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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar uma construção idiomática 

metafórica, estruturada por um sintagma nominal formado por um substantivo que 

designa um animal, seguido de uma especificação. A construção pode ser representada 

pelo esquema SN = (Subs. animal) + (Esp.), que estrutura um grande número de expressões 

linguísticas metafóricas como, por exemplo, “abelha no mel”, “bode expiatório” e “pinto 

no lixo”. O estudo tem como fundamentação teórica a Teoria da Metáfora Conceptual 

(TMC), proposta por Lakoff e Johnson (1980), e a Semântica de Frames (FILLMORE, 

2006), ambas articuladas a conceitos da Linguística de Corpus, como chunks e 

collocations.  Observou-se que as metáforas formadas por expressões contendo nomes de 

animais são licenciadas pela metáfora conceptual SER HUMANO É ANIMAL, em que 

o domínio-alvo é um indivíduo da espécie humana, e o domínio-fonte é um animal ou 

qualquer palavra associada ao reino animal. A metodologia adotada seguiu 

procedimentos semelhantes àqueles da linguística de corpus, sendo organizada em sete 

etapas: 1) levantamento de expressões por meio de formulário; 2) verificação da 

frequência das expressões com base em ocorrências na internet; 3) verificação da 

convencionalidade e da metaforicidade das expressões por meio de formulário; 4) 

verificação de registro das expressões em dicionários; 5) coleta de corpus autêntico; 6) 

verificação da proporção entre ocorrências metafóricas e literais por amostragem; 7) 

análise dos dados. Concluiu-se que: a) parte das expressões analisadas ativa frames 

dinâmicos (cenas); outra ativa frames predicadores, ou de especificações de animais; e a 

terceira seria híbrida, uma vez que ativaria um ou outro frame, dependendo do contexto 

em que ocorre; b) a conceptualização dos termos com animais, presentes nas expressões, 

nem sempre cumpre um papel relevante em sua compreensão, o que aponta para o fato 

de que cada expressão, como é o caso da maior parte dos chunks, funciona como uma 

unidade, e não como uma mera soma das palavras que a compõem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: metáfora animal, frame, expressão idiomática, 

construção, cognição 

 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to investigate a metaphorical idiomatic construction, structured by a 

noun phrase formed by a noun that designates an animal, followed by a specification. The 

construction can be represented by the SN = (Animal subs.) + (Esp.) scheme, which 

structures a large number of metaphorical linguistic expressions, such as “abelha no mel”, 

“bode expiatório” and “pinto no lixo”. The study will have as theoretical basis the 

Conceptual Metaphor Theory (CMT), proposed by Lakoff and Johnson (1980), and 

Frame Semantics (FILLMORE, 2006), both articulated to concepts of Corpus Linguistics, 

such as chunks and collocations. It is observed that the metaphors formed by expressions 

containing animal names are licensed by the conceptual metaphor HUMAN BEING IS 

ANIMAL, in which the target domain is an individual of the human species, and the 

source domain is an animal, or any word associated with the animal kingdom. The 

methodology to be adopted follows some procedures similar to those of corpus 

linguistics, being organized in seven stages: 1) collection of expressions by means of a 

form to be filled in ; 2) checking the frequency of expressions based on their occurrences 

on the Internet; 3) verification of conventionality and metaphoricity of expressions using 

a form to be filled in; 4) checking the registration of expressions in dictionaries; 5) 

collection of authentic corpora; 6) verification of the proportion between metaphorical 

and literal occurrences by sampling; 7) data analysis. It was concluded that: a) only a part 

of the analyzed expressions seems to activate dynamic frames (scenes); another activates 

predicator frames, or frames of animal specifications; and the third would be hybrid, since 

it would activate either frame, depending on the context in which it occurs; b) the 

conceptualization of terms with animals, present in the expressions, does not always play 

a relevant role in their understanding, which points to the fact that each expression, as is 

the case with most chunks, functions as a unit, and not as a mere sum of the words that 

compose it. 

