sintático e um elemento por ele 

regido, o qual assumiremos no âmbito deste trabalho:  

 

COLOCAÇÃO = BASE (núcleo sêmico) + COLOCADO (elemento regido) 

Cabelo grisalho = cabelo + grisalho 

Cartão de crédito = cartão + (de) crédito 

Redondamente enganado = enganado + redondamente 

Rio corre = rio + corre 

Tomar decisão = tomar + decisão 

Chorar copiosamente = chorar + copiosamente 

Figura4 - Arquitetura da estrutura colocacional (Hausmann, 1989) 

 

Desde já declarando nossa pertença à abordagem lexicológica/lexicográfica das colocações, 

enxergaremos o fenômeno em sentido estrito, conforme apresentado no item anterior (2.3.2 

Abordagem stricto sensu: lexicológica/lexicográfica). Os autores que doravante nos seguirão nesta 

empresa comungam de nossa escolha ainda que apresentem diferenças no modo de observar as 

combinatórias colocacionais.  

Continuamos com Hausmann (1997, 1998), que propõe uma classificação tripartite em função 

do estatuto semântico de cada um dos constituintes da colocação. Em uma locução, “os constituintes 

selecionam-se mutuamente; no interior de uma colocação, um dos dois constituintes, o colocado, é 

dessemantizado, ao menos parcialmente, e selecionado por outro constituinte, em coocorrência com 

a base. (FRANÇOIS E MANGUIN, 2006). Por exemplo: na ocorrência sorriso amarelo, sorriso é a 

base da colocação que seleciona o sentido de “sorriso forçado”. 

Um frasema semântico (ver figura 3) será uma colocação sse contiver somente um de seus 

constituintes em modo restrito e for semanticamente composicional. Em PB, cabem nessa definição, 
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por exemplo, ocorrências como chama da paixão, café preto, fila indiana34 etc. O autor afirma que, 

para sua melhor caracterização, é necessário localizar a base semântica (pivô sémantique). Assim: 

 Se o sentido X de um sintagma X pode ser dividido em duas partes X¹ e X², tal que 

X² é um predicado e X¹ seu argumento – X=X² (X¹) -, logo X¹ é a base semântica do 

sentido de X (...). Note-se que a base semântica de um sentido é, em princípio, 

diferente da componente comunicativa dominante desse sentido, mesmo que 

coincidam frequentemente. (MEL’ČUK, 2009, p. 45)  

Uma colocação configura-se como um sintagma AB que satisfaz as três condições seguintes: 

 

1. O sentido de AB é constituído de forma composicional a partir dos sentidos de seus 

constituintes: AB = A (base) B (colocado). Ex.: chuva torrencial; 

2. Um de seus constituintes (por exemplo, A) é selecionado livremente – por seu próprio 

sentido A -, enquanto B é selecionado em função de A. (uma colocação é semirrestrita). Ex.: 

erro crasso, em que o colocado é eleito, em PB, em função do sentido de sua base; 

3. O sentido do constituinte selecionado livremente (por exemplo de A) é a base semântica 

do sentido AB, de modo que AB = A  B. Ex.: óbvio ululante, em que o intensificador 

ululante, desempenhando o papel de colocado, apenas contribui para o sentido expresso pela 

base. 

Em consonância com o que pensamos, ressaltamos que Mel’čuk, em nenhum momento, 

convoca o critério de frequência para integrar a definição de colocações, diferentemente da postura 

de Sinclair, apresentada no item anterior (2.1.3 Sinclair: a colocação na mira da linguística de corpus). 

Para ele, na sequência colocacional terminantemente proibido, por exemplo, o fato de o lexema 

terminantemente combinar frequentemente com proibir consiste numa consequência de esses dois 

lexemas formarem uma colocação, não em sua causa. O russo define a colocação apoiando-se nos 

conceitos de operação regular e não restrita num quadro abstrato de um dicionário puro de lexemas e 

de uma gramática geral puramente gramatical35 (2003, p. 23). 

Tutin e Grossmann (2002, p.5) preferem definir as colocações a partir de propriedades. O 

caráter binário, a dissimetria e a noção de se seleção lexical são indispensáveis em sua empreitada. 

Já a transparência e a arbitrariedade são parâmetros que atraem as colocações para a escala da fixação. 

                                                 
34Seguindo a terminologia de Hausmann apresentada, indicaremos em negrito os constituintes que assumem o estatuto de 

colocado nas estruturas colocacionais. 
35O dicionário da língua L: DLEX(L) unicamente inclui lexemas individuais, e os artigos correspondentes a cada não 

contêm nenhuma referência a outros lexemas. A gramatica GGEN da língua L contém somente regras gerais que se referem 

a CLASSES de lexemas e jamais mencionam um lexema particular. Tanto DLEX (L) quanto                  GGEN são “entidades 

abstratas necessárias para nosso raciocínio que não correspondem a nenhum dicionário real nem a nenhuma gramática 

real” (MEL’ČUK, 2003, p. 23) 
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A semelhança com enquadramento operado por Mel’čuk não é mera coincidência: os autores 

reformulam, declaradamente e à sua própria maneira, a postulação mel’čukiana: 

Uma colocação é a associação de uma lexia (palavra simples ou frasema) L de um Constituinte 

C (geralmente uma lexia, mas, às vezes, um sintagma) que mantêm uma relação sintática, tal que: 

 C (o colocado) é selecionado em produção para expressar determinado sentido em 

coocorrência com L (a base); 

 O sentido de L é convencional. 

No plano semântico, muito casos se configuram: 

1. O sentido do colocado em L é diferente do sentido que assume fora dessa associação (fila 

indiana, arma branca, sorriso amarelo). Nesse caso, a associação parece arbitrária e não 

transparente do ponto de vista semântico. Fala-se, aqui, em colocações opacas; 

2. O colocado pode ter um sentido interpretável (colocação transparente), mas parece 

dificilmente previsível (fome de leão). O colocado não tem estatuto lexical (trata-se de um 

sintagma (como de leão) ou há um sentido facilmente descodificável em coocorrência com a 

base (fome). Configuram-se aqui as colocações transparentes; 

3. O colocado inclui o sentido da base ou possui um sentido bastante genérico (nariz aquilino, 

grande tristeza, cão late). A associação é motivada e transparente ou, ao contrário, pertence a 

um paradigma que parece poder ser definido apoiando-se em traços semânticos. Falar-se-á em 

colocações regulares. 

Cientes de que sua tipologia poderá ser borrada por casos-limite, ainda assim afirmam que 

“essa categorização nos parece, entretanto, preferível em relação ao continuum, o qual dificilmente 

permite que se adotem soluções concretas para um tratamento formal” (2002, p. 6). 

Ainda que concordemos com essa última defesa sobre sua categorização do ponto de vista 

formal, somos mais simpáticos a abrigá-las no interior de um continuum, já que é o gradiente de 

fixação que melhor consegue recobrir o fenômeno. Falamos, no entanto, do ponto de vista teórico-

conceitual, o que nos livra um confronto direto com Tutin e Grossmann. 

Mejri (2009), ao tratar especificamente das colocações, defende não estarmos diante de 

fenômenos que envolvam graus de fixação, mas no terreno das combinatórias livres, o que as exila 

do território fraseológico36, diferentemente do que defendemos aqui. Para nós, o tipo de restrição 

presente nas combinatórias livres não possui o componente idiossincrático: os constrangimentos se 

                                                 
36Confrontaremos as noções de colocações e combinatórias livres no item 2.6 Delimitação do fenômeno colocacional. 
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dão por meio de regras sintáticas e restrições de seleção “simples”; nas colocações, as restrições 

apresentam-se idiossincraticamente. 

No Brasil, entre os trabalhos que tratam direta ou indiretamente do fenômeno de 

combinatórias preferenciais (FULGÊNCIO, 1998; BORBA, 2001; ARAÚJO VALE, 2001; 

BIDERMAN, 2011; MONTEIRO-PLANTIN, 2012), as colocações foram encaradas mais 

significativamente nos estudos de Tagnin (1998), para quem “uma colocação é uma combinação 

lexical recorrente, não idiomática, coesa, cujos constituintes são contextualmente restritos e de 

recorrência arbitrária”. (p.29). Filia-se à escola europeia de abordagem - ou seja, considera o 

fenômeno colocacional em sentido estreito -, alegando a funcionalidade da categorização com que tal 

vertente trabalha. Segue, notadamente, a senda de Hausmann (1985, p. 118), autor já tratado aqui 

segundo quem uma teoria das colocações “por um lado, deve limitar a colocação como uma 

combinação característica em oposição a uma combinação banal, não específica, que pertence à 

parole e não à langue. Por outro lado, deve analisar o status dos dois elementos da combinação dentro 

dessa combinação específica”. 

 

2.4.3 Definição  

Devemos a Aristóteles uma das teorias mais completas sobre a definição. Para ele, assim como 

fora para Platão, a definição é uma das principais atividades da investigação científica. O objeto 

primeiro do conhecimento consiste em apreender as realidades em sua singularidade; por segundo, 

explicá-las. Acerca de cada coisa cumpre poder exprimir a resposta apropriada a indagações do tipo 

o que é (...)?. Conhecer algo, seja esse algo o que for, é saber-lhes determinar, por meio da linguagem, 

seus contornos singulares. Assim é a definição, que ocupa o centro do processo científico.  

Tentar encarcerar o fenômeno colocacional numa jaula conceitual seria por demais ingênuo. 

O fenômeno aqui investigado, com seus contornos e nuances bastante particulares, dificilmente seria 

definido de modo a haver uma concordância teórica geral e absolutamente harmônica por parte de 

linguistas; seria trabalho fadado ao fracasso mesmo que o ponto de partida - no caso, a abordagem 

stricto sensu -  seja comum. Também não constitui nosso objetivo aqui.  Com o fito de responder a 

pergunta fundamental o que é colocação?, reunimos algumas das bases teóricas fundamentais para a 

construção de uma resposta razoável que atendesse a nossa visão do fenômeno em questão desde sua 

gênese até suas propriedades mais específicas. Assim, tomamos parte na tarefa de anunciar a 

definição que nos acompanhará neste trabalho, a qual parte de uma compreensão funcional (stricto 

sensu) do fenômeno. 
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Colocações são sequências polilexicais essencialmente binárias, convencionalmente 

constituídas de duas ou mais palavras ou sintagmas lexicais, atualizados ou não na superfície 

linguística, geralmente contíguos, que mantêm uma relação de coocorrência restrita léxico-

semanticamente, conservando seu caráter composicional, mas com certo grau de idiomaticidade, cuja 

composição estrutural é realizada por constituintes geralmente assimétricos (BASE autônoma + 

COLOCADO dependente). 

 

2.5 Características gerais e critérios definitórios 

A seara colocacional, em sua busca por contornos mais precisos do ponto de vista conceitual, 

carece de uma caracterização de seu objeto, no sentido de descrever aquilo que pode ser aceito na 

qualidade de colocações. Estudos sobre essa categoria obrigam a descrição do fenômeno a partir do 

estabelecimento das características gerais da classe. Muitos são os pontos de vistas, abundância que 

acompanha sua caracterização. Corpas Pastor (1996 p. 19), em trabalho dedicado à fraseologia 

espanhola, revisita e complementa teorias, critérios e classificações mais destacados respeitantes aos 

estudos de combinações léxico-sintagmáticas, do que resulta uma síntese em que elenca as 

características mais salientes dessas unidades ao lado de seus respectivos autores:  

 Trata-se de expressão formada por várias palavras (Casares, 1992 [1950]; Maatesic, 

1983; Cowie, 1985, 1980, 1991; Braash, 1988; Gates, 1988; Hémandez, 1980; Jackson, 1989 

[1988]; 

 Caracteriza-se por ser institucionalizada (Cowie, 1985, 1989, 1991; Glaser, 1986; 

Hougaard, 1986; Alexandrova y Ter-Minasova, 1987; Braash, 1988; Gates, 1988); 

 Apresenta estabilidade em graus diversos (Cowie, 1985, 1989; Kuhn, 1985; Glaser, 1986; 

Braash, 1988; Jackson, 1989; Carter, 1989 [1987]; Nuccorini, 1992; Moon, 1992; 

Verstraten, 1992; Winter, 1992); 

  Apresenta certa particularidade sintática ou semântica (Cowie, 1985; Kuhn, 1985; 

Glaser, 1986; Braash, 1988; Gates, 1988; Carter, 1989 [1987]; Nuccorini, 1992; Moon, 

1992; Verstraten, 1992; Winter, 1992); 

 Apresenta possibilidade de variação de seus elementos integrantes, seja como variantes 

lexicalizadas na língua, seja como modificações ocasionais no contexto (Glaser, 1986; 

Gross, 1988; Sypnick, 1991; Wotjak, 1992). 

 

Williams (2001), num esforço para alijar as colocações de outras locuções e fórmulas 

idiomáticas, reúne cinco das características potenciais mais recorrentes do fenômeno entre as 
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diferentes teorias e abordagens das colocações, mas bem ressalva que “infelizmente, nenhuma das 

quatro características são aceitas sem reservas por todos os linguistas e, mesmo quando são, uma certa 

imprecisão permanece” (p. s/ indicação on-line)37. Ei-las: 

 Natureza habitual; 

 Transparência lexical; 

 Arbitrariedade 

 Sintaticamente bem formadas 

No Brasil, temos nossa categoria caracterizada por Tagnin (2011), com quem concordamos 

parcialmente. Para a autora, colocações “são combinações lexicais recorrentes, arbitrárias e, em 

geral, não idiomáticas, cujos constituintes são contextualmente restritos” (p. 87) (grifo nosso). Nessa 

definição, os termos destacados são aqui considerados elementos-chave para a caracterização dessas 

UF. O fator recorrência está relacionado à frequência combinatória de uso de determinados 

elementos, se comparada a combinações sintagmáticas aleatórias; a arbitrariedade na escolha dos 

elementos está vinculada à impossibilidade de qualquer justificativa formal que respalde a opção 

pelos elementos de que tais estruturas são constituídas; a restrição de contexto limita a aparição de 

certos termos, de modo que a ocorrência de um item determina a coocorrência do outro; finalmente, 

a não idiomaticidade, relacionada ao significado composicional de seus constituintes, ponto do qual 

discordamos em termos definitórios, já que consideramos as colocações opacas nos termos de Tutin 

e Grossmann (2002) como legítimas. Enquanto característica geral, aceitamos seu caráter “em geral, 

não idiomático”; já como critério definitório, declinamos da decisão. Assim, preferimos falar em 

termos de idiomaticidade parcial; as colocações, através de nossa lupa, possuem certo grau de 

idiomaticidade. Em termos colocacionais, concordamos inteiramente com a declaração de Hausmann 

(1997): “tudo é idiomático”. (Cf. discussão no item 2.5 Características gerais e critérios definitórios). 

Objetivamente, a autora elege critérios para uma combinação ser qualificada como colocação, quais 

sejam: 

1. Recorrência; 

2. Não idiomaticidade (significado composicional); 

3. Coesão (ligação muito forte entre seus elementos, muito mais forte do que se esperaria de 

uma combinação qualquer); 

4. Restrição contextual (probabilidade de que ocorram dentro de um contexto específico); 

5. Coocorrência arbitrária entre seus elementos. 

 

                                                 
37 http://www.academia.edu/2738387/Sur_les_caract%C3%A9ristiques_de_la_collocation. 
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Perante esse vasto conjunto de características propostas a partir de diferentes olhares, 

preferimos sistematizá-las seguindo a senda de Tutin e Grossmann (2002), com qual nos alinhamos 

ainda que com algumas reservas, que preferem falar em termos de propriedades gerais e definitórias. 

 

2.5.1 Características gerais 

Baseando-se em textos fundadores respeitantes à definição e à caracterização do fenômeno 

colocacional (CRUSE, 1986, MEL’ČUK, 1998, HAUSMANN, 1989), Tutin e Grossmann (2002, pp. 

3-4) montam sua caracterização das colocações, elegendo, a partir deles, dois parâmetros como 

qualidades gerais da classe, quais sejam, o aspecto arbitrário e a transparência e não fixação 

semântica. 

O primeiro critério é o aspecto arbitrário, ou seja, a não previsibilidade da associação lexical: 

a colocação não é previsível. “[A] transparência não impede absolutamente a colocação de ser 

imprevisível” (HAUSMANN, 1989). Assim, em PB, se torrencial pode aparecer em coocorrência 

com chuva, esse termo aparece claramente menos natural ao lado de *precipitações torrenciais, por 

exemplo; a mesma imprevisibilidade ocorre com os pares colocacionais chuva torrencial e rio 

caudaloso: embora os adjetivos torrencial e caudaloso sejam semanticamente equivalentes, as 

ocorrências *rio torrencial e *chuva caudalosa constituem uso, no mínimo, atípico do ponto de vista 

da norma.  

Os autores observam também que esse comportamento se manifesta de modo ainda mais 

patente com colocações imagéticas do tipo fome de leão, por exemplo. Entretanto, se o arbitrário 

caracteriza frequentemente as realizações lexicais, destaca-se a regularidade da composição sintática 

que seguem as colocações. Por exemplo, colocações construídas em torno de um nome incluirão 

adjetivos ou verbos, mas provavelmente excluirão advérbios ou conjunções. Por outro lado, no plano 

semântico, a associação é normalmente favorecida por certas relações (como a de intensidade). 

Ao lado da arbitrariedade como característica geral da classe está a transparência e não 

fixação semântica. Cruse (1986) e Hausmann (1989) sublinham que as colocações podem ser 

interpretadas pelo locutor se sua forma não for previsível38.  Seu significado é dedutível. Exemplos 

em PB, como filtro solar, merenda escolar e vinho tinto serão facilmente compreendidos por um 

locutor não nativo brasileiro, o qual será certamente incapaz de produzi-la se não as tiver memorizado 

tal como ocorrem.  Em certos casos, porém, o sentido da expressão colocacional não será realmente 

                                                 
38 La collocation se distingue d’autre part des locutions […] par son non-figement et sa transparence. ” (Hausmann 1989). 

“The term collocation will be used to refer to sequences of lexical items which habitually co-occur, but which  are 

nonetheless fully transparent in the sense that each lexical constituent is also a semantic constituent” (Cruse 1986). 
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transparente (fila indiana), motivo pelo qual o critério transparência em questão não define o 

conjunto da classe. 

 

2.5.2 Critérios definitórios 

Juntamente com a arbitrariedade e a transparência e não fixação semântica, outros critérios 

contribuem para a delimitação do fenômeno colocacional de maneira ainda mais contundente, daí sua 

propriedade definitória.  

O caráter binário da colocação é aceito quase que inequivocamente entre os linguistas 

especializados, mas não chega a ser consensual. Hausmann e Mel’čuk emblematicamente concordam 

que colocações sejam compostas essencialmente por duas palavras ou duas lexias. Tal concepção não 

está igualmente marcada em Cruse, por exemplo. Mesmo o caráter dual sendo verificado na maioria 

das colocações, os autores sugerem falar em termos de constituintes e não de lexias, para que 

associações do tipo forte como um touro, por exemplo, sejam abarcadas pelo braço do fenômeno 

colocacional. Esposamos inteiramente esse posicionamento, a ponto de essa decisão ter sido a mola 

propulsora para a fundação de nossa tipologia sintática macroestrutural, apresentada adiante no 

capítulo 4 ANÁLISE DOS DADOS. Nos casos em que um dos constituintes (no caso, o colocado) se 

realiza por um sintagma de função adverbial, vemos a associação de uma palavra (forte) com um 

sintagma (como um touro) resultar numa estrutura colocacional que, em termos de constituintes (base 

+ colocado) permanece binária; a fisiologia desses constituintes é que varia.  

Há casos de expressões que englobam dois termos, como causar boa impressão. Na maioria 

dos casos, para Tutin e Grossmann, é possível considerar uma simples superposição de colocações, 

embora nem todas elas disponham dessa possibilidade (por exemplo, pegar fila + fila indiana = * 

pegar fila indiana). Se nos coadunamos ao posicionamento dos autores quanto à natureza 

essencialmente dual das colocações, lançamos um olhar mais acurado para essa última possibilidade. 

A capacidade de recursividade das colocações, quando uma colocação estabelece relação de 

continência com outra, é o desenho da superposição, a qual é aqui tratada como um tipo sintático 

macroestrutural e não como simples possibilidade, como querem Tutin e Grossmann. Trataremos 

disso minudentemente adiante em seção reservada à nossa proposta de tipologia sintática 

macroestrutural apresentada em 4.2.1 Tipologia sintática macroestrutural das colocações do PB, um 

de nossos objetivos aqui. 

A dissimetria dos componentes da colocação é também motivo de concordância entre 

Mel’čuk e Hausmann. Ambos concordam entendem que o estatuto hierarquicamente diferenciado dos 

componentes colocacionais, sempre com base autônoma conservando seu sentido habitual e com o 

colocado como seu dependente. Ao mesmo tempo em que concordamos com esse critério, a tipologia 
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aqui fundada abriga casos em que o comportamento sintático de algumas colocações não se ajusta às 

demais no que concerne a esse ponto específico. Tratamo-los, por isso, como estruturas excepcionais: 

notadamente, caso das categorias de binômios (por exemplo, rápido e rasteiro) e trinômios (por 

exemplo, barba, cabelo e bigode) colocacionais, em que seus elementos constituintes pertencem 

invariavelmente à mesma classe, gozando de plena isonomia sintático-semântica (cf. descrição 

pormenorizada nos itens 4.2.2.1.5 Binômio e 4.2.2.1.6 Trinômio). Essas duas categorias figuram entre 

os casos que apresentam propriedades microestruturais particulares - instituídas e exploradas em 

nosso capítulo quarto. O comportamento sintático de colocações dessa natureza permite-nos destacar, 

desde já, que o fenômeno colocacional é, além de discursivo, posicional.  

Finalmente, o terceiro critério definitório respeita à noção de coocorrência restrita, de 

restrição lexical. Mel’čuk e Hausmann se interessam sobretudo pelo fenômeno colocacional do ponto 

de vista de sua produção e decodificação. Em sua clássica formulação, Hausmann sugere que é a base 

que impõe a seleção do colocado. Tal perspectiva é ainda mais claramente defendida em Mel’čuk, 

para quem a colocação deve ser pensada do ponto de vista da produção. Para esse último, há colocação 

quando, ao se querer produzir uma sequência de duas expressões, a escolha de uma deixa de ser livre 

e passa a ser imposta por outra. Assim, para lexicalizar o sentido de ‘intenso’ em coocorrência com 

óbvio, o locutor escolherá ululante, em PB. É nesse sentido que a ocorrência não é livre, mas restrita, 

raciocínio com o qual nos alinhamos inteiramente neste trabalho. 

Esses cinco parâmetros – gerais e definitórios – não cobrem todos os casos de ocorrências 

colocacionais, obviamente. Não alcançam casos cujo grau de opacidade é limítrofe com as expressões 

fixas, como sorriso amarelo, por exemplo. Entretanto, permitem caracterizar casos mais prototípicos, 

como erro crasso, chuva torrencial, relações internacionais, merenda escolar, recepção calorosa 

etc.  

 

2.6 Delimitação do fenômeno colocacional 

 

2.6.1 Fixação, colocações e combinatórias livres 

A problemática cervical do fenômeno de combinatórias léxicas repousa essencialmente na 

distinção feita no interior dessas três searas: fixação, colocações e combinatórias livres. Na filigrana 

da noção de combinatória lexical, nossa lupa recai sobre colocações, categoria ora posta ao no campo 

das combinatórias livres, ora nas imediações da fixidez, numa zona de interseção, conforme 

discutimos em 2.1. Autores como Wotjak (1998), intercalam as colocações entre as categorias de 

combinações livres e locuções; Cruse (1986), assinala não haver fronteiras rígidas que separem as 
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colocações dos sintagmas livres e das locuções; Mel’čuk (2009) as inclui entre seus frasemas, esses 

necessariamente não livres; Mejri (2009), prefere alocá-las entre as combinatórias livres. Cabe desde 

já mencionar que, do ponto de vista do sistema linguístico, não se opera a distinção feita entre 

sintagma livre e colocações, como bem corrobora Corpas Pastor (1996): “somente ao nível da norma 

se observam diferenças, já que as colocações ilustram preferências impostas pelo uso” (p. 76).  

Os elementos das combinações livres não ocorrem tão frequentemente como aqueles que 

compõem uma ocorrência colocacional, donde se observa a menor estabilidade dos sintagmas livres; 

além disso, a seleção dos componentes de uma combinação livre está plenamente submetida ao 

arbítrio do falante. Combinações sintagmáticas livres gozam de menor grau de restrições 

combinatórias que as colocações, outra concordância guardada com Corpas Pastor (1996), para quem 

“[as colocações] apresentam certo grau de restrição combinatória determinado pelo uso (certa fixação 

interna), que é o traço distintivo fundamental das combinações livres entre palavras” (1996, p.53). 

Grosso modo, dizemos que combinações operadas em sintagmas livres possuem mais flexibilidade 

sintático-semântica, realidade diferente das combinatórias colocacionais.  

Outra diferença que merece ser apontada respeita à relação habitual entre os elementos da 

combinatória, atitude típica dos constituintes colocacionais. Por exemplo, na combinação arrumar o 

quarto não há qualquer relação típica mantida entre os elementos arrumar e quarto; pode-se 

igualmente combinar ajeitar o quarto, organizar o quarto sem prejuízos sintático-semântico-

discursivos, diferentemente do que ocorreria com o sintagma cartão de credito, cuja substituição do 

colocado comprometeria a atividade comunicativa (*cartão de prazo) 

Mel’čuk (1995), com a formulação matemática que lhe é característica, expôs formalmente o 

modo como enxerga essa distinção. Para ele, uma combinação livre AB é um sintagma composto por, 

pelo menos, dois lexemas A e B, tal que seu significado resulte na soma regular de significados de 

seus lexemas constituintes e seu significante seja a soma regular de seus significantes. Ou seja, a 

sentido é absolutamente composicional e obediente às regras gerais da língua em que é construído. 

Por exemplo: consertar a máquina, comer bolo, apresentação musical. A representação formal - 

inescapável na teoria mel’čukiana – da combinatória livre, é a que se segue:

 

Rigorosamente delimitado, apresenta os frasemas, etiqueta que, como vimos detalhadamente 

(cf. 1.4; 3.2), abriga estruturas cuja combinatória é imprescindivelmente não livre, o que insere no 

terreno da fixação. O significado de uma combinação AB é diferente da soma dos significados de 

seus lexemas constituintes, além de não incluírem nem A nem B em posição dominante. Por exemplo, 
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nos sintagmas ser o braço direito, bico de papagaio, dar uma colher de chá.  Sua representação 

formal:    

 

Finalmente, distingue precisamente as colocações desses dois eixos de possibilidades 

combinatórias, ao tratá-las como semifrasemas: uma combinação entre dois lexemas A e B, de forma 

que seu significante é a soma regular de seus lexemas e seu significado inclua o significado do lexema 

A e um significado C (vazio por si, pois só expressa C mediante combinação restrita de A e B). Por 

exemplo: ódio mortal, nariz aquilino, café forte, prestar queixa. Formalmente:

 

Um posicionamento dissonante do que vimos apresentando e ao qual está filiado este trabalho, 

é defendido por Mejri (2009; 2011). O autor inclui fenômenos de natureza colocacional entre as 

combinatórias livres, as quais têm sua definição submetidas às definições de fixação e colocação.  

Dizer que colocações pertencem ao domínio das combinatórias livres causa certa estranheza 

pelo caráter “naturalmente” restrito que assumem os seus constituintes, aporte conceitual sustentado 

neste trabalho. No entanto, é preciso aproximar-se do entendimento de Mejri acerca do termo 

liberdade: 

O que é problemático na combinatória livre é sua denominação, quer dizer, o termo 

combinatória livre que deixa entender que essa combinatória goza de liberdade 

absoluta no emprego das unidades lexicais da cadeia sintagmática(...). Em realidade, 

essa liberdade é relativa; ela é feita a partir de um conjunto de restrições mais ou 

menos importantes. Não há sintaxe sem restrições”. (MEJRI, 2009, p. 63) 

 Nesse sentido, demasiado genérico, vemos o apelo da dimensão semântica dos argumentos 

determinados pelo predicado, conforme a sintaxe39 da língua. Nos termos do autor, a combinatória 

livre oferece três níveis de realização:  

 

1. Paradigmas abertos, nível responsável pela impressão de se ter uma grande liberdade 

combinatória, concerne a um pequeno número de predicados cujos paradigmas de argumentos 

cobrem uma serie relativamente aberta. De tais predicados fazem parte certas propriedades, 

como pequeno, ou certas propriedades, como olhar. 

                                                 
39 O termo Sintaxe é empregado pelo autor no sentido de conjunto de regras que regem a combinação de unidades 

lexicais da frase. A combinatória comporta, além da sintaxe, as regras semânticas, morfológicas, prosódicas, 

pragmáticas etc., condicionando o emprego das unidades lexicais na mesma frase. 
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2. Classes restrita, em que a restrição semântica cria uma interdependência entre o predicado e 

seus elementos de tal forma que uma “chame” pelo outro, como em predicados do tipo calçar, 

em que temos, aliados à restrição semântica, uma limitação quanto ao paradigma selecionado.  

3. Apropriação, em que o paradigma reduz suas escolhas a tal ponto que as restrições 

extrapolam o nível semântico, lugar próximo ao terreno da fixação. 

 

Como se vê, a combinação livre postulada por Mejri é bastante heterogênea e é concebida nos 

termos de um gradiente de liberdade, o que não nos afasta completamente de seu quadro teórico. 

Passando para a dimensão dos empregos apropriados, onde estão agrupadas nossas 

colocações, o autor destaca suas características mais marcantes, as quais podem ser pontuadas como 

se segue: 

 Sem excluir a variação paradigmática, distingue-se pela frequência mais elevada de 

coocorrência (cf. BLUMENTHAL, 2006); 

 Inscreve-se na combinatória livre, mas com paradigma muito reduzido de palavras associadas 

sintagmaticamente; 

 Toca todas as conexões de encadeamento sintagmático; 

 Fornece combinações mais marcadas idiomaticamente; 

 Situa-se próximo à zona de fixação, nesse sentido é que ocupa uma zona de pré-fixação. 

 

       
 

Figura 5 – Esquema dos domínios livre e fixo 
 

Nos termos do autor, “ as colocações são combinações livres apropriadas. Elas formam desde 

nível mais livre até o mais restrito, fornecendo à língua matérias suscetíveis de serem fixo” (MEJRI, 

2011, p. 197), posicionamento ao lado do qual colocamos os dois pés. Parece-nos bastante razoável 

que combinações preferenciais opacas e pouco maleáveis sinalizem acenem para o horizonte da 

fixação com propósitos mais firmes, caso de velha coroca, doido varrido, erro crasso, letras 

garrafais. 

As associações colocacionais implicam paradigmas pertencentes a séries relativamente 

limitadas; é essa limitação mais marcada sintático-semanticamente que nos coloca ao lado do autor, 
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embora discordemos de que se tratam de combinatórias livres. Como admite ao postular suas 

características, as colocações estão mantêm ligação com a zona de fixação, assim como para Mel’čuk, 

Tutin e Grossmann, com quem concordamos inteiramente sobre isso. 

A diferença entre colocação e expressão fixa recai novamente sobre o caráter reduzido de 

variações de que gozam essa última, assim como ocorre como as combinatórias livres pertencentes 

ao terceiro nível (apropriação).   

Isto posto, estabelecemos com os autores apresentados a concordância de que os fenômenos 

colocacionais apresentam restrições de paradigma implicados na realização de combinações 

sintagmáticas, embora a estrada que nos leva tenha sido pavimentada por modos distintos de conceber 

partes conceituais do fato linguístico das combinatórias na língua. 

 

2.6.2 Colocação e coligação 

Historicamente, como sabemos, linguistas pré-firthianos cuidaram das colocações (cf.2.1.1 

Breve histórico pré-firthiano) não raramente estreitando sua associação à coligação, notadamente 

Harris (1750)40. É da definição fornecida por ele que Bartsch (2004, p. 29) se serve para observar 

que: “in the quotation by Harris, collocation is used in a sense that is now commonly covered by the 

closely related term ‘colligation’, i.e. the grammatical juxtaposition of words in sentences”.  

Formalmente, herdamos de Firth (1957) a acepção primeira do termo coligação para designar 

as relações de restrição combinatória de ordem gramatical – as colocações gramaticais (FIRTH, 1957, 

p. 190) -, reservando o termo colocações apenas para as combinatórias de ordem lexical. 

Paralelamente ao termo colocação, diferencia esses dois tipos de combinação habitual: 

Collocations are actual words in habitual company. A word in a usual collocation 

stares you in the face just as it is. Colligations cannot be of words as such. Colligations 

of grammatical categories related in a given structure do not necessarily follow word 

divisions or even subdivisions of words. » (J.R. Firth, 1957, p. 14). 

 

The statement of meaning at the grammatical level is in terms of word and sentence 

classes or of similar categories and of the inter-relation of those categories in 

colligation. Grammatical relations should not be regarded as relations between words 

as such – between “watched” and ‘him’ in “I watched him” – but between a personal 

pronoun, first person singular nominative, the past tense of a transitive verb and the 

third person singular in the oblique or objective form. » (J.R. Firth, 1957, p.13). 

 

 Tradicionalmente, a literatura especializada segue essa orientação firthiana, ou seja, fala em 

colocação relacionada a manifestações de solidariedade lexical: “Some descriptive linguists use the 

terme “collocation” not for word +pattern, but for the more general pattern + pattern. An example is 

                                                 
40Retomando citação constante de 1.1: 1750 Harris Hermes ii. iv. Wks. 197 The accusative in modern languages being 

subsequent to its verb, in the collocation of the words. 
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(verb of motion + directional particle), whitch cover all combinations such as run away, rush out, 

hurry downs etc. (LEWIS, 2000, p. 137).  

Embora não seja uma decisão unanimemente aceita pelos linguistas que tratam do assunto, 

coligação, em sua acepção mais amplamente aceita, a endossamos, implica uma relação convencional 

entre uma forma lexical e uma traço sintático ou uma forma gramatical em particular. Distingue-se 

categoricamente das relações colocacionais, digamos, “propriamente ditas” – aquelas que unem 

formas lexicais. Lewis (2000) explica: 

Collocation is the way one word co-occurs with another word, colligation is the way 

one word regularly co-occurs with a particular (grammar) pattern, so for example 

some verbs typically occur with a particular tense, or a noun might typically appear 

preceded by a personal pronoun, rather than an article (pass my/your driving test, It’s 

my/your/our responsibility to… but I’ll take the responsibility for…).  (p.137) 

Em PB, Tagnin (2005) assume a distinção entre colocação e coligação pautada também pelo tipo 

de elementos combinados: se o colocado for uma palavra gramatical, teremos uma coligação; se a 

combinação lexical consagrada se der entre palavras de conteúdo, fala-se em colocação. A autora 

lança sua tipologia de coligações, a qual se divide em: 

1. Coligações de regência, grupo que engloba todos os tipos de regência: verbos (confiar em, 

dedicar-se a), substantivos (aptidão para, especialista em), adjetivos (louco por, severo com), 

advérbios (junto com, perto de); 

2. Verbos frasais (phrasal verbs), classe inexistente em português; em inglês, grupo formado 

um verbo seguido de uma partícula adverbial (look up, give in); 

3. Coligações prepositivas, grupo que inclui ocorrências de dois tipos: 

1. Prep + SN (ao acaso, a seu critério, em comum, em mãos) 

2. Prep + SN + Prep (ao custo de, por graça de, de acordo com) 

 

Por outro lado, Fulgêncio (2008, p. 183), tomando o exemplo da regência verbal de verbos 

transitivos indiretos, assim enxerga a recção: “a escolha que a língua faz por uma delas [das 

preposições] em associação com outra palavra é muitas vezes desprovida de motivação semântica. 

Assim, a junção de um verbo a uma determinada preposição específica muitas vezes reflete uma mera 

convenção”. Não distingue os fenômenos coligacionais dos colocacionais, incluindo as coligações no 

mesmo grupo em que reúne as colocações em sua proposta tipológica das expressões fixas e 

idiomáticas do PB, donde destacamos o trecho em que recorre à comparação entre línguas como parte 

de sua explicação sobre as colocações: 

Novamente, a idiossincrasia da combinação pode ser ressaltada pela comparação entre 

línguas. Por exemplo, na colocação do português “contar com (alguém)”, a 
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preposição que acompanha o verbo contar é com; em outras línguas a preposição é 

diferente: em inglês se diz to count on, em francês se diz compter sur e em italiano se 

diz contare su – ou seja, em inglês, francês e italiano se usa a preposição equivalente 

a sobre, mas em português, ao contrário, se usa a preposição com, apesar de os verbos 

(contar, count, compter e contare) terem todos o mesmo sentido – além de terem 

também a mesma origem. Aliás, é bem sabido que a escolha e o uso das preposições 

é um dos maiores problemas no aprendizado de uma L2, devido justamente à 

idiossincrasia e à falta de previsibilidade representada por esse tipo de colocação. 

(FULGÊNCIO, 2008, p. 175). 

 

2.6.2.1 Colocação gramatical e coligação 

O confronto entre os estudos que tratam estatística ou funcionalmente de colocações 

gramaticais e coligação é muitas vezes ignorados pela literatura que trata dos fenômenos de 

combinatórias preferenciais de modo geral. Às vezes, pelo fato de esses dois fenômenos serem 

tratados como sinônimos ou quase; outras, por não julgar válida a diferenciação; ou mesmo pelo fator 

objetividade, sobretudo se consideramos que as colocações se estabelecem cada vez mais fortemente 

no quadro dos estudos fraseológicos, lexicológicos (e afins) como combinatórias preferenciais 

lexemáticas. Não é nosso caso. Embora nossa pesquise trabalhe exclusivamente com colocações 

lexicais, não nos parece justo negligenciar esse ponto, já que contribui, inclusive, para justificar nossa 

escolha de não as manipular. 

Legallois (2012) crê que a diferenciação entre esses dois tipos de combinatória que envolvem 

solidariedades entre elementos diferentes e que merece ser destacada: “a coligação trata de fenômenos 

preferencialmente regulares entre unidades lexicais ou gramaticais e 1) as funções ou categorias 

sintáticas, 2) a expressão de uma categoria semântica gramaticalizada (modalidade, aspecto, negação 

...), 3) as posições das preposições, vistas no texto. ” (p.13). 

A colocação gramatical é definida como uma “combinação corrente, composta de uma palavra 

lexical (do tipo verbo, nome ou adjetivo) e de uma palavra gramatical, normalmente uma preposição” 

(SVENSSOM, 2004, p.2). Designa combinações lexicalmente restritas constituídas de uma palavra 

de conteúdo que seleciona arbitrariamente uma palavra gramatical (mot-outil) - por natureza 

esvaziada semanticamente -, geralmente uma preposição ou uma estrutura sintática. Exemplos de 

colocação em PB: contar com, depender de, assistir a. Lemos que, entre os que tomam 

indistintamente esses dois fenômenos, está Tagnin (2005), para quem esses exemplos constituem 

coligações de regência (cf. item 2.6.2 Colocação e coligação acima). 

Interessante o ponto de vista trazido por Bolly (2011) para diferenciar essas estruturas: a noção 

de valência. É realmente tentador falar em fenômenos, em última instância, de recção sem ativar essa 

noção, mais conhecida em seu caráter quantitativo, ou seja, puramente sintático. Pesquisas mais 

recentes abrem o leque valencial, de modo que pode mais amplamente corresponder à descrição 
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formal de complementos obrigatórios para uma unidade lexical e não somente em termos de nome e 

de categoria gramatical; correspondem também a solicitações em termos de restrições de seleção 

semânticas e lexicais, faceta qualitativa da valência. Assim enxergadas, Bolly conclui que colocações 

gramaticais e coligações seriam, desse modo, um tipo de estrutura valencial de caráter fixo. Citando 

François e Manguin (2006, p. 50): “ termo coligação é reservado a condições morfossintáticas que 

ligam as expressões linguísticas, por exemplo, os fenômenos de recção ou de valência, e que 

contribuem para selecionar sentidos diferentes”. 

 

2.6.2.2 Quadros colocacionais ou Motifs  

Este subitem é reservado para apresentar, à guisa de complementação, duas derivações41 das 

noções de colocação gramatical e de coligação, que tratam de unidades particulares, detectáveis mais 

frequentemente por meio de ferramentas da informática, de maneira inteiramente indutiva, por um 

método corpus-driven42. Partiremos dos quadros colocacionais (collocation frameworks), de Sinclair 

(1991), cuja complexificação leva a unidades designadas pela etiqueta de motifs, notadamente 

exploradas por Longrée, Luong X. e Mellet (2008); Longrée et Mellet, à parte. 

Os quadros colocacionais são unidades da língua, muito embora não sejam frequentemente 

mencionados em descrições linguísticas de maneira geral; inscrevem-se numa ótica em que léxico e 

gramatica são interdependentes. Legallois (2012, p. 9) bem observa que essas unidades podem ser 

vistas como uma complexificação dos segmentos repetidos (segments répétés) de A. Salem (1987)43 

ou ainda uma generalização desses segmentos. Ainda para esse autor, “esses quadros constituem um 

nível intermediário entre as colocações gramaticais e as coligações”. (p. 9). Bolly (2011) assim define 

esse tipo de combinação sintagmática recorrente: 

 

Designa sequências descontínuas de pares de unidades lexicais recorrentes pré-

definidas, separadas umas das outras por uma palavra gráfica não definida 

previamente, por exemplo, os pares de palavras gramaticais de alta frequência [a + ? 

+ of], [too + ? + to] ou [many + ? + of]. A ideia central é que a estrutura inicial 

condiciona fortemente a escolha do colocado, isto é, do termo central inserido na 

estrutura pré-definida. (p. 62). 

 

 Estudos de corpus permitem, também, descrever essas estruturas triplas44 do ponto de vista da 

categoria gramatical e/ou da classe semântica que caracteriza os diversos tipos de colocado. É desse 

                                                 
41 Fr. “incarnations”. 
42 Há, basicamente, dois modos consagrados de abordagem de corpora eletrônicos: a abordagem baseada em corpus 

(corpus-based) e a abordagem dirigida pelo corpus (corpus-driven). 
43 Sobre segments répétés, cf. nota 25. 
44 Fr. “tiplets”. 
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modo que os quadros colocacionais [a + ? + of] e [an + ? + of] selecionam de maneira recorrente os 

colocado nominais (a lot of, a kind of, a number of, a couple of etc.; an act of, an exemple of, an 

average of, an expression of, an air of etc.), mas se diferenciam em termos de campo semântico dos 

colocados selecionados (SINCLAIR E RENOUF, 1991, p. 130). 

A pertinência de um tipo de unidade textual caracterizada pela combinação de elementos 

lexicais e gramaticais é o ponto sobre o qual insistem Longrée, Luong X. e Mellet (2008); Longrée 

et Mellet, à parte. A partir dos textos observados, essas unidades denominadas motifs desempenham 

normalmente a função de organizadoras do discurso ou têm valor argumentativo. Legallois (2012, 

p.9) é quem explica: 

De maneira estritamente formal, um motif se define pela associação recorrente de n 

elementos do texto munidos de sua estrutura linear (LEGALLOIS, 2006), a qual 

confere uma pertinência às relações de sucessividade e de contiguidade (LONGRÉE, 

LUONG & MELLET, 2008; MELLET & LONGRÉE, 2009). Desse modo, se um 

texto é formado de um certo número de ocorrências dos elementos A, B, C, D, E, um 

motif poderá ser a microestrutura recorrente ACD ou ainda AA etc., sem que 

possamos julgar a natureza dos elementos A, B, C, D, E em questão. Com efeito, a 

noção de motif é concebida como um meio de conceber a multidimensionalidade (ou 

o caráter multinível) de certas formas recorrentes que solicitam ao mesmo tempo o 

léxico, as categorias gramaticais e a sintaxe, eventualmente a prosódia, a métrica 

(LONGRÉE E MELLET, a parte). 

 

 

O motif é, portanto, uma unidade multidimensional, haja vista ser constituído de associações 

lexicais ao mesmo tempo que de associações gramaticais, de emparelhamento entre forma e sentido 

ou função pragmática/discursiva, entre forma e função lexical.  

 

2.6.3 Colocação e composição  

A noção de composição nos envia a palavras compostas, que, em PB, podem se manifestar 

por meio de dois processos: aglutinação e justaposição. Tradicionalmente, Cunha e Cintra (1985) 

definem palavra composta como sendo aquela que contém mais de um radical, seja ela grafada 

separadamente (por exemplo, guarda-marinha) ou não (por exemplo, pontapé). Complementam que 

o fenômeno da composição resulta sempre em “uma ideia única e autônoma, muitas vezes dissociada 

das noções expressas pelos seus componentes” (p. 104), como é o caso dos itens criado-mudo, vitória-

régia, pé-de-galinha, caixa-preta etc. Comungando da mesma noção, Kedhi (1997, p.35), explicita 

que a composição é um processo de formação lexical em que as palavras já existentes na língua se 

combinam, criando novas palavras45. 

                                                 
45 Carone (1999) adverte que a composição não é o único recurso de formação lexical, pois novas palavras são produzidas 

também por meio de derivação, reduplicação, abreviação e lexicalização de siglas e onomatopeias. 
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Bechara (2001), em sua Moderna Gramática Portuguesa, identifica a justaposição quando há 

facilidade em identificar os elementos constituintes da nova palavra, por manterem alguma 

individualidade. Diz ainda que essa individualidade se traduz: (i) na escrita, pela mera justaposição 

de um radical a outro, normalmente separados por hífen; (ii) na pronúncia, pelo fato de ter cada radical 

o seu acento tônico, sendo o último o mais forte, o que nos orienta na classificação da posição do 

acento nas palavras compostas. O mesmo autor refere ao processo de aglutinação a formação de 

palavras compostas pela fusão ou maior integração dos dois radicais: planalto, fidalgo, lanígero, 

agrícola. Esta maior integração traduz-se pela perda da delimitação vocabular decorrente: (i) da 

existência de um único acento tônico; (ii) da troca ou perda de fonema; (iii) da modificação da ordem 

mórfica» (BECHARA, 2001, p. 340). 

 Carone (1999, p. 37), avaliando os processos de aglutinação e justaposição, diz que neste 

último, cada palavra conserva sua identidade de vocábulo fonológico, enquanto as palavras se 

incorporam em um só vocábulo no primeiro. Partindo desse entendimento, o processo de composição 

por aglutinação não constituirá objeto de nossa discussão, posto que se trata da junção de dois 

vocábulos em um só vocábulo gráfico. Se nosso interesse reside em confrontar estruturas binárias 

que, em última instância, conservam sua identidade fonológica, não há razão para incluir o resultado 

desse processo aqui (uma unidade gráfica) e está justificada sua exclusão. No território da 

justaposição, dentre os elementos que conservam autonomia gráfica, a mesma justificativa se aplica 

a elementos que, justapostos, são grafados como única unidade gráfica (por exemplo, passatempo, 

girassol, pontapé), os quais igualmente não constaram de nossas considerações.  

Quanto aos compostos ligados por hífen, embora sejam formados por dois ou mais elementos 

gráficos completamente autônomos fonologicamente (beija-flor, homem-bomba, mil-folhas, porco-

espinho), não serão aqui considerados como sequências colocacionais. Embora a estrutura de uma 

colocação seja aparentemente semelhante a compostos hifenizados por serem geralmente binárias, há 

diferenças fundamentais entre esses dois tipos que as afastam imperativamente. Sintaticamente, a 

formação dos compostos hifenizados encontra justificativa formal para a união dos elementos 

constituintes, além de poderem ser igualados a uma palavra “simples”. Trata-se de uma estrutura 

cristalizada, composta minimamente por dois radicais cujas partes articuladas estão marcadas pela 

inseparabilidade e irreversibilidade. Kehdi (1997, p. 39 e ss.) elenca quatro propriedades dos 

sintagmas fixos e a propriedade essencial da qual derivam as demais indica que o composto funciona 

sintaticamente como uma só palavra. Na avalição de Louro (2001, p. 37): 

Nota-se a preocupação em igualar a palavra composta a palavra simples no que diz 

respeito à unidade dos elementos para a significação, já que, independentemente de 

quantos radicais o composto tenha, seu sentido será sempre único (e 

arbitrário/convencional). O espaço ocupado pelo composto em um enunciado pode 
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ser preenchido por uma palavra simples: a palavra composta e a palavra simples 

preenchem, assim, a mesma lacuna no eixo paradigmático. 

Some-se a isso o fato de que, em alguns casos, a não composicionalidade assume as rédeas 

semânticas do composto, de modo que seus constituintes não apresentam qualquer compromisso 

significativo como o todo, caso de pé-de-meia, lua-de-mel, criado-mudo etc. Carone (1999, p. 37) 

assinala que, apesar de o composto relembrar “figuradamente os elementos constitutivos, tem um 

terceiro significados, distinto de ambos”, afirmação com a qual não concordamos inteiramente, já que 

há casos cujo significado do composto equivale pura e simplesmente à soma de suas partes (por 

exemplo, guarda-roupa, caneta-tinteiro). Ideia semelhante está presente em Kekdi (1997), para quem 

os elementos formadores do composto “perdem a significação própria em benefício de um único 

conceito, novo, global” (p.35).  

Assim perfiladas, as unidades compostas hifenizadas se acomodam muito mais 

confortavelmente no seio das expressões fixas do que no das colocações, posicionamento adotado 

neste trabalho também como construção metodológica de identificação na atividade de coleta das 

ocorrências constantes da base de dados das colocações do PB que erigimos.  

A distinção entre as unidades léxicas não fraseológicas – os compostos – e as colocações 

resulta em tarefa bastante delicada. Existem dois pontos de vista para se enxergar a problemática: um 

lexicológico e um puramente fraseológico, diante dos quais ficamos a meio caminho em ambos os 

casos, já que excluímos compostos aglutinados e hifenizados, mas consideramos colocacionais os 

justapostos não hifenizados. 

Os fraseólogos reduzem consideravelmente a categoria das unidades léxicas 

complexas (os compostos), englobando-as nas unidades fraseológicas complexas 

(com a denominação de locuções ou colocações). (...) Os lexicólogos , ao contrário, 

incluem entre as unidades léxicas complexas sem fraseologização (os compostos) as 

formações que poderiam figurar nas categorias de colocação ou locução.46 

 

2.6.4 Construção com verbo-suporte, colocações e locução verbal 

A noção de verbo-suporte, tal como consolidada hoje, é herdada do conceito de verbo-

operador de Harris (1970)47, criado pela necessidade de tratar casos de relações de nominalização. É 

Gross (1981) quem diferencia esses dois tipos e concebe o verbo-suporte tal como o conhecemos. A 

nomenclatura é transparente em relação à função operada pelo verbo-suporte, pois é ele que suporta 

as marcas de tempo, modo e pessoa do nome, funcionando basicamente como seu auxiliar. Por 

exemplo:  

                                                 
46 BARTOŠ, Lubomír. Observaciones sobre las llamadas colocaciones. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské 

univerzity, L 25, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 60. 
47 Esses verbos são designados como verbos leves (light verbs) pela Gramática Gerativa. 
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(1) Maria deu um abraço João = abraçou 

(2) Maria deu bronca nos filhos= brigou 

(3) Maria, ao procurar Joao, deu com a cara na porta = fracassou 

Em relações dessa natureza, é o nome que assume o comando da organização frasal, 

funcionando como núcleo, e, como tal, impõe restrições de seleção valenciais. No caso do substantivo 

constante de (1), não é difícil concluir que as restrições de seleção se impões mais fortemente à 

posição do sujeito do que à do complemento. Diferentemente ocorre em (2), em que o nome parece 

apresentar restrições de seleção em ambas as posições. 

Conforme assinala Biderman (2011, p.751), “o verbo parece semanticamente vazio, ou 

esvaziado de conteúdo. O significado global e as restrições de seleção são determinadas pelo 

complemento verbal e não pelo verbo”, ao que ajuntamos a contribuição de Smarsaro (2010, p. 25) 

para a caracterização de verbo-suporte: (i) natureza gramatical, o Vsup contribui com pouca ou 

nenhuma informação para a frase, porque  pode reduzir-se sem que o conteúdo global da frase se 

altere, pois o sentido da informação veiculada se concentra no nome; (ii) tal redução pode assumir 

diferentes formas, a mais frequente é a formação de um grupo nominal (GN) cuja cabeça é o Npred 

acompanhado de todos os seus argumentos.    

Construções com verbo-suporte (CVS) apresentam-se bastante significativamente no quadro 

das línguas em geral; no caso do PB, Araújo Vale (2001) informa que cerca de um terço do 

levantamento de suas expressões cristalizadas (EC) é constituído por elas. Apresentam uma gama de 

características particulares, as quais somente em parte nos interessa aqui, dado nosso objetivo de 

diferenciá-las de nossas colocações e das locuções.  

As distintas perspectivas acerca do estatuto das restrições selecionais, presentes tanto em CVS 

quanto em colocações, dividem autores quanto à junção dessas duas em uma categoria colocacional 

única - em que CVS tomem parte como um tipo de colocação - ou separação classes distintas de 

investigação. Fulgêncio (1998), Tagnin (Mel’čuk (1995), Gonzáles Rey (2002), M. Gross (1982) 

decidiram-se pela primeira opção; Araújo Vale (2001), Mejri (2008), Corpas Pastor, Koike, Tutin e 

Grossmann, incluem-se na segunda escolha, com a qual nos alinhamos. Neves (1996) observa o 

continuum entre uma construção livre uma CVS, mesma observação que faz M. Gross (1982, p. 160), 

mas aumentando o alcance da gradação: “veremos que a delimitação não é simples de traçar, mas 

sintaticamente parece existir um continuo entre formas fixas e livres”. A ideia do gradiente de atração 

lexical que parte do ponto mais frouxo de restrição paradigmática e tem como extremidade oposta o 

grau de absolutamente fixo de combinação sintagmática é-nos bastante convincente. É também com 

essa visão que Mejri (2008) discute a diferença entre CVS, colocação e locução. 
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As realidades linguísticas representadas por CVS, colocações e locução podem ser 

distinguidas a partir de dois pontos essenciais: o primeiro refere-se a substituições paradigmáticas, as 

quais se encontraram na origem da classe de predicados, argumentos e atualizadores48; o segundo 

privilegia as solidariedades sintagmáticas entre unidades no interior da frase. Tocando no primeiro 

ponto, apenas lembramos que o autor trata a liberdade presente nas combinatórias livres de modo 

bastante elástico, considerando-a em termos de gradação restritiva, ainda que em terreno “livre”. (Cf. 

discussão em 2.2.1 Gradiente livre-fixo: a zona obscura das colocações; Figura 3 - Continuum livre-

fixo). Ajuntamos somente o reconhecimento do autor quanto àquilo que mais nos inquieta: “é 

importante destacar que o que define a combinatória livre é tão paradoxal quanto possa parecer, o 

conjunto de restrições de usos mais ou menos importantes condicionadas pela coerência semântica 

que possibilita os usos”.  Desse ponto de vista, assim como as colocações, as CVS situam-se no 

terreno das combinatórias livres, acompanhadas de todas as restrições específicas que lhe são 

características. 

Quanto ao segundo ponto, o das solidariedades sintagmática, faz-se necessário mais um 

esclarecimento acerca das combinatórias livres: “a combinatória livre não exclui absolutamente que 

unidades lexicais sejam atraídas entre elas no que respeita a seus respectivos empregos” (MEJRI, 

2011. p. 193), ainda que esse emprego da unidade apropriada não signifique o bloquei sintagmático 

da combinatória livre. Por exemplo: um cachorro late (mas pode “igualmente” urrar), o presidente 

tomou uma série de medidas (como também, o governo tomou uma série ...). Nos termos do autor, 

apesar de restrições específicas, o verbos-suporte apropriados ilustram bem esse fenômeno, já que 

suporta algumas substituições. Se discordarmos do lugar onde Mejri insere as colocações, não é 

verdade em se tratando de CVS. 

Em relação à locução verbal e à colocação, a diferença se dá de forma ainda mais marcante. 

Se nas colocações o leque paradigmático apresenta possibilidades de substituição ainda de que de 

modo bastante restrito e o sintagmático aceite certa mobilidade em seus constituintes, com as locuções 

assistimos a uma ruptura paradigmática. Contrariamente ao que vemos acontecer em CVS e nas 

colocações, as locuções verbais pertencem ao domínio da sintaxe fixa, cuja característica mais 

marcante consiste no bloqueio de qualquer manipulação permitida na sintaxe livre e que funciona de 

acordo com uma sintaxe própria. Entre outras operações, por exemplo: 

Variação do determinante: pagar os patos, pagar muitos patos etc.; 

Incluir um modificador: pagar o pato malhado, pagar o pato de meu pai; 

Coordenação com outro nome: paguei o pato e a pata; pagar o pato e o boi; 

                                                 
48 Três funções primárias (predicados, argumentos e atualizadores). Mejri, 2011 (apresentação). 
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Clivagem: foi o pato que eu paguei; 

Passivização: o pato foi pegue. 

Se, aparentemente, o terreno da fixação parece impenetrável, é preciso cautela também aqui. 

Quanto a isso é o próprio autor quem adverte: 

Essa noção de fixação não deve ser apreendida em sentido absoluto. As sequencias 

totalmente fixas representam apenas uma porção relativamente limitada. No quadro 

da sintaxe fixa, as locuções veiculam lembranças da combinatória livre sem que o 

sentido global tenha sido modificado. (MEJRI, 2011, p. 196). 

 

Abaixo, preparamos uma figura ilustrativa que recapitula e sistematiza, em formato escalar, 

as distinções propostas nesse item, importantes para termos uma visão tão clara quanto possível do 

fenômeno colocacional e suas “beiras”. 

 

 

Figura 6 - Esquema de gradação Sintaxe livre-Sintaxe fixa (MEJRI, 2008) 

 

 

2.6.5 Combinação lexical restrita e combinação lexical frequente 

O fenômeno de combinatória léxico-sintática provoca a discussão acerca da noção de 

coocorrência e, consequentemente, o critério utilizado para considerar determinados combinações 

como sendo ou não uma colocação, razão que nos faz incluir o confronto proposto pelo item ora 

desenvolvido. Tratar essas duas noções como um único fenômeno é negligenciar características 

fundamentais das sequências colocacionais, além de enxergá-las de modo simplista e reducionista, já 

que a frequência, nesse caso, seria o critério por excelência a ser considerado.  

O caráter usual ou frequente de coocorrência entre os elementos que constituem certas 

sequencias lexicalizadas seduz muitos autores a tomá-lo como determinante para uma UF – o que 

inclui as colocações – face a combinatórias livres. Irsula (1992. p. 160), por exemplo, no que concerne 

especificamente às colocações, assim as define: “estereótipos cuja regularidade, vinculação a um 

fenômeno ou acontecimento da realidade, assim como a frequência de uso, outorgaram-lhe certa 

estabilidade e fazem com que a língua as privilegie como unidades isoladas e reprodutíveis”. 
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A frequência como critério definitório para uma sequência ser considerada colocacional no 

interior da abordagem lato sensu do fenômeno, cuja visão predominantemente estatística explanamos 

em 2.3.1 Abordagem lato sensu: linguística de corpus. Na contramão dessa visada, pensamos que o 

fato de dois lexemas coocorrerem frequentemente não é condição satisfaz as condições necessárias 

para a existência de uma colocação. A esse respeito, Mel’čuk et al. (1995, p.51) aponta, em nota, 

Kjelmer (1994): 

[Kjelmer] ilustra uma tentativa de extração automática de colocação de um corpus 

informatizado sem intervenção direta de um lexicólogo; esse dicionário é composto 

de expressões como Mr. Smith, was a member, the abilities, a bad thing, etc., que 

nada tem a ver com colocações. 

É mister separarmos claramente combinação lexical restrita, caso das colocações, de 

combinação lexical frequente. Verdade que as primeiras são amiúde também frequentes, ao passo que 

o contrário não ocorre necessariamente. Assim, combinações   como arrumar o quarto, limpar a mesa 

ou desligar o ventilador são usuais e até frequentes, o que não as faz UF; trata-se de sequências 

completamente livres, formada consoante regras da sintaxe: os verbos arrumar, limpar e desligar 

podem ser combinados em coocorrência com tudo o que é passível de ser arrumado, limpo e 

desligado. Em contrapartida, vejamos o que ocorre em combinações do tipo chuva torrencial, 

inimigos fidagais e fogo fátuo, em que a permuta dos adjetivos por outro de mesma carga semântica 

fica impedida pela norma (*chuva intensa / *inimigos intensos/ *fogo transitório); nesses casos, é 

natural que a combinação seja frequente dado a escolha dos adjetivos ser “obrigatória” ao lado dos 

substantivos em questão, o que é consequência de esses elementos formarem uma colocação e não 

sua causa. Esse é também o posicionamento de Alonso Ramos (1993, p.149):  

A frequência não tem nenhuma validade para considerar determinada combinação 

como uma colocação. O fato de que o lexema actividad49 se combinar frequentemente 

com febril é uma consequência de que esses dois lexemas formam uma colocação e 

não sua causa. 

 

Ao enquadrar as colocações no seio das combinatórias lexicais restritas e diferenciá-las 

rigorosamente das combinações lexicais que se dão pela frequência com que coocorrem, não 

pretendemos ignorar a importância, sobretudo do ponto de vista lexicográfico, de algumas 

combinações lexicais frequentes que, sem alcançarem o estatuto de colocação, devem receber 

tratamento especial em dicionários de língua geral. Essa discussão, no entanto, ficará adiada para 

trabalhos futuros. 

 

                                                 
49 Actividad febril é uma ocorrência colocacional em língua espanhola, assim como as que citamos em PB como exemplo 

para respaldar nossa argumentação. 
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2.6.6 Colocações e combinações lexicais especializadas 

Fraseologia de língua geral – onde se incluem as colocações – e fraseologia de língua de 

especialidade foi/é originaram vários estudos cuja temática é dedicada à análise de convergências e 

divergências50. Profundamente influenciados pela rígida separação entre língua geral e línguas de 

especialidade, termos e não termos, lexicologia e terminologia – herdadas da Teoria Geral da 

Terminologia51 –, a maior parte dos autores acentua sobretudo suas divergências, o que, a nosso ver, 

conduz a uma visão simplista e separatista dos fenômenos linguísticos em questão. Preferimos 

enxergar uma continuidade entre língua geral e línguas de especialidade. E, tal como fenômeno 

combinatório na língua geral, também nas línguas especializadas a dimensão fraseológica deve ser 

analisada – de um ponto de vista linguístico – como um fenômeno entre o léxico, sintaxe, semântica 

e pragmática, ou seja, entre a língua e os usos. (DESMET, 2002). 

   A linguagem de especialidade apresenta especificidades em relação à linguagem geral não 

somente relacionadas ao universo que representam, mas também às suas estruturas léxico-sintático-

semânticas. A combinação lexical entre os elementos dessas estruturas é que constitui nosso interesse 

por agora. Os trabalhos acerca de coocorrências lexicais restritas, fraseologismos e colocações – 

termos muitas vezes utilizados com equivalência semântica –acabaram por evidenciar a importância 

das combinações lexicais especializadas tanto no plano prático quanto no plano teórico fundamental. 