 

KEYWORDS: animal metaphor, frame, idiom, construction, cognition 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objetivo de Pesquisa 

Se uma pessoa se sente desconfortável ou deslocada em um certo lugar ou em uma 

determinada situação, ela pode dizer, em língua portuguesa, que se sente como “um peixe 

fora d’água”. Curiosamente, a mesma metáfora pode ser encontrada em outras línguas: a 

fish out of water, em inglês; un poisson hors de l’eau, em francês; un pez fuera del agua, 

em espanhol. Trata-se, portanto, de uma metáfora extremamente produtiva, capaz de 

transcender a barreira da língua. 

Tão eficientes quanto “um peixe fora d’água”, diversas outras metáforas, como 

“bode expiatório”, “pinto no lixo” e “cão sem dono” são estruturalmente formadas da 

mesma maneira: são compostas por um substantivo que designa um animal (que, nos 

exemplos dados, são os termos “bode”, “pinto” e “cão”), seguido de alguma 

especificação1 (que, nessas mesmas expressões, são os termos “expiatório”, “no lixo” e 

“sem dono”, respectivamente). 

Tem-se aí, portanto, um tipo de chunk of language2 muito recorrente em diversos 

idiomas, estruturado da seguinte forma3: 

 SN = (Subs. animal) + (Esp.)  

 Nos chunks em língua portuguesa, a especificação pode ser constituída pelos mais 

diversos tipos de sintagmas, sendo os mais frequentes o adjunto adnominal, o adjunto 

adverbial, o complemento nominal, a oração adverbial e a oração adjetiva. Verificando 

 
1 O termo especificação, de caráter generalista, está sendo empregado neste estudo em 
substituição à terminologia da sintaxe. Muitas vezes, aquilo que está sendo aqui chamado de 
especificação funciona como um qualificador do animal em questão (como em “cavalo alado” ou 
“mico doido”). Supõe-se que a abrangência do termo aqui adotado facilite a compreensão de 
pessoas leigas nas etapas da pesquisa que serão descritas posteriormente, no capítulo sobre a 
metodologia. Além disso, o estudo aqui proposto não demanda uma classificação sintática 
acurada das expressões analisadas, posto que o aspecto pertinente ao recorte proposto pela 
pesquisa é o cognitivo, e não o sintático. 
2 Chunk pode ser traduzido, literalmente, como “pedaço”. Chunk of language (ou apenas chunk) 
é um termo empregado na abordagem lexical para o estudo da língua inglesa (SCHMIT, 2000) e 
que abrange vários tipos de agrupamentos de palavras, como verbos frasais (phrasal verbs), 
palavras compostas e expressões idiomáticas, sendo este último o foco deste estudo. O conceito 
será detalhado no capítulo 2. 
3 SN = sintagma nominal; Subs. = substantivo; Esp. = especificador. 
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os exemplos dados anteriormente, encontram-se um adjunto adnominal (“expiatório”) e 

dois adjuntos adverbiais (“no lixo” e “sem dono”). 

Levando em consideração os aspectos morfossintáticos da construção SN = (Subs. 

animal) + (Esp.), podemos identificar dois grandes grupos: 

 

1. Especificadores de cena: 

Incluem sintagmas capazes de ativar ou criar frames4 como situações 

dinâmicas, colocando o animal mencionado em uma cena, como nos exemplos 

seguintes: 

• adjunto adverbial: “burros n’água”, “pinto no lixo”; 

• oração adverbial: “burro quando foge”, “cão chupando manga”. 

 

2. Qualificadores: 

Incluem sintagmas que qualificam o animal ao qual se faz menção, como nos 

exemplos a seguir: 

• adjunto adnominal: “cavalo alado”, “barata tonta”; 

• oração adjetiva: “cachorro que late”, “cão que ladra”. 