O trabalho tradutológico é testemunha inconteste disso: para traduzir um texto especializado, parece 

insuficiente dominar somente o domínio do conjunto de termos e conceitos os quais designa; há de 

se ter perícia na combinação de termos a unidades lexicais específicas. Além disso, a descrição de 

uma língua de especialidade compreende níveis que extrapolam o campo da terminologia pura e 

simples. 

  As UF especializadas apresentam, consoante Desmet (2002, p.41), apresentam um conjunto 

de propriedades: 

 

 Incluem, no mínimo, um termo simples ou complexo; 

 Têm certo grau de fixação determinado pelas relações sintático-semânticas; 

 Têm frequência significativa nos textos em que surgem. 

 

                                                 
50 Cf., por exemplo, Cohen (1986); Cormier (1989); Kukulska-Hulme (1990); Kjaer (1990); Picht (1990); L’Homme 

(1998). 
51 Fundada pelo engenheiro austríaco Eugen Wüster, a TGT tem visão predominantemente onomasiológica, com a 

prevalência do componente conceitual sobre o linguístico, o que está intimamente relacionado à concepção wüsteriana de 

que os termos expressam conceitos e não significados. 
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Essas características podem ser claramente visualizadas na definição fornecida por Beijoint e 

Thoiron (1992, p. 517): “Associações privilegiadas de palavras (ou termos) relacionadas por uma 

estrutura sintática e cujas afinidades semânticas se concretizam por certa recorrência no discurso”. 

Pavel (1993) assim define a fraseologia especializada: 

Por fraseologia especializada, nós entendemos a combinatória sintagmática de 

unidades terminológicas, tomadas como núcleo de coocorrências usais ou 

privilegiadas em texto de determinada especialidade. Essas solidariedades lexicais 

apresentam diversos graus de fixação (combinações fixas, restritas e livres), de 

comutabilidade, de frequência, de extensão, de especialização e de previsibilidade 

léxico-semântica (...). (p.10). 

 

A síntese de Bevilacqua (2005) acerca das propostas de definições para CLE e respectivas 

nuances teóricas é valiosa neste momento: breve e objetiva. A partir daqui, declaremos pertença ao 

primeiro grupo para avançar em nosso propósito de incluí-las como um tipo de colocação. 

 CLE como colocação, ou seja, como uma unidade resultante da combinação de duas 

unidades léxicas, uma das quais é o núcleo (colocador) e a outra, o colocado; são 

semilexicalizadas e possuem determinados padrões morfossintáticos;  

 CLE como combinação sintagmática, que tem como núcleo central um termo ou uma 

unidade terminológica (UT), a partir da qual se identifica a unidade;  

 CLE como unidades maiores, que podem ser frases próprias de determinado âmbito 

do conhecimento.  

 

 Associações habituais entre lexemas são encontradas tanto em língua geral quanto em 

língua de especialidade, fato que direciona o olhar para uma mesma direção fenomenológica, a 

exemplo das ocorrências destacadas abaixo: 

 

 

LÍNGUA GERAL 

 

LÍNGUA DE ESPECIALIDADE 

Erro crasso 

Eternamente grato 

Sustar cheque 

Sangue frio 

Material escolar 

Supino reto 

Mesa flexora 

Tiro de meta 

Voz passiva 

Caixa de entrada 

 

As colocações possuem caráter convencional, tal como ocorre em combinações lexicais 

especializadas (doravante, CLE). Trata-se, em ambos os casos, de combinações léxico-sintáticas 

aceitas consensualmente em determinada língua. Para essas últimas, entretanto, tal consenso se dá no 
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seio de uma comunidade linguística cujos membros são especialistas em determinado campo do saber 

– não necessariamente científico, diga-se. Por exemplo, no domínio da informática, diz-se criar uma 

pasta (e não conceber ou estabelecer); no campo médico, a combinação desejável é prescrever 

medicamento (e não dar ou passar). Desta feita, um não especialista deve aprender a manipular a 

combinação usual de itens específicos a determinado domínio para que possa inseri-la em seu 

ambiente idiomático satisfatoriamente do ponto de vista terminológico. A noção de convenção é, 

como se vê, característica compartilhada entre CLE e colocações. 

Outro traço comum é a caráter majoritariamente binário dessas construções. Colocações são 

compostas essencialmente por dois lexemas52. Para Hausmann (1979), trata-se de “combinações 

polares” que envolvem uma base e um colocado; Mel’čuk et al. (1995) demonstra sua concepção 

binária do fenômeno ao distinguir os elementos que compõe as colocações: o primeiro denomina 

palavra-chave e o segundo chama de elemento de valor da Função Lexical. CLE são igualmente 

compostas por dois lexemas, donde o primeiro é uma unidade terminológica e o outro constitui seu 

coocorrente. Havemos de mencionar, desde já, a dissimetria entre tais componentes no interior dos 

sintagmas colocacionais, característica definitória da classe53. Isso posto, no caso das colocações, é a 

base que funciona como pivô semântico, o qual seleciona o elemento com quem dividirá terreno 

sintagmático. 

A composicionalidade constitui outra característica comum às colocações e CLE. Quanto às 

primeiras, preferimos falar em termos semicomposicionalidade ou composicionalidade relativa, já 

que consideramos agrupamentos colocacionais não somente sequências colocacionais completamente 

composicionais, como erro crasso, terminantemente proibido, fone de ouvido, mas também aqueles 

sintagmas cujo colocado não é exatamente composicional, pois que adquire um sentido específico 

quando em relação sintagmática com determinada base – essa, sim, com sentido composicional. É o 

caso das sequências azul de fome, sorriso amarelo, borboletas no estômago e menino de ouro, por 

exemplo. Vemos o elemento que atua como base em seu sentido composicional (fome, sorriso, 

estômago, menino) selecionando o elemento em posição de colocado cujo sentido é, nesse caso, não 

composicional (azul, amarelo, borboletas, de ouro). É nesse contexto que algumas colocações se 

estabelecem numa zona fronteiriça entre as expressões fixas (não composicionais) e as expressões 

livres (composicionais), conforme discutimos no item 0 supra. Quanto às CLE, observa-se semelhante 

comportamento: sequências de composicionalidade tanto absoluta quanto relativa figuram entre 

membros desse conjunto. Por exemplo, nas ocorrências tratar os dados, aumentar a dose e prescrever 

medicamento, o sentido do todo colocacional é obtido a partir da soma dos sentidos dos elementos 

                                                 
52 Sobre características gerais e específicas das colocações, dedicamos todo o item 2.5 deste trabalho. 
53Cf. nota 40 supra. 
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que o compõem; em contrapartida, baixar um programa e número primo, vemos os elementos baixar 

e primo assumindo significados específicos em combinação com os itens programa e número, 

respectivamente. Sobre a noção de composicionalidade, destacamos a observação de L’Homme 

(1998, p. 516):  

É importante frisar que a noção de semicomposicionalidade parece não constituir 

critério definitório para identificação de uma Construção Lexical Especializada. O 

utilizador de um repertorio de CLE deverá conhecer os agrupamentos de sentido 

composicional assim como os outros.   

 

Se concordamos com a autora supramencionada no que respeita à composicionalidade/ 

semicomposicionalidade, e é o caso, vemos que as colocações convocam tal característica para a 

composição da classe, ao passo que nas CLE constitui-se somente como possibilidade, diferença que 

deve ser destacada, mas que não compromete o grau de parentesco entre elas. As CLE devem ser 

aprendidas, eis a característica que mais importa em relação às colocações de língua geral, mas que 

pode ser neutralizada em se tratando de uma língua estrangeira, que deve ser inteiramente aprendida. 

 Pelo perfil das CLE que vimos traçando até aqui a partir do cotejo entre tais agrupamentos 

lexicais e as colocações, considerando a natureza das características partilhadas entre esses tipos de 

sequência, parece-nos razoável considerá-las como um subtipo colocacional54, pois tais 

características pertencem ao conjunto de traços que definem uma sequência colocacional: estrutura 

sintática geralmente binária, cujos elementos possuem valores assimétricos, os quais devem sua 

cidadania linguística à convencionalidade de uso no seio de um grupo especializado.  

  

                                                 
54 Diferentemente do que pensa Heid (1994, p. 239), para quem há difrenca entre colocações conceituais e colocações 

lexicais: “il semble y avoir un différence graduelle entre les collocation “conceptuelles”, prédominante en terminologie, 

et les simples collocations ‘lexicales’, predominantes dans la langue génerale’. Para ele, o subgrupo linguístico da Bolsa 

de valores, por exemplo, constitui um estado intermediário entre esses dois extremos. Mesmo reconhecendo a pertinência 

dessa discussão, as minúcias dessa distinção não constituem nosso interesse neste trabalho. Por agora, consideraremos as 

CLE um subgrupo das colocações lexicais. 
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2.7 Problemática em linguística aplicada 

2.7.1 Didática de línguas 

Agrupamos sob a etiqueta didática de línguas questões tocantes à aprendizagem e ao ensino 

de línguas não somente no que concerne a essas atividades em língua estrangeira e segunda, mas 

também em língua materna.  

Sintagmas colocacionais se nos apresentam como um desafio no processo de ensino-

aprendizagem, sobretudo em terreno não materno, dada a imprevisibilidade na escolha dos itens que 

devem “andar juntos” em cada língua. Com efeito, além do conhecimento gramatical da língua-alvo, 

que viabiliza a produção de textos estruturalmente corretos – e aceitos culturalmente -, é fundamental 

o conhecimento do elenco das construções convencionalmente estabelecidas como preferenciais 

naquela língua, as quais constituem as bases da fluência nativa; é o conhecimento dessas combinações 

específicas que outorga naturalidade comunicativa ao falante estrangeiro, ou seja, a 

(re)produção/compreensão das palavras certas, nas combinações certas, no contexto certo. Nation 

(2001) é categórica: “o conhecimento de uma língua é o conhecimento das colocações” (p. 318).  

A competência linguística de um falante não pode prescindir do conhecimento das estruturas 

fixas nem das preferências colocacionais existentes no sistema não produtivo ou, no mínimo restrito, 

de que dispõe a língua, como se pensou durante muito tempo quando tais fenômenos linguísticos 

eram excluídos das preocupações teóricas de descrição linguística, muito embora a quantidade e a 

frequência de uso de construções lexicalizadas acenassem em outro sentido. Longe disso, a utilização 

e o reconhecimento de estruturas convencionalmente fixadas e legitimadas são fundamentais para o 

trânsito em uma determinada língua, como afirma Fulgêncio (2008, p. 25) com propriedade:  

Ser competente linguisticamente implica saber de cor os grupos de palavras que 

andam juntas e repetir agrupamentos ipsis litteris. (...) É saber não só as regras mais 

o léxico, mas decorar também a combinação preferida entre as palavras e decorar os 

agrupamentos fixos. 

O interesse de professores de línguas não maternas recai, não raro, sobre a pauta metodológica 

a ser desenvolvida para que os aprendentes desenvolvam sua competência comunicativa na língua-

alvo. Para ser capaz de utilizar unidades léxicas adequadamente do ponto de vista léxico-semântico, 

morfológico, sintático, sociolinguístico e pragmático, é necessário dispor de alguns dos muitos tipos 

de informação que ajuntam, entre os quais se inclui o valor colocacional das palavras, conforme 

ensina Nation (1990) ao descrever os tipos de conhecimento que apresentamos a seguir: 

 

(a) A semântica da palavra, ou seja, seu valor denotativo ou referencial e o conotativo (por 

exemplo, associações do tipo cultural, próprias da comunidade, de um determinado grupo etc.), 
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assim como as possíveis associações que uma palavra pode adquirir em função de outros usos 

figurados;  

(b) Descrever sua forma fonológica e ortográfica, como saber reconhecê-la e pronunciá-la, 

além de decodificá-la e escrevê-la; 

(c) As estruturas linguísticas em que costuma aparecer, isto é, saber empregá-la 

apropriadamente num dado contexto e conhecer sua regência verbal, preposicional, a categoria 

a que pertence etc., além de outras peculiaridades morfológicas e regras que determinam seu 

uso; 

(d) Sua frequência e seu valor sociolinguístico ou dialetal, quer dizer, saber utilizá-la em 

determinada situação comunicativa, além de conhecer seu valor pragmático, ou seja, seu uso 

em determinada situação, considerando a intenção do falante e/ou a interpretação do 

interlocutor; 

(e) Valor colocacional, a relação entre determinada unidade léxicas e outras com as quais 

frequentemente se relaciona 

 

Uma característica fundamental das colocações, sobretudo do ponto de vista semântico-

lexical, é o fato de admitirem o componente criativo de modo bastante restrito para que se efetive a 

composição interna de sua estrutura. Como já apresentamos (cf.2.5 Características gerais e critérios 

definitórios), os termos constituintes dos sintagmas colocacionais são estruturados a partir do sentido 

literal de um dos termos, ao qual o outro se associa de modo convencional, como em erro crasso, por 

exemplo, em que erro é utilizado em seu sentido próprio, apontando para seu referente habitual, e 

crasso é a ele associado convencionalmente, sem motivação semântica plausível que justifique essa 

união. Além dessa junção idiossincrática, podem apresentar uma associação semântica peculiar do 

ponto de vista formal. Na construção rápido e rasteiro, por exemplo, a ordem dos termos é 

irreversível, impedindo uma eventual alteração posicional entre eles (*rasteiro e rápido); se em 

espanhol o uso corrente consagrou a sequência blanco y negro como preferencial, em PB, a 

convenção é dizer preto e branco, o que demostra a natureza idiossincrática das escolhas de uma 

língua, além de sinalizar seu caráter idiomático. 

 Há casos em que certas palavras que, ao se combinarem com outras, adquirem sentido diferente 

daquele correspondente à sua semântica própria, como na construção levantar uma questão, por 

exemplo. O verbo levantar - nesse ambiente linguístico e somente nele - assume uma carga semântica 

específica, justificada pela frequência do uso dessa estrutura numa comunidade linguística específica, 

já que cada colocação representa um fenômeno idiossincrático e específico para cada língua. O 
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trabalho de tradução é emblemático da idiossincrasia desse grupo, como exemplifica Fulgêncio 

(2008, p. 174): 

Em português se diz pneu sobressalente, mas o mesmo referente é apontado através 

de construções diferentes nas diversas línguas: “pneu de provisão” em italiano, 

(gomma di scorta), “pneu reserva” em inglês (spare tire), “pneu de reposição” em 

espanhol (neumatico de repuesto) e “pneu de socorro” em francês (pneu de secours). 

A impossibilidade da tradução literal ajuda a evidenciar a idiossincrasia do grupo. 

Evidentemente, essa é só uma indicação, tendo em vista a já esperada falta de 

correspondência sintática e semântica entre as línguas. 

 

Como não é possível estabelecer uma regra sintática nem semântica geral que dê conta dessas 

combinatórias preferenciais nem há pistas que orientem a escolha dos pares colocacionais e tampouco 

motivações que justifiquem a combinação preferencial em cada língua, a problemática colocacional 

se impõe fortemente sobretudo em se tratando do ensino-aprendizagem de LE. Com efeito, o falante 

em condição de aprendiz de LE é inevitavelmente levado a fazer essas combinações com base nas 

escolhas existentes em sua língua materna, dada à imprevisibilidade de certas associações, o que o 

coloca, não raro, na condição do que Fillmore (1971) estabeleceu como “falante ingênuo”.  

A integração entre as UF e a didática do ensino de línguas – materna, segunda ou estrangeira 

– é interesse da Fraseodidática, ramo da fraseologia que inclui a dimensão fraseológica entre as 

preocupações no âmbito do ensino de línguas, sobretudo em se tratando de LE. Esse eixo da 

fraseologia geral tem como principal expoente Gonzáles Rey (2004), para quem: 

Dende a didáctica das linguas estranxeiras percíbese a dificultade de aprender a 

expresarse como un nativo, porque polo xeral se evita ensinar esa parte idiomática que 

caracteriza unha lingua. Ensínase o que é estándar no uso dunha lingua, e así nunca 

se consegue ese nivel de nativo precisamente porque o nativo fala “idiomaticamente” 

a súa lingua e o aprendiz fálaa “artificialmente”. Por iso, necesítase descubrir novos 

métodos de ensino das linguas que teñan en conta a súa dimensión fraseolóxica, e diso 

debe ocuparse a fraseodidáctica. (p. 116)  [galego] 

 

Em consonância com a autora, defendemos que uma didática de ensino que considere a 

relevância da fraseodidática fornece ao aprendente de LE ferramentas e elementos para que o seu 

discurso se aproxime, de forma mais convincente, do de um falante nativo ao integrar as marcas 

culturais e a dimensão idiossincrática de que as fraseologias são um veículo privilegiado, haja vista 

constituírem “acervos informais de memória popular, uma condensação cultural de todas as 

experiências que as comunidades souberam edificar e revelar” (ORTÍZ-ALVAREZ, 2010, p. 215). 

Um tal posicionamento carrega implicações acerca do reconhecimento da dinâmica discursiva da 

língua, a qual está inevitavelmente atravessada pelo componente cultural. 

Gonzáles Rey (2004) observa a ausência do estudo das UF no contexto do ensino de línguas 

e atribui isso ao fato de muitos linguistas considerarem essas construções desprovidas de 

originalidade e próprias da linguagem popular, o que a tornaria desinteressante do ponto de vista da 

reflexão científica, muito embora ocupem um lugar significativo no léxico. No entanto, a autora 
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chama atenção para o papel desempenhado pelos fraseologismos, qual seja, o de atuarem como 

veículo de transmissão de cultura de um povo, além de cumprir satisfatoriamente a função de 

promover uma convivência harmônica entre os dois idiomas: materno e estrangeiro. Ademais, a 

aprendizagem das UF em LE contribui significativamente para o desenvolvimento da competência 

comunicativa – objetivo principal das aulas.  

Navarro (2003), também em consonância com o que pensamos, defende que “ discente de 

E/LE55 deve adquirir e armazenar as UFs em seu léxico mental como qualquer outra unidade léxica 

simples”. Nesses termos, ratificamos a necessidade de se compreender o léxico de uma língua 

considerando formas idiossincráticas de agrupamento lexical - repetidas e reproduzidas em bloco por 

falantes dessa língua; da mesma forma que o agrupamento de morfemas é, por vezes, arbitrário, 

existem agrupamentos de palavras igualmente arbitrários, que, como os demais signos linguísticos, 

são armazenados como uma unidade na memória lexical. No caso específico das colocações, o 

conhecimento do léxico reúne, também, informações sobre quais itens combinam com outros 

convencionalmente de forma bastante particular. Por vezes, estamos diante de formas presas que são 

palavras independentes. Embora aparentemente contraditório, há casos de expressões que incluem 

palavras que não são produzidas fora delas, como em erro crasso, cujo elemento destacado é 

considerado independente, muito embora seja dependente das expressões em que se insere do ponto 

de vista da norma.  

Howarth (1998) considera que a seleção da UF adequada constitui a maior dificuldade de 

estrangeiros em relação à proficiência na língua-alvo, mais precisamente no caso das colocações 

menos restritas. O desafio maior proposto por esse tipo de agrupamento para alunos e professores é 

distinguir o que é semântico, portanto geral, do que colocacional, logo específico; a habilidade de 

reconhecer e manipular esses tipos de combinações é, consoante o autor, reveladora de verdadeira 

competência e aponta para o nível de proficiência do falante de LE.  

Com efeito, o processo de ensino-aprendizagem de LE articulado à cultura entendida como 

modo de agir coletivo reclama a inclusão sistemática das UF, de modo a contribuir com o 

desenvolvimento de uma competência fraseológica, de um ponto de vista inter e intralinguístico – 

posto que reúne dimensões morfossintática, semântica, pragmática e sociocultural -, que se integra 

necessariamente à competência comunicativa do aprendente. À capacidade de utilizar as UF no 

interior do discurso Conca (2005) chamou competência fraseológica, a qual, além dos componentes 

considerados próprios à competência comunicativa (gramatical, discursivo, sociolinguístico e 

estratégico56), abarca o cultural - componente de relevância incontestável para a aprendizagem de 

                                                 
55 Espanhol como língua estrangeira. 
56 Cf. Canale & Swain (1980 apud CONCA, 2005, p. 78). 
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uma LE. Para a autora, o fato de a competência fraseológica se integrar a cada um dos componentes 

da competência comunicativa global, acrescentando-lhe o cultural, torna sua incorporação ao ensino-

aprendizagem imprescindível para a formação satisfatória do aprendente desde os níveis iniciais – 

posicionamento com o qual concordamos.  

Julgamos pertinente apresentar alguns critérios metodológicos gerais propostos por Conca 

(2005) para a inserção do ensino de fraseologismos, os quais, em parte, foram adotados para o ensino 

do espanhol como língua estrangeira por Beltrán e Yanez (1996), Penadés (1999) e Ruiz (2002), a 

saber: 

a) Localização e compreensão das UF em contextos de uso oral e escrito, interpretação dos 

seus significados contextualizados, busca de possíveis contextualizações em outras situações, 

comparação entre os significados fornecidos pelo dicionário, análise das estruturas 

linguísticas e das solidariedades léxicas, identificação de significado literal e metafórico – ou 

só metafórico. Além disso, analisar a que registro pertence (coloquial, estandarte ou culto), se 

próprias de determinado gênero textual e, no caso de LE, observar sua correspondência com 

a língua materna; 

b) Memorização das UF a partir de sua prática oral e escrita em contextos de uso apropriados, 

mediante exercícios diversos do tipo preencher lacunas, completar partes das UF, buscar seu 

significado entre múltiplas opções, assim como localizar as UF em exercícios lúdicos. Nesta 

etapa de memorização, também é conveniente introduzir outras UF que se relacionem com as 

anteriores por sinonímia, antonímia ou hiperonímia\hiponímia; 

c) Reutilização das UF em novos contextos, orais e escritos, sugerindo contextos de uso em 

que o estudante demonstrará que assimilou as formas e os significados das UF. Neste caso, 

cabe propor situações comunicativas com produções livres, mas os estudantes terão de utilizar 

as UF adequadas, escolhidas a partir de uma lista dada. 

 

A decisão de contemplar sistemática e significativamente o ensino de UF nas aulas de LE 

implica um redirecionamento curricular em que se redefinam objetivos, materiais e estratégias 

didáticos e métodos de avaliação conforme a metodologia do ensino e o tipo de abordagem 

pretendida. Assim é que, numa perspectiva de competência linguístico-comunicativa, “aprender uma 

língua não é mais somente aprender outro sistema nem só passar informações a um interlocutor, mas 

sim construir no discurso (a partir de contextos sociais concretos e experiências prévias) ações sociais 

(e culturais) apropriadas” (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 81). 

As UF colocacionais, portanto, implicam questões cruciais para o redirecionamento que deve 

ser operado no que respeita à noção de léxico, já que há evidências de estruturas sintagmáticas 
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preferenciais têm de ser necessariamente estocadas em conjunto na memória, paralelamente à entrada 

independente de suas partes no léxico mental. Assim, em concordância com o que pensa Fulgêncio 

(2008) acerca da inclusão necessária de vários níveis de significação no léxico mental, citamos: 

Essa constatação a respeito da redundância do léxico, do número de informações aí 

presentes e da necessidade de memorização também de sintagmas prontos amplia a 

importância do léxico dentro da estrutura da língua e põe em xeque modelos 

linguísticos que focalizam privilegiadamente o componente sintático na formação das 

sentenças ou que entendem o processo de inserção léxica como uma escolha 

condicionada apenas por condições formais, sem levar em conta as colocações e as 

associações privilegiadas na língua. (p. 180) 

 

As UF atuam como instrumentos da cognição, assim como o são os signos linguísticos: 

constituem sinais que têm como função a segmentação conceptual do mundo; moldam, destarte, a 

visão da comunidade que os utiliza. Telija (1998), ao tratar das informações culturais veiculadas pelas 

colocações, conclui que a linguagem é um meio privilegiado para representar, implementar e 

reproduzir a cultura de uma comunidade, o que lhes confere relevância particular em se tratando de 

ensino de LE, já que apontam para uma forma de memória coletiva que revela uma base cultural 

comum. Emendamos a visão de Grossmann e Tutin sobre o assunto: 

Trata-se de um domínio ainda bastante amplo a ser explorado. A concepção de 

recursos lexicais específicos para os aprendentes parece igualmente indispensável e 

destacamos que os numerosos projetos lexicográficos pertencentes ao domínio das 

colocações foram direcionados, antes de qualquer coisa, para aprendentes de língua 

segunda. (p.10). 

 

 

2.7.2 Lexicografia 

No interior da seara lexicográfica, a problemática referente às colocações que se impõe mais 

fortemente aos lexicógrafos dá-se em torno da codificação de estruturas colocacionais em dicionários 

tanto de língua geral quanto especializados. Essas dificuldades estão estreitamente relacionadas a 

problemáticas de outras naturezas (notadamente, didática de línguas, tradutologia, tratamento 

automático da linguagem), mas estão amarradas, antes disso, à natureza idiomática e/ou 

idiossincrática (aspectos sintáticos, semânticos, discursivos, pragmáticos e culturais) do fenômeno 

colocacional; depois, esbarram na escassez de modelos teóricos nos quais se apoiar, capazes de propor 

uma modelização adequada do fenômeno em questão. 

Seguindo a senda de Hausmann (1989) e Mel’čuk (MEL’CUK et al. 1984, 1988, 1992, 1999), 

grande parte dos dicionários especializados - por exemplo, BBI Dictionary of English Word 

Combinations (BENSON et al. 1986) ou ainda Dictionnaires des cooccurrences (BEAUCHESNE, 

2001) – adota um sistema de codificação que parte da base e não do colocado. Assim, a colocação 

ponte levadiça, por exemplo, seria codificada a partir de seu constituinte de base, ponte. Todavia, 
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acessar a informação colocacional tomando a base como partida não se constitui como evidência. 

Sobre isso, Alonso Ramos (2003, p. 45) assinala que “o adjetivo solo na ocorrência café solo [em 

português, café preto] poderia ser descrito apoiado em uma correspondência entre o sentido de leite 

e o adjetivo solo na entrada lexical de café sem que nenhuma informação fosse perdida”. Se a autora 

sublinha que as colocações não podem ser descritas unicamente na entrada lexical referente à base, 

ela deixa igualmente claro que a entrada do colocado também não seria suficiente, na medida em que 

o lexicógrafo não dispõe de meios de descrever a interação dos sentidos dos dois constituintes.  

O interesse pelo fenômeno colocacional encorajou o surgimento de várias obras, muitas delas 

já citadas no corpo deste trabalho. Destacamos para breve apresentação as de maior relevo e 

abrangência, conforme avaliação de Dubreil (2008) a qual corroboramos: BBI Dictionary of English 

Word Combinaison (BENSON et al. 1986), a Base de dados de Fontenelle (FONTENELLE, 1997, 

2003) e o Dictionnaire Explicatif et Combinatoire (MEL’ČUK et al. 1984, 1988, 1992, 1999). 

O BBI Dictionary of English Word Combinaison é um dicionário de colocações destinado a 

aprendentes e usuários de língua inglesa. Agrupa um total de 18.000 entradas e 90.000 colocações. 

Previamente à consulta do dicionário Practical Guide to the BBI, informa ao utilizador que há dois 

tipos de colocações recenseadas: gramaticais e lexicais57. As gramaticais, repertoriadas a partir de sua 

palavra forte, estão divididas em oito classes, organizadas segundo critérios concernentes a 

fenômenos de transitividade, passivização etc.; as colocações lexicais estão divididas em sete classes, 

formadas pelo tipo de encadeamento verbo + nome /adjetivo + nome/ nome + verbo etc. As demais 

levam em consideração fenômenos de polissemia. Há, ainda, orientações para encontrar respostas de 

maneira otimizada. Por exemplo, no caso de uma colocação lexical, se é composta de dois elementos, 

procurar primeiramente este nome, se composta por dois nomes, procurar primeiramente o segundo 

nome, na ausência deste nome, procurar o adjetivo e assim por diante.  

No domínio da lexicografia computacional, mais precisamente no da lexicografia 

informatizada, a Base de Dados de Fontenelle (FONTENELLE, 1997; 2003) transforma o dicionário 

Collins-Robert numa base de dados enriquecida semanticamente, de modo a tornar acessível o 

conjunto de conhecimentos colocacionais e metalinguísticos. Nessa obra, o autor explicita a 

organização estrutural de um domínio semântico, descrevendo a maneira como os elementos estão 

ligados, apoiado no aporte teórico da teoria Sens-Texte58 (MEL’ČUK, 1997). De posse do aparelho 

descritivo composto de 56 funções lexicais (FL) standard, o autor codificou cerca de 70.000 pares de 

                                                 
57 Sobre a diferenciação entre colocações lexicais e gramaticais, cf. subitem 2.6.2 Colocação e coligação. 
58 Apresentamos o esboço da teoria Sens-Texte no item 2.1.4 Mel’čuk: Teoria Sentido-Texto (TST), Dicionário 

Explicativo e Combinatório (DEC) e Frasemas deste trabalho. 
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itens linguísticos, por vezes demonstrando as imprecisões da referida teoria e a necessidade de se 

criarem novas FL. 

O Dictionnaire explicatif et combinatoire du Français contemporain (DEC) é também um 

dicionário de colocações com a diferença de ser elaborado a partir de uma perspectiva lexicográfica 

teórica, entrevisto pelo modelo das FL, incluídas igualmente na teoria Sens-Texte. Consoante essa 

teoria, um DEC deve fornecer, de modo sistemático e rigoroso, as informações necessárias que 

permitam a construção, por parte do usuário, de todas as expressões linguísticas concretas em 

quaisquer domínios: trata-se de um dicionário de produção, portanto. Por consequência, as lexias são 

descritas sob as suas facetas – semântica, sintática, morfológica, léxico-combinatória etc. –, o que 

promove a decomposição de cada entrada em não menos que dez zonas. Para cada lexia descrita, há 

de se colocar a definição, indicar conotações, especificar a coocorrência sintática (ou seja, os dados 

do regime sintático juntamente com todos os detalhes de condições de utilização contextual), 

recensear a coocorrência lexical restrita a partir das FL, tudo isso sem negligenciar indicações acerca 

de sua flexão, marcas de uso, bem como especificações ortográficas, prosódicas, pragmático-culturais 

e até enciclopédicas. A descrição formal de 510 vocábulos do francês está distribuída em quatro 

volumes do DEC já publicados59. Tanta opulência informacional, entretanto, esbarra na 

metalinguagem e na formalização extrema, as quais tornam a obra pouco acessível ao público em 

geral.  

 

 

2.7.3 Terminologia 

Tradicionalmente, a tarefa do terminológo consiste em, partindo de noções específicas a 

determinado domínio (finanças, informática, economia, política etc.), construir “listas de unidades 

lexicais agrupadas sob um termo de natureza nominal e distribuí-las em categorias gramaticais ou 

semânticas” (L’HOMME, 2003, p.90), procedendo, assim, à elaboração de um repertório específico. 

Os trabalhos assentados nesse terreno têm em comum o fato de privilegiar a construção de taxonomias 

que consideram o aspecto sintagmático das palavras. Os fenômenos fraseológicos constituem campo 

de interesse dessa atividade, e as colocações estão entre eles.   

Há algum tempo, pesquisas vêm sendo desenvolvidas em torno de fenômenos de combinatória 

lexicais – de um ponto de vista sintático-semântico - em textos especializados (MORTCHEV-

                                                 
59 Cada volume está dividido em duas partes: teórica e descritiva. A parte teórica comporta textos que apresentam os 

princípios, regras e critérios que regem as descrições lexicais ou justificam a metodologia adotada, bem como as análises 

dos fenômenos linguísticos pertinentes; a parte descritiva constitui o dicionário propriamente dito, onde as descrições 

lexicográficas formais são apresentadas. 
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BOUVERET, 1998). Nesse campo, duas grandes tendências se estabelecem: (i) uma que visa ao 

recenseamento e à classificação de coocorrências em um domínio particular (COHEN, 1986) e a dar 

conta do funcionamento dos termos, incluindo entradas terminogáficas dos fenômenos de 

combinatória lexical (BINON et al. 2000 ; MEYNARD, 2000 ; CAIGON, 2001); (ii) outra que busca 

a caracterização desses grupos lexicais denominados Combinações Lexicais Especializadas – CLE60 

– (HEID 1994 ; LAPORTE; L’HOMME 1997) e/ou sugerem propostas metodológicas para situá-las 

em relação às colocações – termo técnico reservado ao lexicógrafos. (L’HOMME, 2000).  

Assim como para os lexicógrafos, a segunda tendência supramencionada toca no problema da 

codificação das CLE: se o ponto de partida é a base ou o colocado (L’HOMME, 2003), problemática 

que se intensifica proporcionalmente ao desenvolvimento de bancos de dados terminológicos 

informatizados (TERMIUM ; Grand dictionnaire terminologique – GDT). 

 

 

2.8 Problemática em linguística teórica 

2.8.1 Modelização 

A preocupação com problemáticas engendradas pelas colocações do ponto de vista da 

linguística aplicada para o ensino-aprendizagem de LE e L2, a lexicografia, a terminologia, a tradução 

e ainda para o tratamento automático da linguagem é pertinente para quem quer que se debruce sobre 

os assuntos colocacionais, conforme apontamos no capítulo anterior. Não menos indispensável é a 

observância de problemáticas teóricas implicadas pelo fenômeno colocacional. Fatores ligados ao 

grau de idiomaticidade e a seu caráter idiossincrático, trazidos à baila por questões respeitantes a sua 

(não) composicionalidade semântica, apelam para que sejam evidenciados concomitantemente suas 

características e os mecanismos que regulam esse tipo de associação sintático-semântica. De modo 

geral, uma modelização “pode se definir como uma descrição formal explícita e coerente de 

propriedades sintáticas e semânticas das colocações (GROSSMANN ET TUTIN, 2003, p. 10). 

Concordamos inteiramente com Dubreil (2008) sobre a adequação de modelização das 

colocações. Para nós, a modelização deve ser adequada simultaneamente em nível descritivo e 

explicativo. No plano descritivo, trata-se de oferecer: 

                                                 
60 Dedicamos o item 2.6.6 Colocações e combinações lexicais especializadas deste trabalho ao enfrentamento entre as 

noções de colocação e CLE. 
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• Descrição semântica refinada da colocação (definição) e de suas propriedades sintáticas. Por 

exemplo:  em comida típica, a definição deve vir acompanhada de dados sintáticos que refiram o 

caráter inseparável operado entre nome e adjetivo; 

• Descrição da relação semântica que liga o colocado à base, pelo menos nos casos em que a 

relação é parcialmente composicional. Por exemplo: Em trato intestinal, a relação é imperativa, mas 

é de que tipo? Em que componente da estrutura colocacional repousa a lexia? 

• Descrição da relação sintática que une o colocado à base. Por exemplo: Em sorriso amarelo, 

o adjetivo amarelo é um modificador que depende do nome sorriso. 

No plano explicativo, as colocações são dificilmente previsíveis, mas facilmente analisável: 

trata-se de tomar posse dos processos semânticos de associação entre os constituintes colocacionais. 

Assim, temos que a problemática das colocações nos campos da linguística teórica se nos 

apresenta como crucial no que tange à modelização. Como bem constatam Tutin e Grossmann (2003, 

p.8), “a modelização das colocações, mesmo se ela se revela delicada, é uma etapa obrigatória”. 

Modalizar o comportamento dinâmico das colocações em funcionamento, ou seja, no interior das 

práticas discursivas, é um desafio constante, já que o fenômeno não se manifesta do modo 

“engessado” como se apresenta em dicionários, por exemplo. Tais variações podem ser observadas a 

partir de diversos ângulos conforme assinalam Segond & Breidt (1995), cuja tipologia tomamos 

parcialmente de empréstimo: 

 Variações lexicais de palavras plenas ou de palavras gramaticais. Entre as variantes 

de palavras plenas, as variantes sinonímicas dos colocados com ou sem modificações de 

registro são extremamente produtivas, como observamos em ocorrências do tipo: morrer 

de medo, morder-se de ciúme, cagar-se de medo etc.; 

 Variações morfológicas. Os verbos que integram as colocações cuja base é verbal 

comportam variações de pessoa/número. Mais interessantes são as restrições relacionadas 

ao número de argumentos, normalmente determinadas por características semânticas. Por 

exemplo, no campo semântico dos sentimentos, a maioria dos nomes não aceita variação 

de número. 

 Inserção de modificadores. A maior parte das colocações podem ser compreendidas 

mesmo se nelas forem inseridos modificadores adjetivais ou adverbiais. Distinguem-se 

dois tipos: (a) modificadores que integram colocações do tipo ter fome de leão, 
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consideradas pelos autores como uma superposição colocacional (ter fome de leão = ter 

fome + fome de leão)61; e (b) modificadores “externos”, como negação, advérbios etc.; 

 Variações distribucionais. Se os dicionários apresentam, em geral, os elementos da 

colocação a partir de uma ordem dada, a maior parte dos colocados adjetivais e adverbiais 

aparecem em várias posições. Por exemplo, certos adjetivos de intensidade possuem 

emprego bastante flexível, ao passo que, em outras, apresentam maior restrição (sorriso 

amarelo, *amarelo sorriso); 

 Variações relacionadas a alternâncias sintáticas. As colocações verbais são 

representadas por meio de uma configuração sintática privilegiada, geralmente a partir da 

construção standard na voz ativa, embora não deixem de constar de outras construções 

(passivas, pronominais, relativas); por outro lado, o verbo pode aparecer em uma 

construção complexa como auxiliar, por exemplo.  

Essas diversas variações devem ser modalizadas diretamente nas entradas lexicais, 

especialmente na perspectiva do tratamento automático da linguagem - TAL. 

  

                                                 
61 No âmbito desse trabalho, utilizamos a noção de superposição colocacional em sentido distinto desse apresentado por 

Segond & Breidt (1995). (Cf. 4.2.1.2 Colocação superpostas (superposição). 
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3 APARELHO METODOLÓGICO  

 

O que não consigo construir, não consigo entender  

Richard Feynman 

 

 

3.1 Relevância e pertinência da construção de uma BD das CPB 

 

Diante da complexidade do fenômeno colocacional, que não deve se restringir aos aspectos 

da combinatória per si, a construção de uma base de dados de CPB impõe sua premência na medida 

em que viabiliza um estudo sistemático da classe a partir de uma panorâmica do fenômeno. Somente 

por intermédio de um inventário sistemático podem-se levantar as sequências de combinatórias 

candidatas, seus padrões sintáticos macro e microestruturais específicos, observar seu comportamento 

sintático-semântico-discursivo etc.; além disso, oportuniza-se a relação entre essas variáveis no 

interior do quadro geral das ocorrências, bem como as relações dentro de uma de suas categorias 

específicas. 

Diversas áreas do conhecimento podem se servir desse material, que tem prerrogativa 

dinâmica. Corolário disso é estar em transformação constante, sobretudo porque lida com elementos 

de natureza convencional e idiossincrática, ou seja, sempre regulados na e pela práxis discursiva. 

Em língua portuguesa, mas não em PB, localizamos apenas um projeto que se aproxima do 

objetivo de nossa empresa no que respeita à construção de uma base de dados, mas está assentado na 

perspectiva do tratamento automático da linguagem e compila combinatórias de naturezas diversas, 

não apenas colocações. Trata-se do projeto Combinatórias Lexicais do Português (COMBINA-PT62), 

cujo objetivo é estabelecer um léxico de associações lexicais significativas a partir de um corpus 

equilibrado de português (PE), através de um processo informático automático com posterior revisão 

manual dos resultados. 

 

3.2 Metodologia 

Nosso compromisso consiste em construir um banco de dados das colocações do PB 

(BD/CPB). Para isso, coletamos ocorrências candidatas a partir de dois tipos de procedimento: (a) 

                                                 
62 http://www.clul.ul.pt/sectores/linguistica_de_corpus/projecto_combina.php. 
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busca de colocações já listadas tanto em material impresso (inventários de colocação existentes na 

literatura da área, dicionários, exemplos ilustrativos dos fenômenos etc.) quanto eletrônico (Web)63; 

e (b) seguindo a intuição linguística, como falante nativa do PB e linguista. Procedemos à descrição 

macroestrutural do fenômeno do ponto de vista sintático e microestrutural dos pontos de vista 

sintático-semântico-discursivo; além disso, restabelecemos os padrões sintáticos das CPB, alargando 

a clássica padronagem fundada em Hausmann (1997), para abarcar todos os tipos sintáticos de 

realização colocacional em PB.  

Esse trabalho descritivo nos obrigou um recuo de ordem teórica. Os dados não se mostraram 

confortavelmente instalados nas definições do fenômeno colocacional estabelecidas pela literatura 

especializada; por vezes, sequer eram considerados como integrante do conjunto maior das 

colocações. As CPB não foram hóspedes no “leito de Procusto”64; nenhum ajuste foi feito aos dados 

para caberem em conceito previamente estabelecido; trocamos a “cama” conceitual, de modo a 

abrigar “hóspedes” de diferentes tamanhos. 

O posicionamento adotado foi empirista, tendo em vista o objetivo quantitativo-descritivo 

de nossa pesquisa. 

 

3.2.1 Procedimentos metodológicos 

a) Coleta de ocorrência candidatas das CPB 

Parte do repertório das CPB que compõem a BD construída foi coletado a partir de listas e 

inventários já existentes, extraído de teses, dissertações e artigos sobre o assunto, mas representa 

número bastante pequeno, já que à classe das colocações do PB não é dedicado nenhum estudo 

sistemático, sobretudo do ponto de vista quantitativo; é geralmente vista e estudada no interior do 

conjunto maior das UF. Ainda assim, destacamos os trabalhos de Fulgêncio (2008), Tagnin (1989; 

2005), Araújo Vale (1998). Todas as ocorrências candidatas passaram pelo crivo dos critérios 

assumidos aqui para conferir cidadania colocacional à determinada combinatória léxico-sintática, 

procedimento que reduziu ainda mais o aproveitamento das ocorrências mencionadas nos trabalhos 

citados. 

                                                 
63Este recurso, vale dizer, é apontado como ferramenta necessária para constituição de corpus em pesquisas interessadas 

em UF, o que respalda nossa opção de nos servir de dados oriundos da Web, tanto para atestar a frequência de uso das 

CPB, quanto para legitimar exemplos ilustrativos das ocorrências. 
64 Procusto é personagem da mitologia grega, que hospedava viajantes em sua casa, cuja cama de ferro, que tinha seu 

exato tamanho, deveria servir a todos. Se os hóspedes fossem demasiado altos, amputava-lhe o excesso de comprimento 

para ajustá-los à cama; se tinham pequena estatura, eram esticados até atingirem o comprimento suficiente. Procusto 

significa "o esticador", em referência ao castigo que aplicava às suas vítimas. 
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Contamos também com a colaboração efetiva de dois dicionários, os quais se propõem 

repertoriar expressões da língua portuguesa e colocações adjetivas: o Dicionário de locuções e 

expressões da língua portuguesa e Happy couples: dicionário de colocações lexicais adjetivas 

português-inglês/inglês-português, respectivamente. O primeiro reúne expressões de caráter mais 

geral, o que inclui algumas colocações; o segundo, mais harmonizado a nosso objeto específico, 

concedeu-nos ajuda mais robusta. 

Outro método de coleta, esse o mais fértil, consistiu em colocar a intuição colocacional desta 

pesquisadora a serviço de nosso objetivo, que extraiu as candidatas a partir de interações 

interpessoais, oitivas e leituras pessoais; esse exercício foi/é constante. As ocorrências não escaparam 

ao rigor do crivo de nossos critérios. Como linguista e falante nativa de PB cercada por 

interlocutores/colaboradores, funcionamos como parte do combustível que alimentou nossa empresa. 

Essa possibilidade metodológica é encorajada por Hausmann (1997, p.69): 

Um grande número de colaboradores espontâneos, que, como apoio de exemplos, se 

explicamos a noção de colocação, ajuda a recolher provavelmente uma grande 

quantidade de dados apreciáveis. O autor dessas linhas lembra que recolheu, no curso 

de suas leituras pessoais, um número enorme de colocações pouco representadas na 

literatura francesa. 

 

 

b) Descrição das ocorrências 

Descrevemos o comportamento sintático do conjunto das ocorrências coletado de modo a estabelecer 

os padrões sintáticos das CPB, considerando a estrutura dos constituintes que compõem a estrutura 

colocacional, geralmente BASE + COLOCADO.  Esses constituintes, como vimos demonstrando (cf. 

Cap.4 ANÁLISE DOS DADOS), possuem estatuto hierarquicamente diferenciado (base, autônoma, 

e colocado, seu dependente) e alternam-se na tarefa de levar sua classe gramatical ou a classe da 

função do sintagma que integram para a etiqueta do padrão sintático, salvo os casos de binômio e 

trinômio, que, por não assumirem essa diferenciação hierárquica, definem seu padrão sintático pelas 

classes que coordenadamente o compõem, estas necessariamente equivalentes. Se classificadas pela 

base ou pelo colocado, há de se frisar que, mesmo assumindo padrões sintáticos diferentes, 

colocações podem desempenhar a mesma função (por exemplo, nomear seres, objetos, entidades, 

conceitos etc.).  

Os padrões sintáticos se apresentam em 5 tipos fixos, mais 1 tipo coringa: 

1. Adjetiva – a colocação é adjetiva quando o constituinte pertencente a esta classe atuar como: 

(a) nas colocações simples: colocado (recepção calorosa); 

(b) nas colocações superpostas: base ou colocado, definidos conforme função que a colocação 

simples ocupa. Se a colocação ocupa o lugar de base, o elemento nuclear do colocado empresta sua 

classe gramatical ao tipo de padrão sintático (aparelho dentário fixo); se ocupa o lugar de colocado 
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(relação de causa e efeito), é o elemento nuclear da base que puxa o tipo de padrão sintático. Esse 

movimento se repete com tipos (2) a (5);  

(c) nas colocações complexas: base (lento como uma tartaruga).  

2. Adverbial – a colocação é adverbial quando o constituinte pertencente a esta classe atua como: 

(a) nas colocações simples: colocado (aplaudir efusivamente); 

(b) nas colocações superpostas: base (fora de faixa etária) ou colocado (não ocorre); 

(c) nas colocações complexas: não ocorre. 

3. Nominal - a colocação é nominal quando o constituinte pertencente a esta classe atua como: 

(a) nas colocações simples: colocado (trato intestinal); 

(b) nas colocações superpostas: base (empresa de capital ativo) ou colocado (livre e espontânea 

vontade); 

(c) nas colocações complexas: base (mãe de primeira viagem).  

4. Verbal - a colocação é verbal quando o constituinte pertencente a esta classe atua como: 

(a) nas colocações simples: colocado (abordar assunto); 

(b) nas colocações superpostas: base (fazer bom uso) ou colocado (não ocorre); 

(c) nas colocações complexas: base (nascer em berço de ouro).  

5. Pronominal - a colocação é pronominal quando o constituinte pertencente a esta classe atua 

como: 

(a) nas colocações simples: colocado (aquela doença) 

(b) nas colocações superpostas: não ocorre  

(c) nas colocações complexas: não ocorre  

 

6. Contextual (tipo coringa) – a colocação é contextual quando o constituinte responsável pelo tipo 

de padrão sintático não possui classe gramatical definida a priori. Ocorre exclusivamente em casos 

específicos de colocações complexas, em que a base tem preenchimento lacunar e só é saturada no 

momento do uso; pode pertencer a qualquer um dos 5 padrões sintáticos supramencionados e é, por 

esse motivo, chamado de tipo coringa. 

(a) nas colocações simples: não ocorre 

(b) nas colocações superpostas: não ocorre  

(c) nas colocações complexas: base ( [    ] como nunca) 
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Feito isso, partimos para a análise isolada de cada uma das ocorrências coletadas, considerando 

sua categorização morfossintática e suas relações sintáticas, semânticas e discursivo-pragmáticas. 

Organizamos o elenco de CPB do ponto de vista sintático macroestrutural e o distribuímos em três 

categorias, conforme a natureza de seus constituintes:  

1. Simples – colocações cujos constituintes são integrados por elementos lexicais simples ou 

componente sintagmático; 

2. Superpostas – colocações em que um dos constituintes (base ou colocado) é formado por uma 

colocação; 

3. Complexas – colocações cujo constituinte colocado é formado por sintagma encabeçado por 

Tcomp ou locução. 

O colocado pode ser de 5 tipos:  

1. Simples – é sintaticamente composto por um elemento lexical (adjetivo, advérbio, substantivo, 

verbo), pronominal ou por um SP, cuja composição é o resultado da união de uma preposição e um 

elemento lexical (nota de corte); tem atuação restrita a colocações de macroestrutura simples; 

2. Composto -  é sintaticamente formado mais de um elemento lexical, este podendo abrigar um 

SP ou vir encabeçado por ele, desde que esse conjunto não resulte em uma colocação (área de 

proteção ambiental); tem atuação restrita a colocações de macroestrutura simples; 

3. Combinado – é sintaticamente constituído por uma colocação (detalhes sórdidos e picantes); 

tem atuação restrita a colocações de macroestrutura superposta; 

4. Colocado de matriz comparativa – sintaticamente encabeçado por Tcomp, é constituinte 

sintagmático que desempenha função adverbial comparativa desprovido de estatuto lexical (bêbado 

como um gambá); tem atuação restrita a colocações de macroestrutura complexa; 

5. Locucional – é sintaticamente formado por uma locução (chover a cântaros, encerrar com 

chave de ouro); tem atuação restrita a colocações de macroestrutura complexa. 

 

As análises revelaram ocorrências que apresentaram um comportamento sintático e/ou 

semântico e/ou discursivo-pragmático interessantes e excepcionais frente ao comportamento geral da 

classe. Não as deixamos escapar: descrevemo-las como peculiaridades, mas não sem entusiasmo. O 

resultado foi a fundação de uma tipologia microestrutural das CPB. Cada particularidade cujo 

comportamento apresentou recorrência e constituiu-se como padrão ocupa, agora, um dos 16 tipos 



91 

 

colocacionais que se seguem, descritos em 4.2.2 Tipologia microestrutural das colocações do PB: 

peculiaridades sintático-semântica-discursivas: 1. Adjetivação, 2. Antonomásia, 3. 

Apagamento sintático, 4. Arcaísmo, 5. Base aberta, 6. Binômio, 7. Coletivo, 8. Estrangeirismo, 

9. Hiperonímica, 10. Híbrida, 11. Não padrão, 12. Neologismo, 13. Metonímica, 14. Oximoro, 

15. Trinômio, 16. Pleonástica. 

 

c) Elaboração da tabela  

Quanto à elaboração da tabela, a divisão das colunas se estriba nas informações que julgamos 

relevantes para o contorno do fenômeno, as quais estão distribuídas em sete colunas: 1. Ocorrência, 

2. Categoria, 3. Padrão sintático, 4. Tipo do colocado, 5. Particularidade sintático-semântico-

discursiva, ao que ajuntamos 6. Exemplo da ocorrência em contexto de uso e respectiva 7. Fonte. 

O repertório do banco de dados está organizado alfabeticamente, tomando por base a COLUNA 1- 

Ocorrências. 

1. COLUNA 1 - Ocorrências - As CPB coletadas estão listadas alfabeticamente e foram coletadas 

conforme critérios de seleção (características gerais e critérios definitórios) discutidos e apresentados 

em 2.5 Características gerais e critérios definitórios e exclui certos tipos de coocorrência léxico-

sintática. Essas exclusões são o resultado do enfrentamento entre possíveis candidatas e o que é aqui 

considerado colocação, conforme discussão explicitada no item 2.6 Delimitação do fenômeno 

colocacionalDelimitação do fenômeno colocacional.  O quadro abaixo relembra pontualmente o que 

entendemos por colocação: 

 

 COLOCAÇÃO COOCORRÊNCIAS 

OUTRAS 

EXEMPLO 

COOCORRÊNCIA RESTRITA X  Melhor idade 

COOCORRÊNCIA FREQUENTE  X  

COMPOSIÇÃO HIFENIZADA  X Salvo-conduto 

COLIGAÇÃO  X Gostar de 

COMBINATÓRIA LIVRE  X Copo de vidro 

COMBINAÇÃO LEXICAL 

ESPECIALIZADA 

X  Ressonância magnética 

CONSTRUÇÃO COM VERBO-

SUPORTE 

 X Dar um abraço 

EXPRESSÃO FIXA  X Saia justa 

VERBOS APROPRIADOS  X Calçar sapato 

Quadro 1 – Quadro-síntese dos fenômenos de coocorrências lexicais colocacionais 
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A notação das ocorrências pode vir acompanhada de alguns símbolos e alteração no tipo de 

caracteres, os quais legendamos abaixo: 

 

/ - indica alternância de ordem combinatória (base – colocado / colocado-base), como em autoestima 

baixa / baixa autoestima 

(   ) – indica possibilidade de ocorrência ou não do item 

[   ] – indica que a colocação pode ser representada por sigla, como em tensão pré-menstrual [TPM] 

- – indica que há variação do par colocacional em um de seus componentes, preservando sua 

integridade semântica, como em ditado popular - dito popular 

SUSPENSO – indica a suspensão sintática (apagamento sintático) do elemento lexical ou sintagmático, 

como em: acatar decisão 

CAIXA ALTA – indica preenchimento de paradigma restrito ao hiperônimo ou à classe gramatical 

referida, como em: PARENTE coruja (mãe coruja), poço de N ABSTRATO (poço de simpatia) 

 

2. COLUNA 2 - Categoria - As ocorrências estão classificadas em três grandes grupos sintáticos 

macroestruturais: 1. Simples, 2. Superposta e 3. Complexa, conforme a composição sintática de 

seus constituintes (base e colocado). A notação das categorias pode vir acompanhada de símbolo do 

tipo legendado abaixo: 

(*) – indica que a ocorrência integra outra colocação, no caso, superposta, como em: tomar 

medidas drásticas, em que colocado = colocação = medidas drásticas 

 

2. COLUNA 3 - Padrão sintático – as ocorrências têm indicado um dos 6 padrões sintáticos (5 com 

classe gramatical definida e 1 não preenchida previamente – tipo coringa), que podem ser: 

1.Adjetiva, 2.Adverbial, 3. Nominal, 4. Pronominal, 5. Verbal, 6. Contextual), conforme o tipo 

macroestrutural a que pertencem, como definido em b) deste item 3.2.1 Procedimentos.  

3. COLUNA 4 - Colocado - As ocorrências trazem especificado o tipo de colocado, consoante 

descrição apresentada em 4.4 Tipos de colocado, que pode ser: 1. Simples, 2. Composto, 3. 

Combinado/Combinado superposto, 4. Colocado de matriz comparativa e 5. Locucional. 
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~ - indica inexistência de colocado, como em entra e sai, em que base e colocado são elementos 

coordenados equânimes cuja ordem de combinação é colocacional; ocorre em binômios e 

trinômios colocacionais de macroestrutura sintática simples 

4. COLUNA 5 – Propriedades microestruturais– As ocorrência de CPB vêm acompanhada de 

suas propriedades microestruturais, que são a(s) particularidade(s) sintático-semântico-discursivas 

que lhe são atribuídas (1. Adjetivação, 2. Antonomásia, 3. Apagamento sintático, 4. Arcaísmo, 5. 

Base aberta, 6. Binômio, 7. Coletivo, 8. Estrangeirismo, 9. Hiperonímica, 10. Híbrida, 11. Não 

padrão, 12. Neologismo, 13. Metonímica, 14. Oximoro, 15. Trinômio, 16. Pleonástica); caso não 

apresentem comportamento microestrutural peculiar, são descritas como GERAL, que pode ser 

GERALREVERSÍVEL, GERALETONEMA ou GERALNORMATIVA. A notação do tipo microestrutural pode 

vir acompanhada de símbolo do tipo legendado abaixo: 

(*) – indica que a ocorrência integra outra colocação, no caso, superposta, como em: pesquisa de 

boca de urna, em que colocado = colocação = boca de urna 

 

5. COLUNA 6 - Exemplo em contexto - Os exemplos contextualizados das CPB foram extraídos 

do Google e seguiu alguns critérios. Para ser considerado exemplo concreto válido, excluímos as 

ocorrências que figuram em contexto de dicionário, tradutores, enciclopédia, gramática, bem como 

colocações que nomeiam estabelecimentos, livros, perfis de Facebook e demais casos de menção de 

colocação; a nós só interessa o uso efetivo das sequências colocacionais65. 

6. COLUNA 7 - Fonte – todos os exemplos em contexto estão acompanhados de respectiva fonte, 

extraída do site de que foram retirados. 

 

7. ABAS - A tabela conta com quatro abas: a primeira chamada completa, constituída pela reunião 

das ocorrências agrupadas nas três macroestruturas sintáticas das PB; as três outras apresentam o 

elenco das CPB separadamente em cada um dos tipos e levam seu nome: simples, superposta e 

complexa. 

  

                                                 
65 Para diferença entre uso e menção, cf. Rey-Debove (1978). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

Verba mouent, exempla trahunt. 

 Máxima latina 

 

4.1 Padronagem sintática das CPB 

As colocações põem em cena constituintes específicos, já que seus elementos se organizam 

sintagmaticamente. As associações de partes do discurso não são arbitrárias: um advérbio e um 

substantivo, por exemplo, só podem formar sintagmas nominais ou verbais. A estrutura sintática das 

colocações apresenta um esqueleto estrutural básico, mas que comporta relações morfossintáticas 

diferentes; apresenta variações quanto ao corpo sintático que assume em dada língua. Também essa 

padronagem sintática não é consensual, sobretudo no que toca à diferenciação entre estruturas 

colocacionais, construções com verbo-suporte e locuções verbais (cf. item 2.6.4 Construção com 

verbo-suporte, colocações e locução verbal).  

Iniciamos esta seção apresentando a clássica padronagem sintática elaborada por Hausmann 

(1997, p.67) que se segue, da qual partiremos para ajustar as estruturas colocacionais do PB conforme 

nossa compreensão do fenômeno em foco. O autor inventariou os pares sintáticos, destacando o 

elemento que ocupa a função de base na colocação, critério de classificação sintática mantido nos 

sete modelos propostos por ele. A sequência que demos a essa tipologia, entretanto, não abraçará 

inteiramente a decisão do autor. O critério de padronagem sintática definido pela classe sintática da 

base dividirá seu protagonismo com o elemento que desempenha a função de colocado, no caso das 

colocações simples66, o qual descreveremos em 4.2.1.1. 

(1) Substantivo sujeito + Verbo = rio corre 

(2) Substantivo + Adjetivo (epíteto) = chuva torrencial 

(3) Verbo + Substantivo objeto =  criar laços 

(4) Substantivo + [Prep] + Substantivo = cartão de crédito 

(5) Verbo + [Prep] + Substantivo = deixar de cerimônia 

(6) Verbo + Advérbio = chorar copiosamente 

(7) Adjetivo + Advérbio = redondamente enganado 

 

Trata-se de padrões sintáticos prototípicos, formulados com base em generalidades, o que não 

raro provoca ajustes. Nesse sentido, Tutin e Grossmann (2002, p.7) assinalam que: 

                                                 
66 O constituinte que define o padrão sintático das ocorrências é modificado conforme sua categoria colocacional (simples, 

superposta, complexa). Os critérios que justificam essa mudança estão explicitados nos procedimentos metodológicos, 

constantes de 3.2.1 Procedimentos  
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A lista de associações fornecida por Hausmann parece parcial se consultarmos alguns 

exemplos do Dictionnaire Explicatif et Combinatoire (MEL’ČUK ET AL. 1984, 

1988, 1992, 2000), que compila numerosas colocações. Em relação a bases nominais, 

podem-se ter não apenas epítetos adjetivais, mas também outras combinações, como 

(a lista não é exaustiva): prep + substantivo, adj + prep + substantivo (substantivo é 

complemento do adjetivo), Verbo + nome (nome como complemento “segundo”. 

 

Em PB, há ocorrências que também extrapolam esse padrão, o que não invalida a proposta do 

autor, apenas confirma seu caráter demasiado geral, pensamos. É como pensa também Araújo Vale 

(2010) ao referir o caso das colocações combinadas: sequências do tipo vinho verde tinto /vinho tinto 

suave / vinho verde branco, cuja estrutura Substantivo + Adjetivo + Adjetivo não se encontra prevista 

entre os padrões de Hausmann. Outro ajuste é proposto formalmente por Tagnin (2010, p. 88). A 

autora declaradamente parte da padronagem clássica, mas acrescenta ao quadro colocacional do PB 

construções com estrutura Adjetivo + Verbo ligação67 e Advérbio + Verbomovimento, conforme 

sintetizamos no Quadro 2 a seguir: 

 

COLOCAÇÃO BASE COLOCADO EXEMPLO 

Adjetiva Substantivo Adjetivo Cabelo grisalho 

Nominal Substantivo Substantivo Cartão de crédito 

Adverbial Adjetivo Advérbio  

Redondamente enganado 

Verbo Advérbio Chorar copiosamente 

Verbal Substantivo[obj] Verbo Prestar queixa 

 

 

Substantivo[suj] Verbo Correr rio 

Adjetivo Verbo[ligação] Ficar cansado 

Advérbio  Verbo[movimento] Subir a bordo 

Quadro 2 - Tipologia sintática das colocações (TAGNIN, 2010) 

 

Para nós, a tipologia sintática das colocações deve ser ainda mais elástica, de forma a dar 

conta, por exemplo, de colocados de naturezas outras, conforme apresentaremos aqui (4.4 Tipos de 

colocado). Iniciamos manifestando nossa concordância com Araújo Vale (2010) no que se refere à 

admissão da estrutura colocacional Substantivo + Adjetivo + Adjetivo, mesmo que apenas 

parcialmente. A estrutura é perfeitamente assumida, mas em termos de uma superposição 

colocacional, cujo colocado, esse sim, é combinado, já que abriga uma colocação que combina 

                                                 
67 Lembramos que, no âmbito desta pesquisa, não assumimos CVS como estruturas colocacionais legítimas (cf. subitem 

2.6.4). 
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elementos léxicos simétricos, ou seja, pertencentes à mesma classe; nesse tipo de colocado não há a 

hierarquia típica das colocações aqui denominadas gerais. Assim desenhado, um colocado 

combinado integra colocações superpostas, as quais apresentamos no item seguinte.  

Para lançar a padronagem sintática das colocações do PB conforme compreensão do 

fenômeno defendida neste trabalho, anteciparemos sua estrutura sintática, conforme se segue, 

assumindo os sete tipos propostos em Hausmann (2007) - (1) a (7) - e avançando. Retomamos os sete 

padrões do autor, mas destacamos agora o elemento que, para nós, define o padrão sintático das 

colocações. A explanação e a discussão ficam guardadas para o item 4.2.1 Tipologia sintática 

macroestrutural das colocações do PB, dedicado à classificação sintática das colocações do PB. 