 

Algumas vezes, tais chunks são usados de forma denotativa. Um bom exemplo é 

a expressão “barata voadora”, que designa, literalmente, um inseto denominado “barata”, 

que possui a capacidade de voar. Outras vezes, porém, tais chunks são usados 

metaforicamente. Nesse caso, diz-se que eles constituem expressões metafóricas. As 

expressões “bode expiatório”, “pinto no lixo” e “cão sem dono” são chunks desse tipo. 

Como o presente estudo direciona seu foco especificamente para o caráter 

metafórico dos chunks em questão, e não para a sua formação sintática, as expressões 

metafóricas aqui analisadas poderão incluir quaisquer das estruturas sintáticas listadas 

anteriormente, sem que seja feito qualquer tipo de distinção.  

 

 
4 O conceito de frame será discutido e detalhado no capítulo teórico. Para o momento, definimos 
frame como uma representação cognitiva, mais ou menos estável, que estrutura a 
conceptualização da experiência. 
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1.2 Relevância do tema 

O presente estudo, de caráter léxico-cognitivista e pertencente ao campo dos 

estudos da metáfora, visa à identificação, à classificação e à investigação da natureza 

cognitiva de um grande número de expressões metafóricas da língua portuguesa que 

possuem dois aspectos em comum: primeiro, são formadas por um substantivo que 

designa um animal, seguido de alguma especificação; segundo, todas ativam frames. 

Esta pesquisa, portanto, pretende contribuir para um entendimento mais 

aprofundado do funcionamento de um tipo de expressão metafórica muito específico, cuja 

recorrência na língua portuguesa é bastante alta, independentemente de sua variedade 

(brasileira, portuguesa ou de outras regiões lusófonas).  

 

1.3 Justificativa 

As metáforas formadas por expressões contendo nomes de animais, doravante 

chamadas “metáforas animais”, são licenciadas pela metáfora conceptual5 SER 

HUMANO É ANIMAL, em que o domínio-alvo é um indivíduo da espécie humana (ou 

a própria espécie humana, de forma abrangente) e o domínio-fonte é um animal (como 

“cavalo”, “bode”, “cadela”) ou qualquer palavra associada ao reino animal (como 

“bicho”, “inseto”, “mamífero” ou a própria palavra “animal”). 

Cavalcanti (2018), a partir dos trabalhos de Goatly (2007), aponta para a 

relevância do estudo das metáforas animais: 

[...] Goatly (2007) avalia que discussões acerca das metáforas SER HUMANO 

É ANIMAL não são apenas relevantes para se abordar de forma consistente os 

postulados da TMC. São importantes igualmente porque tais metáforas 

apontam para questões ideológicas que prometem ser uma das mais 

importantes no século 21. Isso porque, para o autor, essas problemáticas 

metáforas apontam para o fato de que se sabe menos acerca da natureza dos 

animais do que da natureza humana. Dessa forma, metáforas como SER 

HUMANO É ANIMAL compara[m] dois fenômenos a respeito dos quais não 

se tem conhecimento pleno. Ou seja, se abririam, assim, caminhos para 

conflitos ideológicos acerca da natureza do ser humano e do animal, cujas 

repercussões se dariam, sobretudo, no âmbito das metáforas que sustentam 

teorias científicas a exemplo das teorias biológicas acerca da natureza humana, 

como a teoria sociobiológica, de caráter evolucionista e eugenista. 

(CAVALCANTI, 2018, p. 105) 

 

 
5 O conceito de metáfora conceptual será detalhado mais adiante, no capítulo de fundamentação 
teórica. 
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 A metáfora cognitiva SER HUMANO É ANIMAL dá lugar a outra, também 

conceptual, mas mais específica: SER HUMANO É UM TIPO SUPERIOR DE 

ANIMAL. Ainda de acordo com Cavalcanti (2018): 