 

(1) Substantivo sujeito + Verbo = Rio corre 

(2) Substantivo + Adjetivo (epíteto) = chuva torrencial 

(3) Substantivo + Prep + Adjetivo (epíteto) = morto de sono 

(4) Verbo + Substantivo objeto =  Criar laços 

(5) Substantivo + [Prep] + Substantivo = cartão de crédito 

(6) Verbo + [Prep] + Substantivo = Deixar de cerimônia 

(7) Verbo + Advérbio = chorar copiosamente 

(8) Adjetivo + Advérbio = redondamente enganado 

(9) Substantivo + [Conj] + Substantivo = cobras e lagartos 

(10) Adjetivo + Adjetivo = rápido e rasteiro 

(11) Verbo + Verbo = ir e vir 

(12) Advérbio + Conj + Advérbio = sim ou não 

(13) Substantivo + Substantivo + [Conj] Substantivo = cama, mesa e banho 

(14) Pronome + Conj + Pronome = isto e aquilo 

(15) Verbo + Prep + Verbo = Morrer de rir 

(16) Verbo + Prep + Pronome = deixar disso 

(17) Pronome + Substantivo = Aquela doença 

(18) Substantivo + Adjetivo + Adjetivo = vinho tinto suave 

(19) Substantivo + Prep + Substantivo + Prep + Substantivo = Leitor de código de barras 

(20) Verbo + Tcomp + [det] + Substantivo = Viver como um paxá 

(21) Verbo + Tcomp + Substantivo + Conj + Substantivo = Brigar como cão e gato 

(22) Adjetivo + Tcomp + + [det] + Substantivo = Delicada como uma flor 

(23) Verbo + Tcomp + + [det] + Adjetivo = Agir como louco 

(24) Ø  + Tcomp + + Advérbio = Alegre como sempre 

(25) Ø  + Tcomp + + Pronome = atrevido como que 
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As 25 estruturas sintáticas em que se realizam as colocações do PB, distribuídas nas categorias 

simples, superpostas e complexas, constituem a parte descritiva que nos leva à fundação da 

padronagem sintática das colocações do PB. Chegamos a seis padrões sintáticos gerais, definidos em 

função do colocado nas colocações de macroestrutura sintática simples e da base nas colocações de 

macroestrutura sintática superposta e complexa68, quais sejam: Adjetivo, Adverbial, Contextual, 

Nominal, Pronominal e Verbal. Desses seis, dois não pertencem a padronagens mencionadas na 

literatura especializada: contextual e pronominal. O padrão sintático contextual é estabelecido em 

função de ocorrências cuja base apresenta preenchimento lacunar conforme o contexto de uso; surge 

irmanado com um tipo de microestrutura específico (cf. 4.2.3.1 Base aberta), caracterizado também 

pelo traço de saturação variável (por exemplo, alegre [triste, apressado, amável etc.] como sempre, 

em que o lugar sintático da base pode ser ocupado por elementos lexicais ou sintagmáticos variados). 

O padrão sintático pronominal69 nasce para agrupar colocações cujo constituinte responsável pela 

etiqueta sintática (geralmente o colocado) apresenta-se em forma pronominal (por exemplo, aquela 

doença). 

Segue quadro-síntese, em cujos exemplos destacamos o elemento que empresta sua classe 

gramatical para etiquetar o padrão sintático do casal associativo:  

 

 

COLOCAÇÃO 

EXEMPLO 

SIMPLES SUPERPOSTA COMPLEXA 

Adjetiva Ano bissexto Fim de semana 

prolongado 

Delicada como uma flor 

Adverbial Redondamente enganado Fora do padrão de 

beleza 

_ 

Nominal Cartão de embarque Vinho tinto suave Leitor de código de barras 

Pronominal Aquela doença _ _ 

Contextual _ _ Atrasado como sempre 

Verbal Prestar queixa Voltar à estaca zero Viver como um paxá 

Quadro 3 - Quadro-síntese dos padrões sintáticas das CPB 

  

Ressaltamos, ainda, como destacam Heid (1994), Iordansjaka, Kim & Polguère (1996) e Tutin 

e Grossmann (2002), que a posição da base da colocação não ocorre sistematicamente encabeçando 

                                                 
68 Cf. justificativa do capítulo metodológico em 3.2.1 Procedimentos, 
69 Enxergamos aí um movimento dêitico de referenciação cujo produto pode ser pensado em termos de um tipo 

colocacional dêitico (Colocações dêiticas), o qual passaria a integrar a tipologia microestrutural que inauguramos neste 

trabalho. Registramos a possibilidade, mas adiamos a reflexão para trabalhos futuros. 
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a estrutura colocacional, como faz parecer a descrição dos padrões sintáticos de maneira geral. 

Podemos constatar a partir dos exemplos que seguem: 

 

OCORRÊNCIA BASE DA COLOCAÇÃO CABEÇA DO SINTAGMA 

Azul de fome Fome Azul 

Perdidamente apaixonado Apaixonado Perdidamente 

Segundas intenções Intenções Segundas 

Alto executivo Executivo Alto 

    Quadro 4 - Ocorrências, bases e cabeças do sintagma 

 

 

 Essa é também nossa opinião. No entanto o fator posicionamento não é expressivo a ponto de 

merecer um lugar entre os padrões colocacionais gerais. De nossa parte, primamos pela economia e 

simplicidade descritivas; contentamo-nos em sublinhar a possibilidade, por exemplo, de o padrão (7) 

Verbo + Advérbio = chorar copiosamente suportar a mobilidade de seu colocado, desde que mantenha 

seu estatuto adverbial (advérbio manter-se na função de colocado em colocações simples, por 

exemplo: redondamente enganado).    

 

4.2 Propostas de tipologia micro e macroestrutural das colocações do PB 

 

4.2.1 Tipologia sintática macroestrutural das colocações do PB 

A busca por traços comuns presentes em estruturas linguísticas é o combustível da atividade 

classificatória, que, em última análise, procura observar e estabelecer o comportamento geral ou 

específico de fatos da língua em suas variadas dimensões. Embora o esforço classificatório nem 

sempre implique uniformidade, confere certa estabilidade aos fenômenos linguísticos.  

A incursão exploratória por terras colocacionais - muitas vezes movediça – aqui empreendida 

provocou inquietações de várias ordens, entre as quais no que respeita à tipologia sintática 

consolidada na literatura especializada, notadamente Mel’čuk (1995), Tutin e Grossmann (2002), 

Corpas Pastor, Koike (2001); do lado de cá do atlântico, Fulgêncio (1998), Tagnin (1989; 2005; 

2011), Araújo Vale (2001). 

Nossas considerações recaem sobre a organização macroestrutural das ocorrências 

colocacionais. Para nós, os constituintes colocacionais (base e colocado) não se apresentam 

homogeneamente a ponto de receberem o mesmo tratamento teórico-descritivo em termos 

macroestruturais. Essa nossa percepção nasce a partir do contato com as ocorrências coletadas e o 

conflito gerado entre os tipos de manifestação estrutural da classe, perspicácia que não é de 
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exclusividade nossa. Outros autores já mencionaram essa diferença, mas casos que incluem colocados 

“maiores” e consideram o grau de fixação do colocado estão longe de ser tratados sistematicamente 

em estudos que se dedicam às colocações. A nosso ver, entretanto, a relevância da percepção, retenção 

e descrição de estruturas sintaticamente heterogêneas que sustentam certos tipos de colocações se 

impõe imperiosamente para uma pesquisa que pretende repertoriar essas combinatórias em PB, 

estabelecendo o perfil geral da classe. E foi o que fizemos. A partir de nossas discussões e de nosso 

posicionamento teórico apresentados até aqui, em que se incluem a natureza do fenômeno 

colocacional, suas características gerais e específicas, diferenciações de noções vizinhas e sua 

padronagem sintática, apresentamos a tipologia em que está pautada a análise de nossas ocorrências. 

A nomenclatura utilizada para instituir a tipologia sintática macroestrutural das colocações do 

PB aqui proposta já é conhecida na literatura especializada, mas o modelo organizacional aqui 

elaborado consoante critérios específicos - devidamente explicitados - é inédito. Ajustamos algumas 

arestas conceituais e terminológicas para alojar e distribuir todos os tipos colocacionais com o qual 

deparamos, os quais se encontram aqui repertoriados. Defenderemos separadamente cada um dos três 

tipos propostos, os quais adiantamos esquematicamente no Quadro 5 que se segue: 

MACROESTRUTURA COLOCADO EXEMPLO 

SIMPLES Colocado SIMPLES Erro crasso 

Óbvio ululante 

Colocado COMPOSTO Tiro livre direto 

 

SUPERPOSTA  Colocado COMBINADO Leitor de código de barras 

Decretar estado de calamidade 

pública 

Colocado COMBINADOSUPERPOSTO 

COMPLEXA Colocado de MATRIZ 

COMPARATIVA 

Viver como um rei 

Trabalhar como um camelo 

Colocado LOCUCIONAL Guardar a sete chaves 

Jurar de pés juntos 

Quadro 5 - Quadro-síntese da arquitetura sintática macroestrutural das colocações 

 

 

4.2.1.1 Colocação simples 

As colocações simples são assim consideradas do ponto de vista sintático devido a sua 

estrutura, formada por palavras lexicais simples ou pela associação de uma palavra com um sintagma 

simples. A descrição de sua padronagem sintática corresponde à maioria das ocorrências de 
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colocações do CPB: 94.90%, conforme análise quantitativa realizada a partir da BD aqui construída 

(cf.  

Gráfico 1). Possivelmente é o motivo pelo qual reina absoluta entre os estudos sobre a classe. 

Correspondem aos padrões sintáticos (1) a (17), conforme descrição retomada abaixo: 

(1) Substantivo sujeito + Verbo = rio corre 

(2) Substantivo + Adjetivo (epíteto) = chuva torrencial 

(3) Substantivo + Prep + Adjetivo (epíteto) = morto de sono 

(4) Verbo + Substantivo objeto =  criar laços 

(5) Substantivo + [Prep] + Substantivo = cartão de crédito 

(6) Verbo + [Prep] + Substantivo = deixar de cerimônia 

(7) Verbo + Advérbio = chorar copiosamente 

(8) Adjetivo + Advérbio = redondamente enganado 

(9) Substantivo + [Conj] + Substantivo = cobras e lagartos 

(10) Adjetivo + Adjetivo = rápido e rasteiro 

(11) Verbo + Verbo = ir e vir 

(12) Advérbio + Conj + Advérbio = sim ou não 

(13) Substantivo + Substantivo + [Conj] Substantivo = cama, mesa e banho 

(14) Pronome + Conj + Pronome = isto e aquilo 

(15) Verbo + Prep + Verbo = morrer de rir 

(16) Verbo + Prep + Pronome = deixar disso 

(17) Pronome + Substantivo = aquela doença 

(18) Substantivo + Adjetivo + Adjetivo = vinho tinto suave 

 

4.2.1.2 Colocação superpostas (superposição) 

A possibilidade de uma colocação funcionar como constituinte (geralmente, o colocado) no 

interior de outra estrutura colocacional já foi notada por Tutin e Grossmann (2003) e é concebida no 

grupo colocacional cuja estrutura é o resultado da fusão de duas colocações. Conforme asseveram os 

autores: “na maior parte dos casos, é possível considerar que temos simplesmente a associação de 

duas colocações distintas, as quais foram fundidas [...], mesmo se essa fusão é, às vezes, bloqueada” 

(TUTIN E GROSSMANN, 2003, p. 4). Na perspectiva deles, essa fusão não parece ser digna de 

discussão ou descrição pormenorizadas; consta mais em formato de adendo do que como um tipo de 

estrutura de comportamento particularmente interessante, atitude que vai na contramão do que 

pensamos. Araújo Vale (2011) menciona muito laconicamente um tipo de ocorrência colocacional 

que se aproxima bastante do que estamos reconhecendo juntamente com Tutin Grossmann como 
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superposição; o autor denomina colocações combinadas sequências do tipo vinho verde tinto, vinho 

verde branco, vinho tinto suave, diferença para nós puramente nomenclatural. Como não se dedica à 

explanação desse tipo de combinação possível no interior das colocações, incluímos o autor entre os 

que notou o fenômeno colocacional de superposição. O trabalho que está mais ombreado com o nosso 

no sentido de conferir relevância descritiva à superposição colocacional é conduzido por Alonso 

Ramos e Wanner (2007)70. Os autores falam em cadeias de colocação (collocation chains) para referir 

pares de colocações em que um elemento participa de ambas as colocações (isto é, uma sequência 

sintagmática composta de duas ou mais colocações) e destacar sua parca menção em referenciais 

teóricos da área:  

Collocation chains are pairs of collocations in which one element participates in both 

collocations. Such chains have hardly been considered so far in MTT [Meaning–text 

theory] or in other theoretical frameworks. However, some of them raise interesting 

questions with respect to their representation in the dictionary and treatment in NLP 

– e.g., in automatic text generation. 

A perspectiva que assumimos quanto à superposição colocacional é a de que estamos diante 

de colocações compreendidas em sentido lato, ou seja, estruturas que extrapolam o caráter binário 

próprio às colocações se avaliado em sentido estrito, posto que permanecem essencialmente binárias 

em termo de constituintes colocacionais. As duas funções (base e colocado) seguem preservadas; a 

fisiologia dessas estruturas é que apresenta variação, mas estas mantêm o comportamento 

colocacional, desempenhando perfeitamente seu papel de base ou colocado no interior do corpo 

colocacional maior.  

Diferentemente dos autores que não fornecem contornos descritivos específicos a esse 

desenho de colocação, enxergamos, nesse movimento operado na estrutura colocacional, uma ação 

merecedora de tratamento diferenciado no interior de uma tipologia colocacional. Para nós, trata-se 

de colocações de dois ou três “andares”, edificadas sobre um sólido terreno colocacional, que não 

abandona sua integridade constitutiva, somente passa de casa a edifício. Essa metáfora é emblemática 

de nossa postura ante colocações superpostas, pois demonstra claramente a mudança estrutural tal 

como a concebemos: estamos tratando com diferentes tipos de moradia do fenômeno colocacional. 

Se pensarmos em termos de conjunto, há uma relação de continência em que C (COLOCAÇÃO) = a (BASE) 

+ b (COLOCADO), e a ou b é uma C’, logo C ⊃ C’. Esquematicamente:  

                                                 
70 ALONSO RAMOS, M.; WANNER, L. Collocations chains: how to deal with them? Wiener Slawistischer Almanach, 

Sonderband, 69, 2007. 
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Figura 7 - Arquitetura de formação das colocações superpostas 

 

Essa natureza de sequência representa um dos tipos macroestruturais aqui fundados, pois a 

relação de continência que lhe é própria conduz implicações sintático-semântico-discursivas que não 

devem ser escamoteadas. A superposição dupla é uma delas.  

Há casos em que a propriedade das colocações de se superpor à outra se manifesta no interior 

de uma estrutura colocacional ela mesmo superposta. O fenômeno de dupla superposição é 

perfeitamente compreendido, já que tem a base de sua constituição alicerçada na possibilidade de 

uma colocação integrar um dos constituintes de outra colocação, essa naturalmente de maior extensão 

sintagmática, mas igual àquela em termos de constituição: forma-se pela união de dois constituintes 

(base + colocado). A superposição dupla pode ser expressa pelo esqueleto: C (COLOCAÇÃO) = a (BASE) 

+ b (COLOCADO), e a ou b é uma C’= a’ + b’, e a’ ou b’ é uma C”, logo C ⊃ C’⊃ C”. Veja que o 

esquema da superposição se repete, sendo, apenas, mais extenso: 

C: Decretar estado de calamidade pública   

C’: Estado de calamidade pública 

C”: Calamidade pública 

Abaixo, desenhamos o esquema da relação de continência praticado pelo fenômeno de 

superposição dupla: 
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Figura 8 - Demonstrativo da relação de continência (C ⊃ C’⊃ C”) da superposição dupla 

 

Se, como fica patente, o funcionamento das colocações mantém seu curso normal e as 

colocações apresentam particularidades microestruturais, sendo a superposição um fenômeno de 

cumulação de colocações simples, o silogismo está completo. Assim, colocações superpostas do tipo 

contrato de trabalho temporário devem contar com a possibilidade de virem materializadas com 

apagamento sintático (contrato [*] temporário), sem, com isso, perderem sua macroestrutura 

superposta. Em verdade, onde se vê contrato temporário, tem-se contrato de trabalho temporário71, cuja 

base, que é colocacional, sofre apagamento sintático. 

Outro elemento que nasce desse tipo é o colocado combinado superposto, que acompanha o 

movimento do conceito de superposição. Ocorre nas superposições duplas, já que os dois colocados 

combinados se superpõem para formar o colocado do corpo colocacional maior. A descrição 

detalhada desse componente será feita em sessão oportuna (4.4.3 Combinado). 

 

4.2.1.3 Colocação complexa 

Vimos de descrever os diversos tipos de colocações simples, definidas, em última instância, 

como uma combinação de unidades léxicas simples, vinculadas semanticamente. Essa vinculação 

semântica pode se estabelecer não somente entre unidades léxicas simples, premissa que inaugura 

uma estrutura colocacional de ordem complexa. García-Page Sánchez (2005) já notara essa 

potencialidade, afirmando que, “se o vínculo semântico se estabelece entre uma palavra e uma 

locução e sob as mesmas condições formais, semânticas e idiossincráticas (...) que caracterizam 

aquelas [colocações simples], falamos de colocações complexas” (p.148). Em outro trabalho72, o 

mesmo autor trata especificamente de comparativas proverbiais, recuperando o tratamento 

                                                 
71 A explicação completa do fenômeno de apagamento sintático em discutida e fornecida em 4.2.2.1.1 Apagamento 

sintático. 
72 GARCÍA-PAGE, M. Aspects semantiques de la comparative proverbiale du type fuerte como um toro. Anscombre J-

C., Mejri S. (éds.), Le figement linguistique: la parole entravée, Paris, Honoré Champion, 2009, pp.127-141. 
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usualmente conferido ao grupo, mencionando a possibilidade de se enxergar aí uma estrutura 

colocacional complexa – perspectiva assumida nesta tese – e alijando-as das comparativas livres:  

A comparativa proverbial foi tradicionalmente descrita como uma locução adjetival 

de sentido composicional em razão de seu fator idiomático ou mesmo nulo, mesmo 

que alguns estudos fraseológicos recentes vejam aí uma colocação lexical complexa 

de estrutura Adj + Loc. Adv. (...). Sua institucionalização e estatuto prototípico do 

termo comparativo fazem com que a comparativa proverbial possua características 

próprias distintas das comparações livres. (p.128) 

 Corpas Pastor (1996, p. 117-118) observa que “as locuções contraem relações com o resto das 

unidades do sistema da língua com as quais se combinam no horizonte sintagmático”. Consideramos 

colocação complexa a combinação composta por uma unidade léxica simples (palavra) ou 

sintagmática e uma unidade léxica fraseológica, essa constituída necessariamente por mais de uma 

palavra (locução nominal, verbal, adjetiva ou adverbial) ou sintagma comparativo, esse introduzido 

por um termo comparativo (Tcomp).  

Sobre esse termo comparativo, devemos ajuntar que, em PB, pode se manifestar por meio de 

quatro possibilidades linguísticas diferentes: como/tal como, feito, igual, que nem. Essa variação 

morfológica dá-se por motivos de ordem diatópica, difásica, diastrática, diamésica e até mesmo 

diacrônica, fatores que extrapolam nosso interesse aqui e devem ser examinados em outro momento 

e em consonância com outros objetivos. Elegemos como representante prototípico da classe o item 

como, dada sua forma consagrada em construções adverbias comparativas do PB. Visualizamos essa 

alternância morfológica do Tcomp nos exemplos autênticos73 abaixo mencionados a partir do exemplo 

trabalhar como mula: 

(a) – Trabalhar como uma mula, 5 vezes ao dia, a partir das 8am e chegar ao fim do mês chorando de rir do 

contracheque? (Fonte: voltapromar.wordpress.com) 

(b) Promoção não é só questão de trabalhar duro feito uma mula de carga para enriquecer seu chefe. Promoção 

não é só questão de experiência. (Fonte: lifetips.com.br/promocao-no-trabalho-merito-sorte-ou...) 

(c) ... ele vai ter que trabalhar que nem uma mula para sustentar essa mulherada gastante.rsrsrs Eu só não 

concordo com o limite, pq só 7? Onde come 7 ... (Fonte: br.answers.yahoo.com/question/index?qid=...) 

(d) Sabe quando você não aguenta mais acordar às 4 horas da manhã para atravessar a cidade e trabalhar igual a 

uma mula? Eu ainda ganhava mal, ... (Fonte: www.retroplayers.com.br/retroreview/retroespecial...  ) 

 

O comportamento dos elementos que integram o sintagma colocacional é mais ou menos 

estável em termos técnicos. Por outro lado, a forma como se realizam efetivamente é, em certos casos, 

heterogênea. É o caso de sequências do tipo: 
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(a) Trabalhar como um mouro 

(b) Feder como um gambá 

(c) Feliz como pinto em merda 

(d) Jurar de pés juntos 

(e) Guardar a sete chaves 

Se entabularmos uma análise dessas ocorrências, veremos que o funcionamento dos termos 

destacados corresponde ao de uma estrutura colocacional. Constatamos em (a), (b) e (c) um colocado 

com valor adverbial de intensidade, mas representado por uma estrutura sintagmática encabeçada por 

um termo comparativo (doravante, Tcomp). Vemos, portanto, um sintagma de valor comparativo 

desempenhando plenamente seu papel de colocado, cuja restrição se dá em função de uma base livre, 

como que um advérbio em sentido lato. O valor do sintagma, entretanto, não é decisivo para integrar 

uma sequência colocacional do tipo complexa, como demonstram as ocorrências presentes em (d) e 

(e). Nesses últimos casos, temos o mesmo comportamento estrutural, mesmo que o sintagma tenha 

valor modal e não esteja sendo encabeçado por Tcomp, mas por preposição de. Assim, temos que o 

valor desempenhado pelo sintagma importa menos que a estrutura léxico-sintagmática que 

apresentam as colocações complexas. 

Esse formato de estrutura colocacional mantém estreito paralelismo funcional com as 

colocações simples, ou seja, possuem a mesma natureza e função discursivo-pragmática. Nos termos 

de Koike (2005) 

Essas colocações [colocações complexas] diferem das colocações simples em sua 

estrutura formal e em sua distribuição quantitativa. Enquanto nas colocações simples 

as combinações substantivo-verbo são as mais representativas em número, nas 

complexas formadas por um verbo e uma locução adverbial constituem o grupo mais 

números. (p.183) 

 Assim sendo, possuem padrões sintáticos específicos, a exemplo do que ocorre com aquelas. 

Trata-se da padronagem descrita em (20), (21) e (22), as quais instituímos como legítimas 

representantes de ocorrências colocacionais, conforme a compreensão do fenômeno aqui defendida. 

Retomamo-las: 

(20)Verbo + Tcomp + [det] + Substantivo = Viver como um paxá 

(21)Verbo + Tcomp + Substantivo + Conj + Substantivo = Brigar como cão e gato 

(22)Adjetivo + Tcomp + + [det] + Substantivo = Delicada como uma flor 

 

Assim, incluímos em nosso inventário de CPB todas os sintagmas comparativos que encontramos 

ao longo de nossa atividade de coleta, alojando-os na categoria de colocações complexas. 

Sobre essas estruturas que comportam sintagmas comparativos, alguns gramáticos 

tradicionais fazem referência às expressões adverbiais. Almeida (1963) levanta uma lista de algumas 
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dessas expressões, enquanto Schwab (1985) elenca mais de 4.000 delas com abonações. No campo 

da linguística, Gross (1986) desenvolveu bastante profundamente o assunto nas expressões fixas 

adverbiais do francês, destacando que têm funções semânticas análogas aos advérbios livres (GROSS, 

1986, p. 72). Xatara (1994) as denomina expressões de matriz comparativa. Para Araújo Vale (2004), 

são consideradas como expressões adverbiais74. Koike (2001) propõe alguns tipos de colocações 

complexas para o espanhol, quais sejam: 

a) Verbo + locução nominal (esp. hacer +un corte de mangas) 

b) Locução verbal + substantivo (esp. llevar a cabo + un proyecto) 

c) Substantivo + locução adjetiva (esp. dinero + constante y sonante) 

d) Verbo + locução adverbial (esp. pagar + a tocateja) 

e) Adjetivo + locução adverbial (esp. loco + de remate) 

Quanto às colocações constituídas por colocado locucional introduzido por Tcomp, o autor 

inclui na tipologia de (d) verbo + locução adverbial estruturas que denomina comparativas 

estereotipadas, sequências em que o colocado funciona como intensificador da base. Neste grupo, 

cabem, ainda, sequências do tipo: caminhar a passos de tartaruga, escrever de próprio punho, andar 

de gatinhas, chover a cântaros etc. Nesse caso, a diferença de compreensão do fenômeno que guarda 

com a nossa é menos técnica que terminológica, operada mais como nuance do que como diferente 

enquadramento teórico.  

 

 

4.2.2 Tipologia microestrutural das colocações do PB: peculiaridades sintático-semântica-

discursivas 

Acrescentamos, ainda, alguns comportamentos peculiares flagrados sob condições sintático-

semântico-discursivas interessantes em que ocorrem algumas estruturas colocacionais. Outros 

comportamentos foram observados para além desses; incluímos alguns entre os casos especiais e 

operamos com esforço para incluí-los entre os tipos que apresentaram padrão. Tentar explicar todos 

                                                 
74 O autor inclui nesse grupo expressões que podem ser introduzidas por uma preposição (ex.: Foi a equipe econômica 

que errou ao reduzir de uma só tacada a alíquota de importação. FSP74 - 11/02/95; Balé Kirov, um dos mais afamados do 

mundo, veio ao Brasil a preço de banana. FSP - 09/08/97); expressões que podem ser constituídas por um grupo nominal 

(ex.: Não me lembro ao certo quantas estrelas tem o hotel da Praia do Forte, ao norte de Salvador, onde me hospedei 

alguns anos atrás. Só sei que são muitas e que a diária custa os olhos da cara. FSP -27/11/96); e ainda por uma frase 

introduzida por conjunção (ex.: Quem não levanta da poltrona nem que a vaca tussa pode até organizar uma pescaria no 

computador. FSP -17/04/96). Para nós, somente as EC adverbiais introduzidas pelo termo comparativo como é 

considerada para efeito de confronto com o que estamos chamando de colocações Complexas. 
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os casos particulares e concretos é tarefa fadada ao fracasso; fazer ciência consiste, em boa medida, 

na construção de modelos. Investidos desse posicionamento, catalogamos 16 comportamentos 

sintático-semântico-discursivos que chamaram atenção durante a atividade descritiva e que se 

constituíram como padrões de realização colocacional, o que encorajou a fundação de igualmente 16 

tipos colocacionais, distribuídos pelas categorias macroestruturais simples, superpostas e complexas. 

Esses tipos protagonizam a tipologia microestrutural ora apresentada.  

Destacamos que esses tipos não são necessariamente excludentes do comportamento das 

colocações que batizamos de geral em oposição aos que apresentam particularidades de natureza 

vária. Casos em que essa particularidade é de natureza predominantemente semântica, por exemplo, 

não colidem com o comportamento sintático dos casos marcados como geral; são, em última 

instância, colocações gerais com particularidade semântica. Podem também cumular 

particularidades, por exemplo, ser ao mesmo híbrida e neológica (book rosa). Já aqueles casos cuja 

particularidade é predominantemente sintática, esses não convivem com os casos gerais, mas podem 

dividir espaço com particularidades de outras naturezas. Até mesmo o enquadre geral apresenta três 

comportamentos interessantes: um sintático, que é a reversibilidade, ou seja, podem apresentar base 

e colocado também em ordem inversa (colocado e base), preservando sua carga semântica e mantendo 

seu padrão sintático (por exemplo: autoestima baixa/baixa autoestima, ideia brilhante/brilhante 

ideia, cientificamente comprovado/comprovado cientificamente), sem deixar de ser colocação em 

nenhum dos dois casos. Somente uma análise estatística poderia indicar a ordem preferencial em 

português, o que não retiraria da segunda colocada o estatuto de colocação.  Por permanecerem 

predominantemente gerais, esse caso não integrará a taxonomia microestrutural que se segue, ao que 

nos contentamos em marcar essa versatilidade como GERALREVERSÍVEL. Os outros são mais 

pragmático-discursivos: um porque depende da curva entoacional empregada ao se enunciar a 

sequência; uma análise de ocorrências dessa natureza só tem sustentação se realizada numa 

perspectiva fonológico-discursiva, o que não empreendemos; marcaremos essa sorte de colocações 

bastante amadoramente, denominando essa tipo como etonema e sinalizando a possibilidade na 

própria marcação geral, como GERALETONEMA; outro que tem autuação praticamente restrita à 

prescrição normativa, já que as formas preferenciais, mesmo em variedade padrão, não condizem 

com a orientação prescritiva, caso de marcha à ré (presc.) – marcha ré (us.) e lava a jato (presc.), 

lava-jato (us.), realidade que nomeamos GERALNORMATIVA.  

Em PB, comportamentos sintático-semântico-discursivos peculiares constituem porção 

minoritária das ocorrências levantadas conforme análise quantitativa realizada com base na BD do 

PB aqui construída e representada pelo  
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Gráfico 1 abaixo. O fato de não serem expressivas do ponto de vista quantitativo não nos 

autoriza agir com negligência diante dos dados que se nos apresentaram altivamente; provoca, isso 

sim, uma descrição acurada do conjunto das análises sobre a classe. O apelo dos dados injetou o 

ânimo necessário à fundação de uma taxonomia microestrutural das colocações do PB, constituída 

pelos 16 tipos, os quais apresentamos alfabeticamente agora: 

1. Adjetivação  

2. Antonomásia 

3. Apagamento sintático 

4. Arcaísmo 

5. Aberta 

6. Binômio 

7. Coletivo 

8. Estrangeirismo 

9. Hiperonímica 

10. Híbrida 

11. Não padrão 

12. Neologismo 

13. Metonímica 

14. Oximoro 

15. Trinômio 

16. Pleonástica 
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Gráfico 1 - Quantitativo percentual das propriedades microestruturais sintático-semântico-discursivas das 

colocações PB 

 

4.2.2.1 Colocações simples 

Mesmo figurando no quadro das colocações do PB em caráter excepcional, não pudemos 

negligenciar o apelo dos dados em termos do comportamento sintático-semântico-discursivo de 

alguns constituintes colocacionais e seu funcionamento no interior da sequência. Assim, definimos 

1575 tipos de comportamentos particulares dos pontos de vistas sintático, semântico e pragmático-

discursivo observados nas colocações simples do PB aqui repertoriadas, os quais serão devidamente 

apresentados e descritos com base nas análises das ocorrências coletadas na tentativa de fornecer um 

cenário geral de cada um deles. 

 

4.2.2.1.1 Apagamento sintático 

O fenômeno do apagamento nas colocações refere-se à possibilidade de suspensão de um dos 

constituintes da colocação (base ou colocado) no plano sintático. Trata-se de um fenômeno 

eminentemente discursivo, já que somente se manifesta no uso. Essa elipse sintática pode ocorrer 

com os dois constituintes da estrutura colocacional (base ou colocado) sem causar qualquer prejuízo 

                                                 
75 Apenas uma ocorrência não pertencente a nenhum desses 15 tipos foi encontrada. Enquadra-se no 16º tipo, o qual é 

mais expressivo na microestrutura complexa, motivo por que preferimos descrevê-la oportunamente em 4.2.3 Colocações 

complexas. 
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de ordem semântica à colocação. Uma possibilidade sintática desse tipo não apenas reafirma o caráter 

convencional da coocorrência entre determinados termos da língua como também a eleva a seu grau 

máximo, já que um dos elementos pode operar discursivamente “solto”, descolado da presença 

sintática de seu par, preservando inteiramente a integridade semântica da sequência completa; o termo 

suspenso está virtualmente presente na cadeia sintagmática e semanticamente previsto de forma tão 

contundente e inequívoca que sua atualização se torna dispensável, atitude que afirma o princípio da 

economia linguística. 

Cumpre esclarecer que o fenômeno do apagamento sintático das colocações não é imperativo, 

mas existe como possibilidade fundada pela norma. Pode acontecer por diferentes razões: 

informacionais, contextuais, interpessoais etc. 

Selecionamos alguns exemplos extraídos da BD das CPB aqui construída76 seguidos de 

exemplo em contexto e fonte para ilustrar o apagamento manifestado na base e no colocado, 

mecanismo que se desenvolve igualmente em ambos os constituintes. Vejamos: 

 

 

a) Apagamento base 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

COLUNA lombar Dor na lombar - Aprenda exercícios para se livrar da dor ... 

Coletiva DE IMPRENSA Inter convoca coletiva às 16h, no Beira-Rio. Presidente Vitorio ... O Dale 

saiu faz 3 anos e só agora vão dar entrevista??? Quem tem q falar é o ... 

Couvert ARTÍSTICO Cobrança de couvert por restaurantes: saiba quais são seus direitos! 

#DICADODIAPROCON-PR# Cobrança de couvert por restaurantes: 

saiba quais são seus direitos! 
CREME Hidratante Ofertas incríveis de Hidratante. Mais de 98595 produtos com ótimos 

preços no Mercado Livre Brasil: hidratante 1 litro, corporal, boticario o 

para lembrancinha 

 

 

b) Apagamento colocado 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Aparelho DENTÁRIO  Guia Grátis. Você já usa aparelho ou vai usar? Então esse guia da higiene oral 

é para você. Receba-o já no seu email! 

Condicionamento FÍSICO Treino com corda: up no condicionamento. Apostar no treino com corda 

trabalha todo o corpo, eleva a frequência cardíaca e o gasto energético 

Conjunto HABITACIONAL Casa à venda no Conjunto Eldorado: 3 suítes, garagem e demais dependências. 

Ótima localização: próximo a shoppings, faculdades, supermercados. 

Corte DE CABELO Cortes que vão ser tendência em 2015: Álbum de fotos ... 

 

                                                 
76 Todas as ocorrências ilustrativas dos casos descritos foram extraídas da BD das CPB aqui construída, onde se encontram 

expressas sua fonte. 
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4.2.2.1.2 Arcaísmo 

As colocações que entendemos serem arcaicas são combinações léxicas que já caíram em 

desuso, mas que não deixam de funcionar como tais por esse motivo. Trata-se de uma particularidade 

que não apresenta complexidade; é de definição e caracterização bastante transparentes, quase que 

autoexplicativas. Há, no entanto, um ponto de natureza teórica aí implicado: a frequência. Julgamos 

relevante destacar essa característica entre as particularidades elencadas para ratificar nosso 

posicionamento quanto à frequência como integrante ou não do grupo de critérios definitórios da 

classe (cf. discussão em 2.6.5 Combinação lexical restrita e combinação lexical frequente). 

Ocorrências arcaicas fatalmente seriam desconsideradas se analisadas do ponto de vista sincrônico, 

por exemplo, devido ao compreensível baixo percentil de coaparição dos termos constituintes desse 

tipo de sequência no interior de um corpus do PB contemporâneo. Assim, além de destacar e descrever 

o arcaísmo como um tipo colocacional, fundado nessa característica de ordem mais discursivo-

pragmática, reforçamos nosso posicionamento teórico quanto à compreensão de nosso fenômeno-

objeto, inarredavelmente extemporâneo. 

 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Girar nos calcanhares ... Jack Devine, um sujeito desgrenhado e fechadão, ela 

seria capaz de girar nos calcanhares de seus sapatos Prada 

e tomar o primeiro avião de volta. 

Dar de ombros Cunha, como é do seu feitio, deverá dar de ombros ao e-

mail de d. Adelaide. O que não significa que ele esteja certo 

ao fazer isso. A conferir. Leave A Response. 

Sorriso sardônico Seu andar cambaleante e meio cambota, e seu sorriso 

sardônico emoldurava um vozeirão molhado. Transmitia às 

crianças da minha idade mais que respeito, ... 

Causar espécie O que me mais me causa espécie, indignação, raiva é que a 

palavra do Lula se transformou em palavra de um 

imperador, não de um presidente. 

 

4.2.2.1.3 Hiperonímica 

Algumas sequências colocacionais selecionam a classe de um dos elementos constituintes de 

maneira bastante restrita. Há casos em que essa restrição é relativa. Como aprendemos com o mestre 

genebrino, dependemos de ajustes na lupa. No caso das colocações aqui descritas como 

hiperonímicas, ao mesmo tempo em que se abrem possibilidades lexicais, fecha-se o campo 

semântico aceito para atualizar elementos naquela função. Fundada com base fenômeno semântico 

denominado hiperonímia, as colocações hiperonímicas seguem o seu mesmo princípio: trata-se de 

termos pertencentes ao mesmo campo semântico de outro, mas com o sentido mais abrangente. 
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No caso das colocações do PB, até onde alcançaram nossos dados, pudemos perceber que esse 

fenômeno atua preferencialmente na posição da base; a hiperonímia somente figurou na posição de 

colocado em uma ocorrência, a qual referimos entre os exemplos que se seguem. Quanto a isso, não 

dispomos de nenhum argumento plausível que explique tal preferência. Por hora, limitamo-nos a 

descrever ocorrências em que flagramos esse movimento semântico. 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

VEÍCULO desgovernado O que significa sonhar com ônibus desgovernado? 

Significados dos sonhos com ônibus desgovernado. Há 

130 interpretações no dicionário: ... 

Jogo de UTENSÍLIO Jogo de Cama exclusivo Casa & Conforto pelo melhor 

preço na Shoptime. Toque macio, várias cores e modelos 

em até 12x sem juros. Confira! 

PARENTE coruja Mãe Coruja Sim. 1.356.844 curtidas · 1.042.586 falando 

sobre isso. ♥ O espaço da mamãe coruja que não se cansa 

de amar seu filho!  

GRAU DE PARENTESCO em primeiro grau 

 

É muito comum a gente ouvir ou até mesmo falar: "Fulano 

de tal é meu primo de primeiro grau", mas será que esta 

afirmação está certa? Este é o propósito ... 

 

4.2.2.1.4 Híbrida 

Esse tipo colocacional é fundado e assim denominado baseado no processo de formação de 

palavras conhecido por hibridismo. Como se sabe, são considerados hibridismos palavras 

formadas por elementos pertencentes a diferentes línguas naturais, por exemplo: Alcaloide, Álcali 

(árabe) + oide (grego); Bicicleta – Bi (latim) + ciclo (grego) + eta (-ette, francês); Monocultura, 

Mono (grego) + Cultura (latim); Sociologia – Socio (latim) + logia (grego). Fenômenos 

linguísticos dessa natureza constituem, para gramáticos de veio mais conservador, fato 

condenável; prova disso é que figuram nos compêndios gramaticais nas seções de apêndice. Do 

ponto de vista linguístico do uso, o que vemos são elementos completamente incorporados ao 

léxico do PB integrando legitimamente esse idioma.  

É esse último modo de enxergar a língua que nos interessa aqui, já que as colocações têm 

por característica genética a convencionalidade, fator inextrincavelmente implicado na norma 

linguística. As estruturas colocacionais consideradas híbridas concernem àquelas que, 

analogamente ao hibridismo, apresentam termos pertencentes a outras línguas em um de seus 

componentes constituintes (base ou colocado). Nesse caso, o elemento “estrangeiro” é utilizado 

na constituição parcial da cadeia colocacional, ou seja, não se estende a toda a sequência, conforme 

destacamos no quadro abaixo ilustrativo da categoria: 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 
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Acender BECK 00:20 e eu vou acender um beck por que sim u.u 

#esquenta4i20 kkkkkkkkkkkkkkkk. 

 

BOOK rosa Dossiê Book Rosa: os bastidores da prostituição de alto 

luxo ... Rio toparam contar ao EGO como funciona o 

mundo do book rosa, a expressão ... 

Cama BOX Está procurando uma cama box para o seu quarto? É aqui 

no Magazine Luiza que você vai encontrar os melhores 

modelos e as melhores ofertas! Aproveite já! 

Tratamento VIP  Sem criticar São Januário, Muricy ganha 'tratamento vip' 

no Vasco .... Nada mais justo dispensar o mesmo 

tratamento ao Jorginho no jogo de ... 

 

4.2.2.1.5 Binômio  

A estrutura colocacional, além de se caracterizar pela coocorrência léxico-sintática restrita e 

convencional, pode também apresentar restrições idiossincráticas quanto à ordenação sintática entre 

elementos linguísticos, caso do binômio colocacional. Esse tipo de sequência foi reconhecido por 

Tagnin (2005) como sendo um tipo especial de colocação: “ainda no nível sintático, outro aspecto a 

ser considerado é a ordem de ocorrência dos elementos. Esse fenômeno aplica-se principalmente aos 

binômios, que podem ser considerados um tipo especial de colocação. ” (p.50).  

Diferentemente da estrutura prototípica das colocações, fundada em Hausmann (1989), qual 

seja, a dissimetria entre os componentes que a integram (base e colocado), o caso dos binômios se 

constitui como excepcional na medida em que é geralmente formado por dois elementos da mesma 

classe gramatical, o que desautoriza a valoração hierárquica dos elementos que a constituem. 

Implicação direta disso é não apresentarem colocado nem base, haja vista funcionarem no interior de 

uma coordenação equânime tanto do ponto de vista colocacional quanto do gramatical. Também não 

se conforma inteiramente a outra característica da classe colocacional, qual seja, a da transparência; 

alguns binômios são completamente opacos se isolados do contexto (por exemplo, cobras e lagartos). 

Assumir essa estrutura no seio dos tipos colocacionais, no entanto, não desestabiliza um de seus 

critérios definitórios - esse da dissimetria -, já que não representa relevo quantitativamente 

significativo frente ao total de ocorrências até aqui coletadas; quanto ao aspecto da transparência, não 

carece de maiores preocupações por se tratar de uma das características gerais da classe. 

Concordamos com Tagnin (2005) no que concerne à caracterização dos binômios. A autora 

se serve de três aspectos: dois de ordem sintática e um de ordem semântica. Sintaticamente, temos o 

fator de combinabilidade, o que significa que a combinatória se constitui necessariamente a partir da 

convencionalidade de seus elementos. Assim, na ocorrência perdas e danos, é a ordem dos elementos 

que garante seu estatuto colocacional, afinal, “andam juntos” e nessa ordem por motivos 

exclusivamente convencionais, calcados no uso em PB, portanto. A sequência *danos e perdas não 
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apresenta, estrutural e gramaticalmente, qualquer problema, não fosse o fato de não ser proferida por 

falantes nativos de PB, fator determinante para torná-la interdita nessa língua do ponto de vista da 

norma. Não queremos com isso dizer que a segunda sequência não poderá ocorrer, mas sim que, caso 

ocorra, será uma nova configuração combinatória; se for aceita pela comunidade linguística e passar 

a ser efetivamente utilizada por seus membros, tornar-se-á uma combinação consagrada à força da 

repetição, coocorrendo com a primeira ou mais provavelmente solapando-a. Se partirmos para o 

cotejo entre línguas distintas, o fenômeno é ainda mais evidente. Vejamos ilustrativamente o que 

ocorre com a sequência preto e branco, em PB, comparada a blanco y negro, em espanhol, em que a 

ordem de combinabilidade dos elementos é inversa conforme a língua selecionada. Malkiel (1959) 

denominou de binômios irreversíveis as ocorrências cuja combinabilidade entre os elementos se 

encontra convencionada idiossincraticamente em cada língua específica. Como a irreversibilidade da 

combinatória parece representar os casos prototípicos da classe, preferimos tratar o fator 

irreversibilidade como característica geral, não o incorporando à nomenclatura aqui fundada.  

Entre os casos colocacionais de binômios, há aqueles que não atendem à caracterização geral. 

Escapa-lhes o fator irreversibilidade, sem, no entanto, abandonarem o conjunto; asseguram sua 

permanência pela combinabilidade convencional e idiossincrática de seus constituintes. Como 

exemplo de binômios reversíveis do PB, temos: dia e noite/noite e dia; da cabeça aos pés/dos pés à 

cabeça, que podem ter seus elementos invertidos preservando seu estatuto colocacional, além de não 

apresentarem qualquer alteração ou prejuízo semântico, o que não é sistemático em todos os casos. 

No geral, como bem nota Tagnin (2005), binômios que aceitam inversão na ordem de seus elementos 

resultam em uma nova formação não convencional, o que lhes subtrai a qualidade de colocação, 

embora seja uma combinação possível. É o que ocorre com o par binominal Adão e Eva, que nos 

envia ao casal bíblico, ao passo que Eva e Adão, combinação que pode designar aleatoriamente 

qualquer casal cujos membros portem esses nomes. Em PB, a ocorrência arroz e feijão se nos 

apresenta de maneira bastante inusitada e merece nosso comentário. Temos um caso de binômio 

reversível, mas cuja alternância combinatória implica alteração de sentido. Enquanto arroz e feijão 

representa a ordem mais frequente e refere-se a uma combinação básica da culinária brasileira, feijão 

e arroz é menos usual e figura mais expressivamente em listagens de ingredientes. Outra 

particularidade dessa combinação concerne ao tipo de elemento de ligação entre os substantivos: se 

unidos pela conjunção e, o sintagma denota o já referido prato brasileiro; se o elo ficar a cargo da 

preposição com, temos que, além da referência ao prato, é também empregado no sentido de “básico”. 

Vejamos esse comportamento por meio de exemplos em contextos autênticos77: 

                                                 
77 As fontes estão referidas na BD (constante do Apêndice I – Base de dados do PB). 
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(a) Na mesa dos brasileiros, um prato típico e muito apreciado traz mais do que sabor. O 

tradicional arroz com feijão também é uma combinação perfeita do ponto ... 

 

(b) Se engana quem pensa que um bom prato de arroz e feijão atrapalha a dieta e faz engordar. Muito pelo 

contrário, a combinação é fonte de fibras e aumenta a ... 

 

(c) Coloque o feijão e o arroz em uma tigela e amasse com um garfo, até obter uma pasta; Em uma panela 

média, aqueça em fogo médio o azeite; Acrescente a pasta de ... 

 

(d)  Petistas criticam política 'feijão com arroz' de Nelson Barbosa. Senadores dizem que postura de Dilma 

'facilita' o descolamento do PT 

 

Os binômios foram explorados pormenorizadamente por Malkiel (1959) e Makkai (1972)78, 

que ensaiaram uma proposta de justificativa para a ordem de ocorrência dos elementos que os 

constituem. Referimo-la a seguir, mas não sem reservas. Os pontos listados nos servem mais como 

um panorama acerca do estudo da classe do que como baliza teórica.  

 Prioridade cronológica do primeiro elemento (em primeiro lugar, o que ocorre primeiro. 

Ex.: pegar ou largar, entra e sai; 

 Prioridades inerentes à estrutura da sociedade (quem é mais valorizado em primeiro lugar). 

Ex.: pai e filho, marido e mulher79; 

 Prioridade do vocábulo mais curto (primeiramente o vocábulo mais curto). Ex.: cão e gato, 

cobras e lagartos, lucros e dividendos. 

Finalmente, os binômios podem se caracterizar no nível semântico por serem idiomáticos ou 

não idiomáticos, seguindo a orientação de Tagnin (2005), conforme resumimos no quadro abaixo: 

 

BINÔMIOS 

Binômios de elementos idênticos a) Não idiomáticos Cara a cara 

b) Idiomático Pouco a pouco, ponto a ponto 

Binômios de elementos 

diferentes 

a) Não idiomáticos Vivo ou morto, fatos e números 

b) Idiomático Irreversíveis Alhos e 

bugalhos, 

mundos e fundos 

Reversíveis Adão e Eva,    

capa e espada 

Trinômios Homens, mulheres e crianças; cama, mesa e banho 

Quadro 6 – Quadro-síntese da tipologia de Binômios (TAGNIN, 2005) 

                                                 
78 MALKIEL, Y. Studies in Irreversible Binomials. Língua, 6, 1959, pp. 113-160; MAKKAI, A. Idiom structure in 

English. The Hague, Mouton, 1972. 
79 No entanto, consoante esse critério, teríamos consagradas as sequências *senhores e senhoras e *falso ou verdadeiro, 

o que não ocorre em PB, em que temos convencionado os pares senhoras e senhores e verdadeiro ou falso, daí nosso 

prévio adendo relacionado à não operacionalização desses critérios neste trabalho. 
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Para nós, todavia, tal diferenciação não é legítima, pois assumimos o componente idiomático 

como característica fundadora das colocações dada sua natureza inextrincavelmente convencional e 

idiossincrática (cf. item 2.2 Natureza do fenômeno colocacional).  

A síntese elaborada no Quadro 6 conta ainda com a categoria de trinômios, aos quais a autora 

não acrescenta qualquer classificação ou definição formal. Limita-se a incluí-la entre os binômios e 

a exemplificá-la. Chancelamos inteiramente essa categoria como um tipo colocacional; 

consideramos, entretanto, que a categoria se constitui como um tipo específico de colocações, embora 

tenha a mesma natureza dos binômios. 

De outro lado, os binômios podem ser posicionados fora do escopo dos fenômenos 

colocacionais, compreensão de García-Page (2007), para quem “ a estrutura binária é, juntamente 

com a configurada por um sintagma preposicional, a mais característica das locuções adverbiais” (p. 

124). Como nós, também chama atenção para a distribuição dos membros da combinatória, em geral, 

bastante rígida -  ao que preferimos tratar como fator de irreversibilidade posicional. Pode, segundo 

o autor, adotar diversos esquemas: (1) Binômio coordenativo de estrutura SP + conj + SP, em que 

temos a coordenação de dois sintagmas preposicionais com um núcleo nominal (por exemplo, aos 

trancos e barrancos); (2) Binômio coordenativo de estrutura Lex + conj + Lex, geralmente composto 

por dois núcleos adverbiais coordenados sem modificadores (por exemplo: mais ou menos); (3) 

Binômio prepositivo de estrutura Prep + Lex + Prep + Lex (por exemplo, de hora em hora); (4) 

Binômio prepositivo de estrutura N + prep + N, que podem também ser formado com reduplicação 

léxica (dia a dia); e (5) Binômio reduplicativo em justaposição, com estrutura coordenada V1 + que 

+ V1 e prepositiva (cara a cara), algumas locuções adverbiais adotam mera justaposição de unidades 

ou sintagmas repetidos Adv + Adv, SP + SP, V +V (logo, logo).  

Abaixo, exemplos de binômios, para nós, de composição colocacional: 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Lucros e dividendos  É esse o montante que o governo poderia arrecadar 

com a cobrança de imposto de 15% sobre lucros e 

dividendos recebidos por donos e ... 

Na alegria e na tristeza Prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na 

saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-

te, respeitando-te e sendo-te fiel em todos os dias 

de ... 

Par ou ímpar Esse é um jogo totalmente matemático, pois o 

vencedor é aquele que, na somatória dos dedos de 
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ambos os jogadores, obtém um número que é par ou 

ímpar 

Aqui e acolá Capturando retratos aqui e acolá (por Fabiana Souza) 

.... Há uma vida pronta, definida e perfeita dentro da 

nossa imaginação. Nós a criamos, com 

começo e meio. 

 

 

4.2.2.1.6 Trinômio  

A categoria dos trinômios se constitui como um tipo colocacional dada a combinabilidade e 

ordenação convencional de seus elementos, cuja composição se estrutura a partir da união 

idiossincrática de três elementos de natureza nominal, como o próprio nome sugere. Apresenta, 

basicamente, a mesma organização da categoria dos binômios, mas com três elementos sequenciados 

e sempre irreversíveis.  

Essa categoria colocacional, acompanhando aquela dos binômios, problematiza um dos 

critérios definitórios das colocações, o da dissimetria entre base e colocado, já que abriga elementos 

equipolentes do ponto de vista sintático-semântico. Aqui, não há o elemento “conhecido”, utilizado 

em seu sentido ordinário (base) ao qual os outros se juntam (colocados), formando uma sequência 

sintático-semanticamente específica. Ao contrário, vemos uma sequência constituída por três 

elementos hierarquicamente equânimes, combinados sintaticamente de modo idiossincrático e 

convencional. Esse fato, todavia, não desestabiliza o comportamento geral da classe, pois é 

quantitativamente inexpressivo (cf. Gráfico 1); figura mesmo em caráter excepcional, argumento que 

não desautoriza a fundação taxonômica da categoria nem a livra da acurácia descritiva. 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Barba, cabelo e bigode O comércio está aproveitando a vontade dos homens 

de fazer “barba, cabelo e bigode. Roberto Rudnei da 

Silva tem 68 anos e pelo uma vez ... 

Cama, mesa e banho Encontre as melhores marcas e novidades de Cama, 

Mesa e Banho no Extra. Confira as ofertas de Cama, 

Mesa e Banho que o Extra criou para você! 

Homens, mulheres e crianças Em uma sala há homens, mulheres e crianças. Se 

todos os homens fossem retirados da sala, 

as mulheres passariam a representar 80% dos 

restantes. 

Casa, comida e roupa lavada Casa comigo que eu te dou Casa, comida, e roupa 

lavada  Eu paro de beber, de fumar E prometo não 

chegar de madrugada. Casa comigo que eu te 

dou Casa, comida e roupa 
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4.2.2.1.7 Estrangeirismo 

Trata-se do emprego de elementos provenientes de outras línguas por uma comunidade 

linguística de uma língua específica. No caso da comunidade linguística cuja língua é o PB, consiste 

no uso de palavras e expressões estrangeiras no português80. 

Agrupamos na categoria de estrangeirismos as sequências colocacionais cuja estrutura sintática 

é integralmente composta por elementos pertencentes a outro sistema linguístico e que transitam 

“livremente” em território de PB, a despeito de sua suposta opacidade. Há casos em que sua cidadania 

é a tal ponto garantida pelo uso que acumulam a possibilidade de figurar entre os casos de 

apagamento sintático (cf. 4.2.2.1.1 Apagamento sintático deste subitem), caso da ocorrência 

Personal trainer/Personaltrainer  e ménage à trois/ ménage à trois, cujo desgaste promovido pelo uso 

provoca o mais alto grau de aderência léxico-sintática entre elementos, a ponto de o descolamento 

sintático de uma das partes culminar em sua suspensão da superfície sintática (cf. exemplo em 

contexto constante da BD do PB, Apêndice I – Base de dados do PB). 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Personal trainer Os benefícios de se contratar um Personal Trainer A 

prática de atividade física é um fator essencial para 

quem deseja aumentar a qualidade de vida e saúde. 

It girl Como não podia deixar passar em branco, 

compartilho aqui a alegria de ver o reconhecimento do 

nosso trabalho, fui a It Girl do dia 22/05 da 

revista Capricho! Pra ... 

Time line No dia 15 de dezembro de 2011, o Facebook liberou 

oficialmente para todos os usuários o upgrade para 

a Timeline. Clique aqui para ver como habilitá-la. 

Full time ara Trabalhar na Irlanda, em geral, estudantes de 

inglês matriculados em cursos full-time tem direito 

a trabalhar 20 horas semanais durante as aulas e 40 

horas ... 

 

4.2.2.1.8 Metonímica 

O conceito de metonímia nos envia para o domínio semântico dos fenômenos linguísticos. Em 

linhas gerais, a metonímia consiste na ação de empregar um termo no lugar de outro, os quais 

compartilham de estreita afinidade de sentido. É esse fenômeno que focalizamos ao fundar uma 

categoria colocacional homônima. 

                                                 
80 Sabemos da problemática engendrada pelos Estrangeirismos e das questões político-sociais que enseja e admitimos sua 

relevância na arena de debates sobre a linguagem. Aqui, entretanto, interessa-nos apenas a constituição sintática do 

fenômeno e seu funcionamento discursivo enquanto sequência linguística consagrada pelo uso. Sobre o assunto, cf. 

FARACO, C. A. (org.). Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola editorial, 2001. 
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Colocações desse tipo têm natureza fundamentalmente semântica e discursiva, já que o 

elemento consagrado que aciona o expediente semântico da metonímia é matizado pelo uso.   

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Leite moça Receita de Pudim de leite moça. ... Tudo gostoso 

sempre faço receitas pelo app no entanto a pessoa que 

responde os comentários não é a mesma que faz a 

receita? 

Sandália Havaiana Compre Havaianas na Dafiti Sports! Os melhores 

preços e parcelamento sem juros. Frete e Troca 

Grátis. Entrega rápida e segura! 

Pedir a mão Como Pedir a Mão de sua Namorada ao Pai Dela. 

Então você quer se casar? Que bom! O casamento é 

um passo importante e uma decisão que deve ser bem 

pensada. 

Salvar a pele Para tentar salvar a pele, Lula adota tom de guerra ... 

 

4.2.2.1.10 Neologismo 

Sabemos que o acervo lexical de todas as línguas vivas é dinâmico e renova-se pela atividade 

linguística criativa dos falantes, ao mesmo tempo em que algumas palavras deixam de ser usadas, 

tornando-se arcaicas. O resultado desse processo de criação lexical é denominado neologia, cujo 

produto concreto, ou seja, a nova palavra, chama-se neologismo.  

O que estamos denominando de colocações fundadas pelo princípio do neologismo são 

construções lexicais que atendem ao padrão colocacional, mas que têm vigência somente a partir de 

uma realidade inusitada ou completamente nova; geralmente, possuem função referencial e nascem 

impelidas pela necessidade de se nomear uma nova realidade específica. Sobre essa dimensão 

utilitária da linguagem e a “invencionice” linguística que acompanha a fundação da realidade, 

lembramos uma clássica cena da literatura mundial narrada por Gabriel García Márquez que inicia a 

saga dos Buendía em Cem anos de solidão:  

O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se 

precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de 

ciganos esfarrapados plantava a sua tenda perto da aldeia e, com um grande alvoroço 

de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos.   

As colocações, sendo um fenômeno linguístico, servem-se do acervo lexical de cada língua 

para se soerguerem e obtêm cidadania pela natureza da combinabilidade sintagmática de seus 

elementos. Essa combinação pode, a exemplo do que ocorre com lexemas isolados, ser nova ao 

mesmo tempo em que é convencional, o que, prima facie, sugere aparente contradição, já que 

convencionalidade pressupõe uma recorrência de uso mais frequente que o esperado. 
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O uso que consagra a combinação sintática não pode ser mensurado senão no interior de uma 

sincronia também específica. Por exemplo, temos o caso da ocorrência gripe suína, cunhada 

popularmente para nomear a doença causada por uma nova mutação do vírus da gripe que afetou 

grande parte da população mundial entre 2009 e 2010 e tecnicamente batizada de Influenza A H1N1. 

A comunidade linguística brasileira adotou esse nome popular, o qual segue consagrado até aqui. 

Algumas colocações podem ter a vida encurtada ou interrompida, constrangidas por fatores de 

diversas naturezas. Se interrompidas pelo uso, temos casos de arcaísmos que, como defendemos (cf. 

4.2.2.1.2 Arcaísmo), não perde seu estatuto colocacional, somente têm seu uso circunscrito a práticas 

linguísticas de outra sincronia. Mas digamos que a referida gripe deixasse de existir. Sua 

denominação, agora viúva de referente, desapareceria do léxico, mas a colocação viveu no seio 

linguístico mesmo que de modo demasiado efêmero81 e pode ser retomada em contextos específicos 

para situar eventos em determinado período histórico, por exemplo. Interessante é perceber que a 

composição da classe de maneira geral está assentada no princípio neológico, o qual atua, em última 

instância, na base do processo de formação das colocações. 

Sobre esse tipo colocacional, referimos Lewis (1977), para quem as colocações82 variam no 

interior de um espectro que abarca colocações totalmente fixas, relativamente fixas ou completamente 

novas83. Nosso interesse ao convocar o autor para este momento reside nessas últimas pela 

semelhança como nosso tipo colocacional neologismo. A parecença é apenas parcialmente 

confirmada, pois as colocações totalmente novas tal como concebida pelo autor atribui as construções 

à criatividade individual do falante, com possibilidade de ulterior fixação, caso consagradas pela 

norma linguística. A nosso ver, trata-se de um fenômeno de difícil flagrante, já que não vemos como 

localizar seu nascimento. Assim é que nossos neologismos colocacionais se afastam dele, já que são, 

desde o princípio, fundados na e pela norma, com possibilidade de estabilidade entre as gerais ou 

não84.  

Consoante Alves (1994, p.5), “o neologismo pode ser formado por mecanismos oriundos da 

própria língua, os processos autóctones ou por itens de léxicos provenientes de outros sistemas 

linguísticos”, e as estruturas colocacionais acompanham esse comportamento versátil. Coletamos 

                                                 
81 É o caso de colocações efêmeras, diagnosticadas em nossa pesquisa como um tipo de neologismo, mas não 

desenvolvidas descritivamente. Legamos a exploração desse perfil colocacional a trabalhos futuros. 
82 Essa reflexão consta aqui, por enquanto, como adendo e deve ser retomada oportunamente em trabalhos futuros. 

Semelhante sugestão é encontrada em Mejri (2009, p. 68). 
83 As colocações fixas lembram mais palavras; as relativamente fixas referem-se àquelas combinações em que uma palavra 

permite associação a um número limitado de outras palavras; as totalmente novas são, a priori, colocações livres, pois 

dependem basicamente do conhecimento gramatical (criativo) do aluno, não constituindo ainda unidades léxicas 

consagradas. (Lewis, 1996;1997). 
84 Colocações totalmente novas de Lewis estão mais inclinadas para colocações efêmeras (v. nota 81 supra) que para 

neológicas. 
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sequências colocacionais neológicas compostas integral e parcialmente por estrangeirismos, como 

demonstramos nos exemplos abaixo. 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Saidinha bancária Resumo: Estudo acerca dos riscos e cuidados 

relacionados ao tema “Saidinha Bancária”, prática 

cada vez mais freqüente tendo como vítimas usuários 

dos ... 

Pedalada fiscal Entre as principais dessas irregularidades estão as 

chamadas "pedaladas fiscais" - manobras contábeis 

que envolveriam o uso de recursos de bancos ... 

It girl Como não podia deixar passar em branco, compartilho 

aqui a alegria de ver o reconhecimento do nosso 

trabalho, fui a It Girl do dia 22/05 da revista Capricho! 

Pra ... 

Elite branca Desde que Lula afirmou terem partido da “elite 

branca” os xingamentos à presidenta Dilma no 

Itaquerão, a expressão não parou de circular ... 

 

 

4.2.2.1.9 Não padrão 

Antes de caracterizar e descrever as colocações batizadas de não padrão, preferimos esclarecer 

e situar conceitualmente o uso do termo que etiqueta essa categoria. O primeiro passo é desfazer o 

insistente equívoco ensejado pelos termos norma culta (expressão genérica para designar variedades 

cultas) e norma-padrão (NP), indistinção não meramente terminológica85. A primeira reflete “as 

variedades que ocorrem em usos mais monitorados da língua por segmentos sociais urbanos, 

posicionados do meio para cima na hierarquia econômica e com amplo acesso a bens culturais, 

especialmente à educação formal (FARACO, 2007, p. 33); trata-se daquilo que é normal, recorrente 

nas expressões linguísticas reais e efetivas na prática desses segmentos sociais86. A segunda, norma 

não padrão, é aquela prescrita pela Gramática Tradicional (GT), que normatiza os usos da língua por 

meio de regras fixas e arraigadas a uma visão demasiado abstrata e reducionista dos fenômenos 

manifestados pela língua/linguagem, exiladas do uso efetivo dos recursos linguísticos empiricamente 

verificáveis; profundamente dissociada das variedades cultas efetivamente praticadas no Brasil, é 

artificial, arbitrária e reflete um construto idealizado da língua.  

                                                 
85 Um apanhado bastante esclarecedor sobre o problema pode ser lido em Bagno (2003). 
86 Essas variedades foram o objeto do projeto NURC (Norma Urbana Culta), iniciado no início da década de 1970 em 

cinco capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Salvador), que procedeu a um amplo registro 

dessas variedades em sua modalidade falada. 
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Usos linguísticos que, por fugirem do cárcere tradicionalmente imposto pela GT, são 

pejorativamente87 tratados como não padrão é que alimentam esse tipo colocacional e podem, 

eventualmente, coincidir com usos das variedades não cultas, tal como as deslindamos. Aqui, por 

respeito a nosso objetivo precípuo, interessa-nos menos o debate linguístico ensejado pelas questões 

que suscita que a apreensão da composição sintático-semântica aqui identificada como colocacional. 

Nossa tarefa é, neste momento, descritiva. 

As colocações cuja estrutura refletem usos não padrão do PB geralmente não apresentam 

complexidade sintática do ponto de vista linguístico.  

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO88 

Maiores informações Xiiii, o que você queria saber não está escrito em 

nenhuma das opções do site? Não tem problema :) 

Para maiores informações sobre nossas peças ou ... 

Baixa estima  Olá Phillip!! Baixa estima age sobre a conduta 

humana, provocando sentimentos gratuitos de culpa, 

excessiva carga emotiva relacionada a pensamentos 

de ... 

Mais pior  Em uma coversa sobre notas e escola, eu disse uma 

frase +ou- assim: "esse ano estava ruim e vai estar, 

muito mais pior o ano que vem". Todos riram e ... 

 

Mais melhor Português: Não diga "mais melhor" nem "menos pior 

 

4.2.2.1.11 Oximoro 

O oximoro é um tipo de antítese que contrapõe ideias mutuamente excludentes num mesmo 

referente, criando um efeito de contradição; a estreita semelhança que guarda com a antítese encontra 

seu traço diferencial na oposição radical operada pelos elementos que o realizam. 

As colocações incluídas nessa categoria não apresentam nenhuma complexidade do ponto de 

vista sintático-semântico. Justifica-se como categoria específica dada a sua particular constituição 

semântica, fundada no referido movimento paradoxal que caracteriza a figura de linguagem 

homônima, motivo que bem atende ao chamado de nossas peculiaridades. 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

                                                 
87 Sobre essa discussão, ver Bagno (1999;2002;2003); Calvet (2002); Correa (org.) (2007); Faraco (2002); Possenti 

(2002); Ilari e Basso (2007). 
88 Alguns exemplos ilustrativos das ocorrências não padrão fogem ao procedimento de validação dos demais tipos. 

Metodologicamente, excluímos dos exemplos as ocorrências em contexto de dicionário, tradutores, enciclopédia, 

gramática, bem como colocações que nomeiam estabelecimentos, livros, perfis de Facebook etc., em favor de contextos 

autênticos de uso efetivo das colocações (ver 3.2.1 Procedimentos). Entretanto, por se tratarem de formas condenadas 

pela GT, com o motor de busca aqui utilizado (Google), só encontramos as sequências no interior do contexto prescritivo 

certo x errado de manuais gramaticais e afins.  
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Silêncio ensurdecedor “Era um barulho ensurdecedor, mas um silêncio muito 

grande no coração. Como se a gente estivesse morrendo 

mesmo. 

Ilustre desconhecido Comunique à Redação erros de português, de informação 

ou técnicos encontrados nesta página: Conheça o ilustre 

desconhecido por trás de diversos hits que ... 

Guerra pacífica O que precisamos compreender é que no mercado há 

uma “guerra pacífica” onde cada empresa deve lutar com 

seu arsenal de estratégias e ações práticas, ... 

Doce veneno Caiu a ficha agora, eu li seu pensamento Já saquei teu 

plano, eu entendi tudo Escorre dos seus lábios o doce 

veneno Bagunçou minha mente, balançou meu mundo 

 

4.2.2.1.12 Pleonástica 

A combinação entre elementos pode ser o resultado da tentativa de reforçar ou intensificar 

uma ideia, ação que, em alguns casos, contraria o princípio da economia linguística, pois que torna a 

sequência redundante. Sabemos que essa atividade extrapola a linguagem ordinária e serve também 

como recurso estilístico, agindo com o fito de destacar o sentido pretendido, por exemplo: A vida, 

não vale a pena nem a dor de ser vivida. (Manuel Bandeira); Eu canto um canto matinal. (Guilherme 

de Almeida); A ameaça, o perigo, eu os apalpava quase. (Guimarães Rosa). Temos delineado o perfil 

da figura de linguagem denominada pleonasmo, a qual se caracteriza, em linhas gerais, pelo emprego 

de palavras que produzem redundância. A formalização desse recurso linguístico estabelece dois tipos 

possíveis de realização: literário ou vicioso89. 

As colocações ajuntadas na categoria pleonástica funcionam semanticamente como a figura de 

linguagem que lhe empresta o nome. Para nós, a tipologia em que se inserem os pleonasmos, suas 

nuances enquanto recurso discursivo, bem como seu enquadramento certo/errado e demais 

implicações de cunho sociolinguístico, não integram o conjunto de interesse desta pesquisa. Se 

utilizado como um vício de linguagem ou com funções estilísticas, importa o fato de sua composição 

vestir a estrutura colocacional e estar respaldada no uso convencional e idiossincrático da combinação 

dos elementos.  

Ao mesmo tempo que esse tipo colocacional assume a caracterização das colocações, 

problematiza uma de suas características gerais. A exemplo do que ocorre com binômios e trinômios, 

categorias que cutucam um dos critérios definitórios da classe - a dissimetria entre os componentes 

colocacionais base e colocado (cf. 4.2.2.1.5 Binômio; 4.2.2.1.6 Trinômio) -, as colocações 

                                                 
89Pleonasmo literário – consiste no uso de palavras redundantes com o objetivo de enfatizar o que está sendo dito. É 

chamado de literário porque é frequentemente empregado por escritores, poetas e compositores como recurso estilístico; 

Pleonasmo vicioso – Também chamado de perissologia, acontece quando palavras redundantes são utilizadas sem 

nenhuma função, já que o sentido completo da mensagem já foi expresso por outras palavras que vieram antes. Como o 

próprio nome indica, o pleonasmo vicioso é um vício de linguagem. Fonte: http:// www.figurasdelinguagem. 

com/pleonasmo/. Consulta em 18 mar. 16. 
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pleonásticas enfrentam o aspecto arbitrário das colocações (cf. 2.5.1 Características gerais), na 

medida em que não cedem espaço à imprevisibilidade da associação lexical. Ora, se há um elemento 

que atua para reiterar/confirmar o sentido de outro o qual já está semanticamente saturado, este deve 

necessariamente pertencer ao mesmo campo semântico daquele para o qual trabalha; a partilha de 

traços semânticos que permitem essa reiteração é, pois, condição sine qua non para a ocorrência do 

pleonasmo, tanto que são considerados redundantes. É assim que o elemento que desempenha a 

função de reiterar/confirmar e carimbar o pleonasmo está indeclinavelmente previsto por aquele que 

o convoca. 

A fotografia do comportamento sintático geral da categoria mostra que a base é ocupada pelo 

elemento geral da sequência, enquanto o colocado se incumbe de confirmar/reiterar o sentido da base: 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Doido da cabeça corrigindo "Ninguém é doido da cabeça até que se torne 

flamenguista" (há esceções... mas em geral... 

Retardado mental É possível avaliar quando o vídeo for alugado. rafael um 

exemplo de retardado mental 

Hemorragia de sangue ... afetando maioritariamente os dois primeiros dedos. 

Trata-se de uma hemorragia de sangue entre a unha e a 

derme, levando muitas vezes à perda total da unha, ... 

Deferir favoravelmente Em ações onde se busca a averbação de tempo de serviço, 

é vedado ao Juiz deferir favoravelmente o pedido 

baseando-se tão somente em prova testemunhal, ... 

 

4.2.2.1.13 Adjetivação 

Esse tipo colocacional apresenta constituição e funcionamento um pouco mais complexos que 

os demais do ponto de vista sintático-semântico, sem, com isso, comprometer a fluidez do ponto de 

vista do uso.  

Casos reunidos sob esse padrão testemunham, em última instância, a dissolução da estrutura 

colocacional em nome da assunção de uma nova função sintático-discursiva por parte de um de seus 

constituintes, geralmente pelo colocado. Nesses casos, a estrutura colocacional participa, juntamente 

com os casos de apagamento (cf. 4.2.2.1.1 Apagamento sintático), dos casos de mais alto grau de 

aderência entre os constituintes colocacionais, pois podem suspender um de seus elementos (base ou 

colocado) da superfície sintática - este discursivamente recuperado -, sem comprometer o sentido do 

conjunto. Trata-se de um tipo de apagamento sintático, mas investido da propriedade de modificar a 

função sintática do elemento materializado, geralmente o colocado com função adjetiva.  

Temos aqui uma performance sintática que parte de uma colocação adjetiva simples para, em 

determinados contextos de uso, migrar do estatuto colocacional que lhe serviu de morada para a posição 

adjetiva lato sensu, ou seja, com modificação de escopo. A manutenção da função adjetiva justifica o 
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nome desse tipo colocacional– adjetivação -, que opera uma manobra sintática de incorporação 

semântica do elemento suspenso (geralmente a base) e transfere sua função adjetiva para outro escopo 

nominal; subsume um constituinte tal como ocorre em casos de apagamento sintático para, numa 

espécie de extensão, saltar da estrutura colocacional de posse elemento em direção a outro referente. 

Vejamos concretamente como esse deslocamento sintático é operado na língua, tomando por exemplo 

a ocorrência serviço temporário: 

 

 

O processo se desenrola no momento em que ocorre o apagamento sintático do elemento serviço 

(base) e o elemento temporário (colocado) estende a adjetivação para um outro escopo nominal, mas 

investido semanticamente da base suspensa: 

 

Onde temos a construção "emprego para N temporário", significando N que ocupe a vaga de 

serviço temporário. Esse processo não deve ser colocado na conta do adjetivo temporário, mas tratá-

lo como elemento que, no interior de determinado contexto sintático, extrapola sua ação adjetiva para 

além de seu par colocacional. Prova disso temos ao assistir à atuação do mesmo elemento colocado 

avizinhado de outro elemento de base na ocorrência prisão temporária, em que o escopo do adjetivo 

fica restrito à base prisão.  

Outros exemplos dessa manobra sintática: 

Ex.:Vagas de emprego para temporário. Cadastre-se gratuitamente no VAGAS.com.br.
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OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Perna cambota Estou me recuperando da segunda cirurgia (desta vez, na 

perna ..... e se tem algum tratamento alternativo para tratar 

a perna cambota? 

Voz fanha Gilberto Stam (Dayana Rosa Duarte Morais, Montes 

Claros, MG) Há vários motivos que podem levar alguém 

a falar pelo nariz, produzindo a voz típica do fanho. 

Cabelo grisalho Homens Grisalhos. 638 curtidas · 18 falando sobre isso. 

Você mulher que ama um homem grisalho. Ou você 

homem que é grisalho... Dá um curtir aee ^_^ 

Serviço temporário Vagas de emprego para temporário. Cadastre-se 

gratuitamente no VAGAS.com.br. 

 

4.2.2.1.14 Coletivo 

Substantivos coletivos indicam o agrupamento de elementos pertencentes necessariamente à 

mesma espécie, o qual é morfologicamente representado por um elemento nominal substantivo. Cada 

língua natural conta com uma lista de substantivos coletivos; o nome que encapsula a classe reunida 

sob determinado substantivo coletivo é escolhida aleatoriamente e apresenta variação conforme a 

língua em que é expresso.  

Há combinações de palavras em PB que manifestam sua atração antes pela reiteração de um 

de seus elementos do que por sua união convencional e idiossincrática realizada de forma geralmente 

arbitrária, mas que são rigorosamente restritas, caso de algumas construções realizadas com 

substantivos coletivos seguidos do elemento específico representado por ele. Esse tipo de construção, 

fundada na norma e condenada pela prescrição gramatical, configura-se como estrutura 

legitimamente colocacional, mesmo contrariando pontualmente uma de suas características gerais: o 

caráter arbitrário da associação de seus elementos constituintes. A exemplo do que ocorre com as 

colocações aqui enquadradas como pleonásticas (cf. subitem 4.2.2.1.12 Pleonástica), funcionam no 

interior da classe em caráter excepcional, pois que o elemento específico que coocorre ao lado do 

substantivo coletivo – este responsável exatamente por representar o conjunto da classe - está 

fortemente previsto na sequência; sua presença naquela posição sugere a necessidade de reforçar o 

sentido já expresso pelo coletivo, o que aponta para a função discursivo-pragmática desse tipo de 

construção. 

Estruturalmente, o substantivo coletivo ocupa o lugar da base e o elemento que o reitera 

funciona como colocado de natureza adjetiva. 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Junta médica 

 

Perícia é a avaliação de Saúde do Servidor, ou de seus 

dependentes, efetuada pela Junta Médica do Estado, 

que tem as funções de execução e controle das ... 
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Ninhada de pintos Sonhar com Galinha tem o seguinte significado: A 

galinha onírica está intimamente relacionada com a 

idéia de proteção que a ave, com sua ninhada de pintos, 

 

Quadrilha de ladrões Você faz parte de uma quadrilha de ladrões que é 

especializada em invair casas e roubar tudo que estiver 

lá. Roube grandes mansões e seja bem rápido para fugir 

... 

Talha de lenha Uma talha de lenha, com 80 pedaços, por exemplo, no 

ano anterior custava R$ 18 e, no momento, chega a ser 

R$ 22. ... Entre os tipos de lenha mais vendidos, ... 

 

4.2.2.1.15 Antonomásia 

O ato de designar pessoas e lugares por seus atributos ou por referências circunstanciais retrata 

uma figura de linguagem bastante utilizada em textos orais e escritos, formais e informais, 

denominada antonomásia.  

A estrutura predominantemente binária manifestada por esse recurso linguístico, aliada ao 

forte caráter cultural e idiomático do uso dos elementos, aponta para uma ocorrência colocacional ao 

mesmo tempo que traz à baila algumas questões que podem constranger a fundação desse tipo. Um 

dos fatores que concorrem para isso está localizado do ponto de vista da produção/recepção dessas 

ocorrências, já que há casos que pressupõem um tipo de conhecimento específico relacionado a áreas 

do saber (por exemplo, Poeta dos escravos, em que o conhecimento histórico-literário se impõe como 

condição imperativa para entendimento; ou Terra do sol, que mobiliza também conhecimento 

geográfico). Outro fator que pode desestabilizar o tipo em foco tange à sua constituição sintática, que, 

embora respeite a composicionalidade semântica para a escolha dos elementos de superfície, 

apresenta casos bastante opacos, os quais embaçam a já tênue fronteira entre colocações e expressões 

fixas (por exemplo, camisa de Vênus90, que, para referir o preservativo de látex denominado 

camisinha, busca traços que extrapolam o referente direto que lhe serve motivação). Junte-se a isso a 

necessidade de ser aprendido e memorizado em bloco sintático com mobilidade semântica bastante 

reduzida, mas não completamente impedida na totalidade dos casos. Essa característica de bloco 

sintático contamina a de composicionalidade, aqui sacramentada somente após o casamento dos 

constituintes. Assim, temos garantido o sucesso da substituição do referente e assegurado sua 

                                                 
90 Durante o século XVI, a disseminação das doenças sexualmente transmissíveis que assolava a Europa eram chamadas 

de doenças venéreas. Esse nome faz referência às sacerdotisas dos templos de Vênus, que exerciam a prostituição como 

forma de culto à Deusa do Amor. O anatomista e cirurgião Gabrielle Fallopio confeccionou o que descreveu como uma 

"bainha de tecido leve, sob medida, para proteção das doenças venéreas, que denominou De Morbo Gallico, em um artigo 

escrito em 1564. Depois, Shakespeare denominou-a "luva de Vênus". (Fonte: https://br.answers.yahoo.com 

/question/index;_ylt=A0LEVjc9APBWBrIAqcsf7At.;_ylu=X3oDMTBybnV2cXQwBHNlYwNzcgRwb3MDMgRjb2xv

A2JmMQR2dGlkAw--?qid=20071120161427AAaPc9z). 
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composicionalidade imperativamente após a associação sintática consumada conforme as “regras” de 

convencionalidade em determinada língua.  

A característica fundante dessa figura de linguagem nos levou a decidir que seu padrão 

sintático será invariavelmente nominal, já que sua composicionalidade apenas se efetiva em bloco, 

cujo núcleo é necessariamente um nome. 

 

OCORRÊNCIA EXEMPLO EM CONTEXTO 

Pai dos burros Pesado, denso e maçante: é como o dicionário pode ser 

visto por muitas pessoas. Considerado por algumas 

gerações como o “Pai dos Burros”, o glossário que ... 

Gênio das trevas O poder das Trevas. ... Depois de lhe armarem os mais 

perigosos laços, sem resultado, enviaram um 

representante ao Gênio das Trevas, a fim de ouvi-lo a 

respeito. 

Ouro dos tolos 

 

Ouro dos tolos Química O ouro dos tolos é a pirita 

(dissulfeto de ferro), que, na verdade, só tem aparência 

de ouro, seu valor é apenas uma fração ... 

Papai do céu Papai do céu está aqui Sua presença vou sentir Quem 

está pensando como eu Levante a mão dê glória a 

deus Papai do céu está aqui. Papai do céu está aqui Sua 

... 

 

À guisa de uma visão panorâmica e objetiva dos fenômenos que descrevemos neste momento 

do trabalho, preparamos um quadro-síntese das propriedades aqui descritas, as quais integram a 

fundação taxonômica microestrutural das colocações do PB, seguidas de exemplos prototípicos de 

cada um dos 16 tipos colocacionais que ocorrem entre as colocações simples do PB, ao que 

acrescentamos objetivamente a natureza predominante de cada tipo.  

 

PARTICULARIDADE EXEMPLO NATUREZA 

 

APAGAMENTO 

COLOCADO -   Aparelho dentário Sintático-semântico-discursiva 

BASE -                    Telefone fixo Sintático-semântico-discursiva 

ARCAÍSMO Girar nos calcanhares  

ANTONOMÁSIA Pai dos burros Semântico-discursiva 

HIPERONÍMICA VEÍCULO (carro, ônibus, moto etc.) 

desgovernado 

 

Sintático-semântica 

BINÔMIO  Rápido e rasteiro Sintático-discursiva 

HÍBRIDA Zapear canais Sintática 

ESTRANGEIRISMO Personal trainer Discursiva 
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METONÍMICA Leite moça Semântico-discursiva 

NÃO PADRÃO Maiores informações Discursiva 

NEOLOGISMO Pedalada fiscal Semântico-discursiva 

OXÍMORO Barulho ensurdecedor  Semântico-discursiva 

PLEONÁSTICA Doido da cabeça Semântico-discursiva 

COLETIVO Multidão de gente Semântico-discursiva 

       ADJETIVAÇÃO 

 

Contrato temporário Sintático-discursiva 

TRINÔMIO  Barba, cabelo e bigode Sintático-discursiva 

GERAL REVERSÍVEL:  dos pés à cabeça/da 

cabeça aos pés 

Sintático-semântico-discursiva 

ETONEMA: Muito bonito! Sintático-discursivo-pragmática 

NORMATIVA: lava a jato – lava jato Sintático-discursivo-pragmática 

Quadro 7- Quadro-síntese de Particularidades e Natureza de das colocações simples do PB 

 

 

4.2.2 Superposição 

Os 15 tipos colocacionais supradescritos não se manifestam apenas entre as colocações cuja 

macroestrutura sintática é simples nos termos aqui estabelecidos.  A possibilidade de flagrante entre 

os dois outros modelos (superposição e complexa) é amplamente admitida, muito embora não os 

tenhamos identificado todos efetivamente. Como dissemos, existem como possibilidade. 

Nas colocações agrupadas na categoria superposta, essa possibilidade é potencialmente 

grande, dado sua própria fisiologia: colocações superpostas consistem na subsunção de uma 

colocação por outra, de modo que temos uma colocação funcionando como constituinte (base ou 

colocado) de outra colocação. Conforme descrevemos pormenorizadamente em 4.2.1.2 Colocação 

superpostas (superposição, o movimento é de continência (C = a + b, em que a ou b é necessariamente 

uma colocação). Assim, o comportamento peculiar será flagrado em a ou b, mesmo em caso de dupla 

superposição (C = a+b, em que a ou b é necessariamente outra Csuperposição). 

Dito isso, aproveitamos a descrição do item 4.2.2.1 Colocações simples acima e contentamo-

nos em apresentar o quadro-síntese em que constam os tipos diagnosticados, seguidos de exemplo e 

natureza: 

PARTICULARIDADE EXEMPLO NATUREZA 
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Quadro 8- Quadro-síntese de Particularidades e Natureza de das colocações superpostas do PB 

 

 

4.2.3 Colocações complexas 

Diferentemente das colocações simples e superpostas, a macroestrutura complexa dispõe de 

plasticidade estrutural bastante reduzida. Isso porque sua estrutura conta, em grande parte, com 

constituintes de natureza não lexical ocupando uma das posições estruturantes do fenômeno 

colocacional (base ou colocado), caso das colocações complexas de matriz comparativa (cf. 4.2.1.3 

Colocação complexa). 

Entretanto, o modus operandi de colocações complexas, ao passo que estas não acompanham 

a variedade dos dois outros tipos macroestruturais, é terreno de particularidades que se manifestam 

quase que exclusivamente91 em estruturas desse tipo, caso das colocações de Base aberta, descrita a 

seguir: 

 

4.2.3.1 Base aberta 

Colocações complexas de base aberta designam fenômenos colocacionais de natureza 

fortemente discursiva, posto que sua característica constitutiva se funda no fato de a posição da base 

ser saturada e conhecida apenas no instante em que é lançada em determinado contexto, embora seu 

colocado seja conhecido e convencional. Fulgêncio (1998) também notou essa estrutura parcialmente 

lacunada em algumas realizações do PB. Diferentemente do que fizemos, incluiu-as entre suas 

expressões fixas mistas, tipo fundado para abrigar estruturas “em que uma parte já está preenchida 

pelo léxico, e outra parte apresenta somente uma estrutura formal fixa, sem preenchimento léxico 

fixo” (p. 204).  Jackendoff e Culicover (2005, p. 33-34)92 também reconhecem essa sorte de 

construções, como o demonstram ao exporem a notação em aberto para a estrutura da sentença Pat 

                                                 
91 Conforme prometemos em nota, descrevemos o 16º tipo microestrutural e acrescentamos as únicas ocorrências entre 

as colocações simples, qual sejam morto de BASE ABERTAADJETIVO (e sua variação verbal morrer de BASE ABERTA) 

e Poço de Nadjetivo (poço de simpatia, poço de ignorância etc.), o que retira do terreno das complexas a exclusividade de 

manifestação desse fenômeno. 
92 Apud Fulgêncio (1998, pp. 204-205). 

APAGAMENTO BASE  Meia passagem estudantil 

 

Semântico-discursiva  

COLOCADO Bons antecedentescriminais 

 

Semântico-discursiva 

BINÔMIO Casar de véu e grinalda 

 

Semântico-discursiva 
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sang/drank/sewed his heart out:  “propomos que [V X’s heart out] é um SV lexical onde V é um 

verbo escolhido livremente e X é um pronome limitado pelo sujeito; todos os seus constituintes são 

licenciados pelo idiomatismo, não pelo verbo”. 

A estrutura desse tipo é sui generis na medida em que abala o próprio conceito do fenômeno 

colocacional. Ora, se é a base o núcleo sêmico em torno do qual o colocado é convocado para, juntos, 

comporem o corpo da colocação, é no mínimo interessante que exatamente esse componente exista 

necessariamente como encaixes de preenchimento livre, ao mesmo tempo em que mantém sua 

autoridade de base; é o colocado que existe concretamente, preso a uma base incorpórea. Veja-se o 

que ocorre com os exemplos abaixo: 

(a) Dana: “Se agir como louco, posso demití-lo”. Da Redação. 06/08/2010 07:56. [gallery include='58991' 

type='main'] Além de ter que derrotar o falastrão Chael ... 

 

(b) Brigamos diversas vezes até que ele decidiu parar de fumar. Isto é, parar de fumar feito louco, porque sei 

que uma vez ou outra ele ainda traga, nos momentos ... 

 

(c) O dragão-verde pôs-se a gritar como louco, tudo isso em questões de segundos. - Acorda dragão! – rugiu 

Zezé tentando reanimar o amigo que tremia uma ... 

 

O colocado como louco é componente recorrente e empresta sua carga semântica à base 

somente conhecida no contexto em que ocorre; muda conforme esse contexto, mas é sempre 

atualizada em forma verbal. Temos aí uma regularidade: as bases abertas das colocações complexas 

cujo colocado é como louco são sempre verbais. O mesmo ocorre como os colocados como uma 

tartaruga, cuja base sofre as restrições de seleção do contexto em que ocorre. 

Outros casos, no entanto, abrigam maior variação morfológica em suas bases, como se vê nos 

exemplos abaixo: 

(d) Letra e música para ouvir - Há um tempo atrás / Pensava em você / Era exatamente assim / Linda como 

Sempre / / Desde quando te vi / Só pensava em você ... 

 

(e) Zueiro como sempre, Harrison Ford aconselha novo Han Solo: “Não faça!” Frases de Star Wars 25 de 

março de 2016 Nenhum Comentário. Han-  

 

(f) Mas uma coisa todos concordaram: Não dá mais pra fazer como sempre fizemos. Simplesmente não 

funciona mais! A verdade é que os ... 

 

Entre as colocações complexas, contamos também com o tipo híbrida, já descrita no item 

4.2.2.1.4 Híbrida acima. 

PARTICULARIDADE EXEMPLO NATUREZA 

BASE 

ABERTA 

BASE VERBAL 

ABERTA 

(AGIR, TRABALHAR, COMER) 

como um louco 

Semântico-discursiva  
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Quadro 9 – Quadro-síntese de Particularidades e Natureza de das colocações complexas do PB 

 

4.3 Análise das macroestruturas sintáticas colocacionais em função do padrão sintático e 

das características microestruturais 

 

4.3.1 Macroestrutura sintática simples 

Aproximando um pouco mais a lupa, saímos de uma visão geral dos dados e adentramos o 

terreno específico de cada um dos tipos macroestruturais para ver a prevalência do padrão sintático e 

das propriedades microestruturais no interior em cada um deles: simples, superposta e complexa. 

Entre as ocorrências reunidas sob a macroestrutura sintática simples, as colocações adjetivas 

e nominais seguem a tendência geral e lideram a padronagem do grupo, seguidas pelas verbais, 

adverbiais e, por último, pronominais; o padrão contextual (tipo coringa) não ocorre neste 

conjunto. O quantitativo simples e o percentil dessas ocorrências estão demonstrados no Quadro 10, 

seguido do Gráfico 2 abaixo: 

 

MACROESTRUTURA SINTÁTICA SIMPLES 

PADRÃO SINTÁTICO 

TIPO  QUANTITATIVO 

ADJETIVA  2934 

NOMINAL 1374 

VERBAL 736 

ADVERBIAL 200 

PRONOMINAL 8 

CONTEXTUAL - 

TOTAL 5.252 

Quadro 10 - Quadro-síntese quantitativo de colocações macroestruturais simples do PB em função do padrão 

sintático 

 

 

BASE ABERTA (FALAR, DAR VEXAME, 

AGRADÁVEL) como sempre 

Semântico-discursiva 

HÍBRIDA 

 

Condição sine qua non Sintática 
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Gráfico 2 - Colocações macroestruturais simples do PB em função do padrão sintático 

  

Quanto às propriedades microestruturais das colocações de macroestrutura sintática simples, 

os fenômenos de binômio e apagamento sintático encabeçam os fenômenos manifestados nas 

ocorrências do grupo, seguidos de pleonasmo, estrangeirismo, neologismo, coletivo, híbrida, 

antonomásia, adjetivação, hiperonímica, arcaísmo, trinômio, não padrão, metonímica, 

geralreversível, oxímoro, base aberta, geralnormativa e geraletonema, conforme quantificado pelo Quadro 

10 abaixo: 

MACROESTRUTURA SINTÁTICA SIMPLES 

PARTICULARIDADE MICROESTRUTURAL 

TIPO  QUANTITATIVO 

BINÔMIO  156 

APAGAMENTO SINTÁTICO 123 

PLEONÁSTICA 64 

ESTRANGEIRISMO 55 

NEOLOGISMO 42 

HÍBRIDA  36 

COLETIVO 34 

ANTONOMÁSIA 32 

ADJETIVAÇÃO 16 

TRINÔMIO 13 

ARCAÍSMO  12 

HIPERONÍMICA 11 

METONÍMICA  09 

NÃO PADRÃO 09 

GERALREVERSÍVEL 06 

OXÍMORO 05 

BASE ABERTA 03 

GERALETONEMA 02 

GERALNORMATIVA 02 

TOTAL 630 

Quadro 14 - Quadro-síntese de propriedades microestruturais das colocações de macroestrutura simples do PB 
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4.3.2 Macroestrutura sintática superposta 

Entre as ocorrências reunidas sob a macroestrutura sintática superposta, a tendência geral das 

CPB se restringe à prevalência do padrão nominal, que lidera a padronagem do grupo, seguida do 

verbal e adverbial; os padrões pronominal e contextual (tipo coringa) não ocorrem neste conjunto. 

O quantitativo simples e o percentil dessas ocorrências estão demonstrados no Quadro 11, seguido 

do Gráfico 3 abaixo: 

 

MACROESTRUTURA SINTÁTICA SUPERPOSTA 

PADRÃO SINTÁTICO 

TIPO  QUANTITATIVO 

NOMINAL  79 

VERBAL 36 

ADJETIVA 18 

ADVERBIAL 02 

PRONOMINAL - 

CONTEXTUAL - 

TOTAL 135 

Quadro 11 - Quadro-síntese quantitativo de colocações macroestruturais superpostas do PB em função do padrão 

sintático 

 

 

Gráfico 3 - Colocações macroestruturais superpostas do PB em função do padrão sintático 

 

Quanto às propriedades microestruturais das colocações de macroestrutura sintática 

superposta, vemos que é o comportamento geral que prevalece, haja vista o quantitativo de 

peculiaridades manifestadas pelo grupo (03 no cômputo total); isso se deve, em grande medida, ao 

próprio mecanismo de funcionamento dos constituintes colocacionais no interior dessa 

macroestrutura sintática, já que a etiqueta do padrão sintático é marcada pelo constituinte que não 



135 

 

abriga colocações; essa nos parece uma justificativa razoável para a estabilidade microestrutural do 

grupo.   

Os fenômenos de apagamento sintático, binômio e pleonasmo são os dois únicos 

manifestados nas ocorrências do grupo, conforme demonstra o Quadro 12 abaixo: 

 

MACROESTRUTURA SINTÁTICA SUPERPOSTA 

PARTICULARIDADE MICROESTRUTURAL 

TIPO  QUANTITATIVO 

APAGAMENTO SINTÁTICO 12 

BINÔMIO 04 

PLEONASMO 01 

TOTAL 17 

Quadro 12 -Quadro-síntese de propriedades microestruturais das colocações de macroestrutura superposta do PB 

 

 

4.3.3 Macroestrutura sintática complexa 

Entre as ocorrências reunidas sob a macroestrutura sintática complexa, a tendência geral das 

CPB é também, assim como na categoria superposta, apenas parcialmente atendido; diferentemente 

daquela, entretanto, mantém o padrão sintático adjetivo em vez do nominal.  A prevalência do padrão 

sintático do grupo é assumida pelo verbal, seguida dos padrões adjetivo, nominal e contextual (tipo 

coringa); o padrão sintático adverbial não ocorre neste conjunto. O quantitativo simples e o percentil 

dessas ocorrências estão apresentadas no Quadro 13, seguido do Gráfico 4 abaixo: 

 

MACROESTRUTURA SINTÁTICA COMPLEXA 

PADRÃO SINTÁTICO 

TIPO  QUANTITATIVO 

VERBAL 89 

ADJETIVA 44 

NOMINAL 10  

CONTEXTUAL 04 

ADVERBIAL  - 

TOTAL 147 

Quadro 13 - Quadro-síntese quantitativo de colocações macroestruturais complexas do PB em função do padrão 

sintático 
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Gráfico 4 - Colocações macroestruturais complexas do PB em função do padrão sintático 

 

Quanto às propriedades microestruturais das colocações de macroestrutura sintática complexa, 

vemos que, assim como ocorre na categoria superposta, é comportamento geral que prevalece, haja 

vista o quantitativo de peculiaridades manifestadas pelo grupo (05 no cômputo total contra 142 

comportamentos gerais); justificativa razoável para a estabilidade microestrutural do grupo parece 

recair na fisiologia dos constituintes do grupo, já que seu colocado é um bloco lexical nem sempre 

composicional que se associa à base, esta geralmente constituída de apenas um elemento lexical, o 

que impede, em grande medida, a manifestação de parte considerável dos fenômenos microestruturais 

observados até aqui. 

São os fenômenos de base abertaverbo, apagamento sintático e arcaísmo os manifestados no 

interior do grupo, conforme demonstra o Quadro 13 abaixo: 

 

MACROESTRUTURA SINTÁTICA COMPLEXA 

PARTICULARIDADE MICROESTRUTURAL 

TIPO  QUANTITATIVO 

BASE ABERTA 06 

APAGAMENTO SINTÁTICO  01 

ARCAÍSMO 01 

TOTAL 08 

Quadro 14 - Quadro-síntese de propriedades microestruturais das colocações de macroestrutura complexa do PB 

 

4.4 Tipos de colocado 

Cada um dos três tipos macroestruturais das colocações do PB conta com tipos específicos de 

colocado, definidos conforme critérios predominantemente sintáticos. Possuem atividade restrita ao 

tipo que integram, servindo, em alguns casos, como elemento de parâmetro para o enquadre em 

determinado padrão sintático. O tipo de colocado, todavia, não mantém qualquer relação de 
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dependência com os tipos sintáticos microestruturais, ocorrendo livremente entre eles e sem 

estabelecer qualquer vínculo de previsibilidade.  

Podem se manifestar sob 5 roupagens sintáticas, descritas a seguir em absoluta consonância 

com a proposta conceitual-taxonômica que vimos construindo nesta pesquisa.  

 

4.4.1 Simples 

Colocados simples têm atuação restrita às colocações simples e são os mais recorrentes entre 

elas. Representam a porção mais expressiva do fenômeno colocacional do PB, acompanhando o que 

ocorre com a macroestrutura de colocações homônima. Sintaticamente é composto por um elemento 

lexical (adjetivo, advérbio, substantivo, verbo), pronominal ou por um SP, cuja composição é o 

resultado de uma preposição e de um elemento lexical. Vejamos: 

(a) Contagem regressiva 

     Abrir protocolo 

 

(b) Aquela doença 

     Daquele jeito 

 

(c) Cartão de crédito 

Olhar de soslaio 

 

4.4.2 Composto 

Colocados compostos figuram entre as colocações simples e reúnem casos em que estes 

constituintes colocacionais são  constituídos de mais de um elemento lexical, este podendo abrigar 

um SP ou vir encabeçado por ele: 

(a) Água imprópria para banho, donde: 

    C = BASE (água) + COLOCADO (imprópria Adj  para banho SP [para Prep + banho Subs]) 

 

(b) Área de proteção ambiental, donde: 

       C = BASE (área) + COLOCADO (de proteção ambiental SP [de Prep + SN [proteção Subst ambiental Adj]) 

 

É ponto capital destacar que esse componente composto não forma uma nova colocação; trata-

se tão-somente de um sintagma composto que integra uma estrutura colocacional na função de 

colocado, ou seja, é convocado pelo pivô semântico (base) para, juntos, comporem determinada 

sequência. A ressalva se dá porque, caso esse elemento composto constitua uma colocação, saímos 

da macroestrutura simples para a superposta, movimento cuja implicação primeira é o impedimento 

de se ocorrer colocado composto. Nesse ambiente, em que o colocado composto é também 

colocacional, temos o caso de colocado combinado, nosso próximo objeto de descrição. 
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4.4.3 Combinado 

O colocado combinado figura na macroestrutura colocacional superposta e apresenta 

engrenagem destacada pela recursividade de que lança mão para operar. Sua característica estrutural 

mais proeminente é o fato de ser, ele mesmo, uma colocação, cujo comportamento segue o da classe 

das colocações em geral. 

Esse colocado, que é uma colocação, age em combinação com a base de modo a compor o 

corpo semântico pretendido, esse também uma colocação. Como já aconselhamos, não se deve 

confundir com o colocado composto retrodescrito, que integra macroestrutura simples; é também 

composto se tomarmos sua estrutura fora de âmbito fraseológico, mas, assumindo o estatuto 

colocacional, essa composição lhes subtrai a irmandade. Deixam de ser unha e cutícula para 

ocuparem, cada uma, dedos diferentes. Vejamos alguns exemplos colados a seu esqueleto estrutural: 

(a) Estado de calamidade pública, donde: 

C = BASE (estado) + COLOCADO (SP de +  SN = C’  = [BASE (calamidade) + 

COLOCADO (pública)]) 

(b) Entrar em trabalho de parto, donde: 

C = BASE (entrar) + COLOCADO (SP em +    SN = C’  = [BASE (trabalho) + COLOCADO 

(SP de + parto Subs)]) 

 

Como dissemos há pouco, a colocação acolhida por esse tipo de colocado segue o 

comportamento geral da classe, ou seja, pode ser simples, superposta ou complexa. Entre casos de 

superposição, em que a recursividade atua fortemente, é possível que uma outra superposição 

desempenhe o papel de um dos constituintes do corpo colocacional (base ou colocado), como vimos 

nos casos de superposição dupla explanados em 4.2.1.2 Colocação superpostas (superposição. Assim, 

temos que toda superposição dupla conta com dois colocados combinados, um para cada 

superposição. Esquematicamente: 
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 Figura 9 - Esquema de formação do colocado combinado superposto 

 

Combinando duas colocações, vemos uma superposição de combinações, donde se origina o 

colocado combinado superposto. Vejamos o esquema aplicado a uma ocorrência: 

(c) Decretar estado de calamidade pública, em que: 

SUPERPOSIÇÃO  1 = Estado + de calamidade pública 

SUPERPOSIÇÃO   2   = Decretar +  estado de calamidade pública 

 

4.4.4 Colocado de matriz comparativa 

Os colocados de matriz comparativa integram exclusivamente as colocações de 

macroestrutura sintática complexa. Não constituem, como sabemos, palavra com estatuto lexical e 

encabeçam o constituinte colocacional que desempenha função adverbial comparativa, daí a origem 

de seu nome.  

O elemento que degrada o sintagma para a posição de colocado de matriz comparativa é aqui 

denominado Termo comparativo (Tcomp), materializado na superfície linguística sob forma dos itens 

como/tal como /como que, que nem, feito, igual, conforme explicamos em 4.2.1.3 Colocação 

complexa.  

(a) Beber como um gambá 

     Chorar como criança 

 

 

4.4.5 Locucional 

Os colocados locucionais dividem com os colocados de matriz comparativa o escopo das 

colocações de macroestrutura sintática complexa. O tipo é transparente quanto ao que representa: 

abriga, em sua função, locuções. Assim como ocorre com o combinado, podemos ser tentados a 
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enquadrá-los entre os compostos. Observe-se, entretanto, que o fato de os colocados locucionais se 

constituírem de sintagmas maiores é apenas a caraterística mais aparente de seu perfil. 

O olhar ajustado a fenômenos colocacionais logo perceberá que tais sintagmas maiores são, 

em verdade, locuções, o que, dada sua natureza de fixação, já constitui argumento legítimo para ser 

esquadrinhado à parte. E foi o que fizemos.  

(a) Mãe de primeira viagem 

    Casar de papel passado 

 
 

4.5 Casos especiais 

Em brevíssimo conto93, Borges narra a adoração de um homem por tigres. Não “o tigre oveiro 

dos camalotes do Paraná e da confusão amazônica, mas o tigre rafado, asiático, real, que só homens 

aguerridos podem enfrentar sobre um castelo em cima de um elefante”. Passada a infância e caducada 

a paixão felina, os tigres persistem oniricamente em sua vida; se é assim, pensa ele, “isto é um sonho, 

pura diversão de minha vontade, e, já que tenho um poder ilimitado, vou produzir um tigre”. 

Inconformado, vê-se diante da impossibilidade de controlar seu dreamtiger: “Oh, incompetência!  

Nunca meus sonhos sabem engendrar a almejada fera. O tigre aparece, sim, mas dissecado ou fraco, 

ou com impuras variações de forma, ou de um tamanho inadmissível, ou muito fugaz, ou tirante a cão 

ou a pássaro”. 

Eis-nos diante de nosso dreamtiger colocacional: casos cujo padrão sintático-semântico foge 

completamente aos padrões estabelecidos até aqui em nossa atividade descritiva.  Sem lamentações, 

no entanto, abraçamos as “feras”, mas não sem agitação. A nós coube o trabalho de perfilar os tipos. 

E o fizemos em formato de breviário, mais para não deixar de notá-los do que para exauri-los. 

4.5.1 Estrutura duplicada: Limpo que limpo94 

Estruturas duplicadas se enquadram nos casos de binômio e correspondem aos casos em que há 

elementos verbais coordenados pelo único elemento fixo da sequência que, o qual funciona como elo 

coordenativo. Adotam estrutura duplicada porque o elemento (sempre verbal) que é selecionado para 

a primeira posição é necessariamente repetido na segunda, conforme visualizamos em seu esqueleto 

sintático: VERBO + que +  VERBO duplicado; como é uma expressão usada para indicar iteração, ação 

repetitiva ou intensificação da ação, a duplicação lexical é perfeitamente cabível. Frise-se que a 

                                                 
93 BORGES, J. L. Dreamtiger. In: O fazedor. Obras Completas, Vol. II. Editora Globo S.A. 
94 Fulgêncio (1998, p.204) também inclui a sequência limpo que limpo entre as Expressões fixas mistas, pois “parte do 

léxico é fixa e outra parte ainda deve ser preenchida – mas a estrutura permanece constante”.  
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estrutura lacunar das posições é relativa: a primeira tem preenchimento léxico completamente aberto; 

a segunda só é relativamente aberta, pois é o espelho da primeira, por isso duplicada.   

(a) Eu limpo que limpo os arquivos. ALB que aparecem em todas as minhas pastas, mas todo dia quando eu 

inicializo o pc eles estão lá de novo. O arquivo chama: "ViewerX ...  

(b) ... eu falo que falo não jogo no ralo, só não me calo, falei pra vida, eu não me calo, você e sua letra me 

lembra da minha mãezinha, quando ela fazia pra mim, ... 

 

4.5.2 Colocações corrompidas: Marcha à ré / Lava a jato / Ditado – dito/ Popular- pop 

Colocações corrompidas correspondem a estruturas que, desgastadas pela norma, abandonam o 

estatuto de colocação ou apresentam encurtamento em um de seus componentes lexicais. No primeiro 

caso, há possibilidade de deixar de ser colocação e integrar, por força do uso, casos de composição, 

como ocorre em lava a jato – lava jato/lava-jato e marcha à ré – marcha ré/marcha-ré, em que a 

função adverbial dos colocados à ré e a jato foram incorporadas pela base de modo a constituírem 

um lexema.  Nossa compreensão do fenômeno colocacional exclui de seu escopo casos de 

composição (cf. 2.6.3 Colocação e composição), de sorte que essas sequências figuram entre as 

ocorrências colocacionais em caráter geral, não padrão (caso de marcha ré) ou normativo (marcha 

à ré e lava a jato)95. Já os pares ditado/dito e popular/pop representam casos de encurtamento e 

concorrem nas sequências ditado popular e dito popular, cultura/arte/música popular e pop ao que 

nos contentamos em marcar aqui possibilidade de encurtamento. 

(a) Como fazer uma manobra de marcha ré correta? - Eu Quero Dirigir com o Fabiano Silva  

(b) Para evitar acidentes com o seu carro, você precisa saber usar a marcha a ré. Por isso, reunimos 4 dicas 

para usá-la sem medo de acidentes. Confira! 

(a) Este dito popular tem origem na Itália. Joana, rainha de Nápoles e condessa de Provença (1326-1382), 

liberou os bordéis em Avignon, onde ...  

(b) Provérbios e Ditos Populares. Postado em 14 março, 2007 Atualizado em 23 março, 2007. À noite todos 

os gatos são pardos. A união faz a força. 

 

4.5.3 Colocações semanticamente recuperáveis: Menor/Maior de idade  

As colocações ora referidas apresentam uma variação sintática que subtraem seu estatuto colocacional 

se encaradas apenas do ponto de vista sintático. As sequências maior de idade e menor de idade, 

                                                 
95 Colocações normativas são aquelas que atuam somente nos usos prescritos pela Gramática Tradicional, caso de marcha 

à ré e lava a jato, por exemplo. Assim como as colocações efêmeras (cf. nota 84), não foram exploradas nem descritas 

neste trabalho, apenas notadas. 
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formas absolutamente colocacionais, apresentam-se em uso corrente não padrão (nos termos 

estabelecidos em 4.2.2.1.9 Não padrão), como de menor e de maior. Ao sofrerem essa modificação, 

abandonam a estrutura sintática colocacional, já que temos sintaticamente apenas um SP (Prep de + 

Subst maior/menor). Ocorre que se trata de ocorrências que podem ter sua forma recuperada 

semanticamente, caso de um tipo de sequência que, degradada à SP – fatalmente não colocacional -, 

recupera sua estrutura colocacional no plano semântico.   

(a) O menor de idade é ‘menor’ ou ‘de menor’? | Sobre ... 

veja.abril.com.br/.../o-menor-de-idade-e-menor-ou-de-menor    

O próprio menor de idade, “quando bandidinho ou bandidão criminoso”, se refere à autoridade 

policial assim: – ” sou “dimenor”, me “põe ... 

 

(b) Qual o correto: Menor de idade ou de menor? | Yahoo Respostas 

br.answers.yahoo.com/question/index?qid=...   Em cache 

Melhor resposta: É comum utilizar o termo menor de idade ou maior de idade representando aqueles 

que estão na menoridade ou maioridade respectivamente. 

 

 

4.5.4 Colocações homônimas: Lance livre 

As colocações homônimas são de natureza semântica e não apresentam complexidade estrutural. 

Correspondem aos casos em que há pelo menos duas coocorrências lexicais idênticas em plano 

sintático, mas cuja associação gera sentidos distintos em plano semântico. O fenômeno da homonímia 

é espólio da Semântica, que o examina em lexemas isolados. Aqui, alargamos seu escopo para 

associações sintagmáticas idênticas que apresentam comportamento colocacional96.   

(a) conheça as regras oficiais do basquete (basketball), regra dos 24 segundos, dimensões da quadra 

de basquete, faltas e lances livres, entre outras regras.  

(b) para efetuar um lance Livre, primeiro clique na caixa ao lado de Dar Lance, onde irá apagar o valor existe 

para que você ... 

4.5.5 Etonema: Muito bonito! / Grande coisa! 

Batizamos de etonema a colocação que tem sua cidadania condicionada à curva entoacional com que 

a sequência é pronunciada ou que pode ter essa entonação recuperada pelo contexto intralinguístico, 

ajudada por elementos de pontuação (!, por exemplo) e demais recursos contextuais (o próprio modo 

de conduzir o texto pode sugerir o contorno do tom), como confirmam os exemplos trazidos abaixo, 

                                                 
96 Sequências colocacionais homônimas ocuparão cada qual uma posição na BD de CPB. 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVu5Z1QNXjyMA4swf7At./RV=2/RE=1459897817/RO=10/RU=http%3a%2f%2f98.139.236.92%2fsearch%2fsrpcache%3fp%3dde%2bmaior%26type%3ddc-bcr-6YRTB__alt__ddc_dss_bd_com%26fr%3dyhs-ddc-ddc_bd%26hsimp%3dyhs-ddc_bd%26hspart%3dddc%26ei%3dUTF-8%26u%3dhttp%3a%2f%2fcc.bingj.com%2fcache.aspx%3fq%3dde%2bmaior%26d%3d4661548598562082%26mkt%3dpt-BR%26setlang%3dpt-BR%26w%3d2RV8Trm4FlRH087pTH9deR6qyNBSq6qC%26icp%3d1%26.intl%3dbr%26sig%3d8hZjzRcGMRPHi5SyH0iQyA--/RK=0/RS=NkC9SJDvrO6MN_hamWmBll9OOXo-
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ambos importados de nossa BD. Trata-se de um tipo de colocação ancorada em terreno fonológico e 

sua descrição deve contar fortemente com seus instrumentos teórico-práticos de verificação; sem isso, 

temos sintagmas livres pura e simplesmente.  

(a) Quadrofoil: um aerobarco silencioso, ecológico e muito bonito... 

 A Professora pegou Juquinha na sala de aula desenhando caricaturas de seus amiguinhos. Tomou seu 

caderno e disse: 

 - Vamos mostrar para a diretora e ver o que ela acha disso! 

 Chegando na sala da diretora, após esta olhar com atenção os desenhos, exclamou com ironia: 

 - Muito bonito isso não é seu juquinha? 

 Respondeu Juquinha com a maior naturalidade do mundo: 

 - Bonito e bem desenhado. Na verdade, eu sempre soube que era um grande artista, mas a modéstia 

me impede de dizer. Então prefiro que os outros vejam e digam isso, aí é mais sincero! 

 

(b) Não tenhamos ilusões: um ser humano não é grande coisa. De facto, há tantos que os governos não sabem   

o que fazer com eles. Seis mil milhões de humanos ... 

      Marc Jacobs minimiza polêmica sobre foto nu publicada no Instagram: "Grande coisa!" 

 

4.5.6 Construção de realização única: Entra ano, sai ano 

O caso aqui apresentado está localizado na macroestrutura superposta, pois um dos elementos do 

binômio – nesse caso, oracional – é ocupado por uma colocação verbal: entra ano. O segundo 

elemento, conquanto seja o correspondente antonímico do primeiro, não cruza a fronteira das 

construções livres. É o ouro dos tolos97. Temos uma construção coordenada em que um dos 

componentes (sai ano) assume uma combinação lexical de aparição única em PB. O uso do verbo 

sair em combinação com ano foi convencionado por ser o antônimo imediato de entrar, sem que, no 

entanto, essa associação seja utilizada em PB (*sair ano), tendo, portanto, existência limitada a esse 

binômio. 

(a) Entra ano, sai ano.E ainda assim eu continuo gostando de você,eu jurei pra mim que 2011 seria 

diferente,mas é só eu ouvi... de Diana S. Santana. Inserida por ...  

  

                                                 
97 O ouro dos tolos é a pirita (dissulfeto de ferro), que só tem aparência de ouro; seu valor é apenas uma fração do valor 

desse metal precioso. (Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/quimica/ouro-dos-tolos.htm). 
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4.6. Quantitativo geral dos dados 

A análise de nossos dados será mais voltada para o quantitativo das ocorrências das CPB e 

suas predominâncias sintático-semântico-discursivas no interior dos quadros macro e 

microestruturais.  

Em PB, as sequências colocacionais agrupadas na macroestrutura sintática simples constituem 

a parcela mais robusta do total de ocorrências em relação às duas outras, superposta e complexa. O 

fato pode ser atribuído a, pelo menos, dois fatores: a efetiva predominância desse tipo de sequência 

em PB e/ou a focalização que lançamos sobre elas durante parte considerável do processo de coleta 

de dados; era, de início, o único tipo de combinação que atendia por colocação. As realizações 

superpostas e complexas foram implicadas no trabalho de constituição da BD de CPB, cujos dados 

nos enviaram a sequências de constituição heterogênea, mas essencialmente duais, convencionais, 

idiossincráticas e de coocorrências restritas: colocações, portanto.  

 Em seguida, mas guardando considerável distância entre as primeiras, as colocações de 

macroestrutura complexa e superposta se constituem como partes menos expressiva sob visada 

quantitativa, mas inquestionavelmente interessantes do ponto de vista do comportamento geral da 

classe. 

O Quadro 15, que sintetiza o quantitativo das ocorrências distribuídas entre as 

macroestruturas simples, superposta e complexa, e seu respectivo percentual ilustrado pelo Gráfico 

5 apresentam esses dados de modo mais eloquente: 

 

CATEGORIA MACROESTRUTURAL 

SIMPLES 5252 

COMPLEXA  147 

SUPERPOSIÇÃO 135 

TOTAL 5.534 
Quadro 15 - Quadro-síntese quantitativo das colocações macroestruturais simples, superpostas e complexas do PB 
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Gráfico 5 - Percentual das categorias sintáticas macroestruturais de CPB sobre o total de ocorrências 

 

Os tipos de colocado acompanham a tendência quantitativa geral dos tipos sintáticos 

macroestruturais, pois mantêm relação de dependência direta com eles. Assim, não causará espécie 

que o colocado simples encabece a lista apresentando maior número de ocorrência; o composto, 

embora pertença à macroestrutura simples, recua consideravelmente em termos quantitativos e se 

apresenta bastante timidamente. Os colocados de matriz comparativa seguem em segundo lugar, 

assim como o fizeram as colocações de macroestrutura complexa; o colocado locucional, seu 

companheiro de atuação macroestrutural, possui realização menos expressiva. O combinado 

apresenta exatamente o mesmo número de realizações do tipo macroestrutural em que ocorre, já que 

se constitui como única possibilidade. 

O Quadro 16, que sintetiza o quantitativo dos tipos de colocado das CPB, e o  Gráfico 6 

apresentam objetivamente os dados acima comentados: 

 

Quadro 16 - Quadro-síntese quantitativo geral dos tipos de colocado das CPB 

 

COLOCADO  

TIPO QUANTITATIVO 

SIMPLES 5051 

COMPOSTO 36 

COMBINADO 135 

MATRIZ COMPARATIVA 115 

LOCUCIONAL 32 

TOTAL 5.369 
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  Gráfico 6 - Percentual dos tipos de colocado sobre o total de ocorrências de CPB 

 

 

A padronagem sintática geral acompanha uma tendência já notada por Tagnin (1998, p. 43), 

para quem as colocações adjetivas e nominais, juntas, são responsáveis pela “vasta maioria das 

colocações, uma vez que servem para dar nome às coisas”, ajuntando que “são muito frequentes nas 

línguas de especialidade, que necessitam constantemente de termos novos para nomear novos 

produtos, processos, tecnologias etc.”. Em nosso elenco geral, esses foram também os dois padrões 

sintáticos que mais sobressaíram, seguidos de verbal, adverbial, pronominal e contextual, 

conforme resumimos no Quadro 17, seguido do percentual demonstrado no Gráfico 7: 

 

 

PADRÃO SINTÁTICO DAS CPB 

TIPO QUANTITATIVO 

ADJETIVA 2996 

NOMINAL 1463 

VERBAL  861          

ADVERBIAL 202 

PRONOMINAL 08 

CONTEXTUAL 04 

TOTAL 5.534 

Quadro 17 - Quadro-síntese quantitativo dos padrões sintáticos gerais das CPB 
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Gráfico 7 - Percentual do padrão sintático das CPB sobre o total de ocorrências 

 

As propriedades peculiares das CPB estão distribuídas, no interior da categoria 

microestrutural geral, entre 19 tipos, os quais apresentamos abaixo no Quadro 18, seguido do 

demonstrativo percentual dessas particularidades em relação à realização geral, já apresentado no  

Gráfico 1, o qual é agora retomado: 

 

CATEGORIA MICROESTRUTURAL 

PARTICULARIDADES SINTÁTICO-SEMÂNTICO-DISCURSIVAS DAS CPB 

TIPO QUANTITATIVO 

BINÔMIO  160 

APAGAMENTO SINTÁTICO  136 

PLEONÁSTICA 65 

ESTRANGEIRISMO  55 

NEOLOGISMO  42 

HÍBRIDA  37 

COLETIVO 34 

ANTONOMÁSIA 32 

ADJETIVAÇÃO 16 

ARCAÍSMO  13 

TRINÔMIO 13 

HIPERONÍMICA 11 

ABERTA  09 

METONÍMICA 09 

NÃO PADRÃO  09 

GERALREVERSÍVEL  07 

OXÍMORO 05 

GERALETONEMA 02 

GERALNORMATIVA 02 

TOTAL 657 

Quadro 18 - Quadro-síntese quantitativo geral de propriedades microestruturais das CPB 
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Gráfico 1 - Quantitativo percentual das propriedades microestruturais sintático-semântico-discursivas das 

colocações PB 

 

Entre as propriedades microestruturais da CPB, os fenômenos de apagamento sintático e 

binômio, ambos de natureza notadamente sintática, dividem quantitativamente o destaque do grupo, 

seguido de pleonasmo; os mais inexpressivos (percentual inferior a 1%) são os fenômenos de 

oximoro, superposiçãodupla, geralreversível, não padrão e base aberta, conforme pode-se visualizar 

no Gráfico 8 que se segue: 

 
Gráfico 8 - Quantitativo percentual das peculiaridades sintático-semântica-discursivas das CPB 
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5 CONCLUSÃO 

 

A chuva abrandou, só́ quase acabada. Juntam-se no alto 

da escada os viajantes, hesitando, como se duvidassem 

de ter sido autorizado O desembarque, se haverá́ 

quarentena, ou temessem os degraus escorregadios, mas 

é a cidade silenciosa que os assusta, porventura morreu 

a gente nela e a chuva só́ está caindo para diluir em lama 

o que ainda ficou de pé́.  

                  (Saramago, O ano da morte de Ricardo Reis) 

           

Os dados aqui reunidos não foram explorados ad nauseam mesmo porque abraçar o fenômeno 

colocacional em sua totalidade seria tarefa inglória, com parcas possibilidades de sucesso. Foi 

palmilhando as coocorrências léxico-sintáticas restritas que chegamos ao que, para nós, constitui-se 

como mais fundamental acerca das colocações do PB no que se refere a uma panorâmica da classe: 

estruturas sintáticas macroestruturais e propriedades microestruturais peculiares e geral. Grupos 

colocacionais que abrigam constituintes cuja fisiologia escapa à formulação clássica das colocações, 

especialmente no que tange aos colocados, foram os insumos de nossa taxonomia sintática 

macroestrutural. Quanto a isso, é verdade que outros autores já mencionaram tais possibilidades 

estruturais, mas somente à guisa de observação ou menção, de tal feita que casos que incluem 

colocados “maiores”, por exemplo, estão longe de ser tratados sistematicamente no campo dos 

estudos colocacionais. Para nós, entretanto, a relevância da percepção, retenção e descrição dessas 

estruturas sintaticamente heterogêneas que atuam nas colocações se impuseram como fortemente 

necessárias para estudos que, direta ou indiretamente, lidem com a classe. O comportamento 

microestrutural sintático-semântico-discursivo das colocações durante o processo descritivo das 

ocorrências não pode ser negligenciado, de modo que fundamos sua taxonomia específica. Mesmo o 

comportamento considerado geral apresentou traços de ordem sintática (GERALREVERSÍVEL), 

discursiva (GERALNORMATIVA) e fonológica (GERALETONEMA) merecedores de destaque, os quais nos 

limitamos a registrar; a reflexão acerca desses traços pode suscitar outras questões, e sua posterior 

descrição pode provocar modificações na jovem tipologia aqui proposta, que vê na instabilidade seu 

adubo. 

A padronagem sintática clássica (HAUSMANN, 2007) foi significativamente ampliada em 

função das ocorrências colocacionais do PB: passamos das 7 clássicas a 25 esqueletos estruturais, 

reunidos em seis padrões sintáticos, dois dos quais estreantes na nomenclatura da literatura 

especializada: o contextual e o pronominal. Objetivamente, além de construir a base de dados das 
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CPB, finalizamos este trabalho tendo cumprido as tarefas de  estabelecer a definição da padronagem 

sintática das CPB – 25 padrões sintáticos descritos e 18 instituídos; a (re)definição conceitual de 

colocações a tipologia sintática macroestrutural das CPB– 3 categorias descritas e instituídas; a 

tipologia dos colocados das CPB – 6 tipos descritos e instituídos; a tipologia microestrutural das CPB: 

peculiaridades sintático-semântico-discursivas – 19 tipos descritos e instituídos. 

Algumas informações específicas foram lançadas ao mar para que conseguíssemos realizar 

essa travessia menos por sua relevância que pela necessidade de delimitação de nosso objeto. A 

frustração de não tê-las explorado aqui é alentada pela possibilidade de trabalhos futuros, nossos ou 

de outrem. Entre elas, destacamos informações de caráter estatístico relacionadas à frequência de uso 

dessas estruturas – fator que, embora não constitua critério definitório, contribui para a caracterização 

geral do fenômeno. O problema que mais fortemente se impôs à pretensão de aferir a frequência de 

ocorrência das CPB a partir de tratamento estatístico foi de caráter metodológico: como e a partir de 

que parâmetros estabelecer um limiar de frequência que conceda “cidadania” às estruturas 

colocacionais, validando/contestando as já aceitas e acrescentando as até então não reconhecidas 

como tal, visto que “a frequência é condicionada por diversos fatores, como o meio social, a situação, 

as preferências pessoais etc.” (MESSELAAR, 1988 apud XATARA, s/d.)?. A aferição da frequência 

sobraçada à tipologia semântica proposta por Tutin e Grossmann (2002) podem, ainda, 

instrumentalizar a marcação de graus de aderência no interior de um continuum cujas pontas seriam 

ocupadas por graus máximos de opacidade e transparência, no sentido de estabelecer o mínimo 

colocacional do PB - trabalho a ser desenvolvido juntamente com a linguística de corpus. 

O estudo do fenômeno colocacional impõe muitos desafios de ordem interdisciplinar e não 

deve ser negligenciado fora dos estudos estritamente fraseológicos.  A fraseodidática na perspectiva 

do PLE pode bem se servir de informações colocacionais para promover a inserção sistemática de 

colocações no material didático e em outros materiais utilizados para este fim. A 

lexicografia/lexicologia pode se valer de informações constantes do conjunto colocacional aqui 

reunido para lançar as bases teóricas para inserção de colocações em dicionários de língua geral; a 

elaboração de um dicionário especializado é também produto que pode ser extraído daqui, 

reorganizando-se as informações especificamente para este fim, podendo-se também atuar na frente 

do Tratamento Automático da Linguagem (TAL); o exercício contrastivo é também viabilizado com 

apoio do resultado de nosso trabalho e tem, no campo da tradução, sua utilidade mais cintilante, já 

que possibilita traduções mais fidedignas da língua de saída para a língua de chegada. Outra 

informação relevante a ser incorporada à descrição de nossos dados é a atribuição de âncora semântica 

a cada uma das ocorrências, estabelecendo-se campos semânticos entre os quais as colocações se 
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distribuem, momento em que as colocações especializadas seriam organizadas e, juntamente com 

Terminologia, modelizadas e direcionadas para suas áreas de atuação específica.  

A construção de uma base de dados das colocações do português brasileiro não é trabalho que 

se encerra com a finalização desta tese. Ao contrário, constitui-se como um trabalho inaugural que 

inicia uma empresa cuja sustentação dar-se-á por meio do constante processo de (re)construção. 

Desde a validação das ocorrências candidatas até as taxinomias macro e microestruturais, bem como 

a reformulação do conceito do fenômeno colocacional, tudo é passível de constante revisão. 

O horizonte colocacional está posto; o caminho é longo e sinuoso; o clima é nem sempre 

ameno; o sentimento é de andarilho. Por onde for quero ser seu par.... 
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APÊNDICE I – BASE DE DADOS DO PB BASE DE DADOS DAS COLOCAÇÕES DO 

PB 

 

 

 

A figura abaixo é ilustrativa da tabela de ocorrências da BD das CPB aqui construída, tendo em 

consideração sua extensão, que soma 5.534 ocorrências, distribuídas em seis colunas na aba principal, 

esta seguida de mais três abas que abrigam separadamente os três tipos sintáticos macroestruturais. 

O arquivo segue anexo, em formato digital. 

 

Figura 10 - Demonstrativo da BD das CPB 