[...] Goatly (2007), ao mencionar o trabalho de Ekman (2000), repercute suas 

observações relativas à tendência generalizada, encontrada nas diversas 

línguas, em nomear determinados grupos étnicos – os mulçumanos bósnios, os 

ameríndios, os escravos africanos e os ciganos – como animais, com o intuito 

de separá-los da sociedade. Dessa forma, avalia-se que a expressão 

convencional ‘cabra’, além de se encontrar estruturada por mapeamentos 

metafóricos depreciativos de homem em termos de cabra, [...] varia seu gênero 

igualmente motivado por visões evolucionistas e eugenistas defendidas pelas 

teorias biológicas acerca da natureza humana, que estruturam de modo geral 

as metáforas animais, qual seja: SER HUMANO É UM TIPO SUPERIOR DE 

ANIMAL. (CAVALCANTI, 2018, p. 111) 

 

 As metáforas conceptuais SER HUMANO É ANIMAL e SER HUMANO É UM 

TIPO SUPERIOR DE ANIMAL licenciam todas as metáforas animais – o que equivale 

a dizer que, intencionalmente ou não, tais metáforas são responsáveis, até certo ponto, 

pela disseminação de ideologias, preconceitos, generalizações e estereótipos referentes 

tanto à essência humana quanto à essência animal. 

 Essas visões, cognitivamente motivadas, parecem promover algumas distorções. 

A primeira delas afeta diretamente a nossa compreensão do termo “animal”. Ao 

entendermos cognitivamente que SER HUMANO É ANIMAL, entendemos também, 

ironicamente, que o ser humano não é literalmente um animal. Ao compararmos 

metaforicamente o ser humano a um animal, entende-se que este e aquele são, 

primordialmente, dois seres distintos, separados e independentes. Isso ocorre com 

qualquer metáfora: o domínio-fonte e o domínio-alvo não são literalmente o mesmo ser 

– resultando daí a necessidade de comparação.  Tal pensamento contradiz a biologia, que 

postula que o ser humano pertence ao reino animal (ou ainda reino Animália ou Metazoa), 

assim como qualquer cachorro, baleia ou serpente. Em outras palavras, o ser humano, 

antes de ser metaforicamente um animal, é literalmente um animal. 

 A segunda distorção afeta diretamente algumas etnias que, por puro racismo e 

preconceito, são comparadas a animais. O entendimento de que SER HUMANO É UM 

TIPO SUPERIOR DE ANIMAL pressupõe que os animais são, por uma questão de 

lógica, inferiores aos seres humanos. Comparar determinadas etnias a determinados 

animais seria, portanto, uma tentativa de diminuí-los em complexidade e relevância. 
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 Outras distorções provocadas por tais metáforas podem não ter o mesmo peso das 

mencionadas anteriormente. Dizer, por exemplo, que alguém está se sentindo “como um 

pinto no lixo” pressupõe que os pintos têm uma sensação agradável quando estão no lixo 

– o que não necessariamente condiz com a realidade. Apesar de não ser uma distorção 

particularmente nociva, não deixa de ser uma inverdade, posto que não existe 

comprovação científica de que o lixo seja capaz de provocar nos pintos quaisquer 

sensações de prazer. 

 Outros preconceitos e ideologias envolvendo metáforas animais podem ser 

identificados nos mais variados tópicos conversacionais – o que poderia ser facilmente 

verificado ao listarmos, por exemplo, alguns dos termos mais usados para designar a 

mulher ou aquilo que é feminino: palavras como “barata”, “perereca”, “aranha” e “cobra”, 

além de expressões como “cobra venenosa”, “cobra peçonhenta” etc. 

 Vale lembrar que nem todas as informações disseminadas pelas metáforas animais 

são distorções. Dizer, por exemplo, que alguém está se sentindo “um peixe fora d’água” 

implica em acreditar que o ambiente ideal para os peixes é a água – o que é verdadeiro 

do ponto de vista biológico. 

 O presente estudo se justifica, portanto, pela sua relação direta com problemáticas 

de relevância na sociedade atual – como os preconceitos e as ideologias marcadas no uso 

da língua –, além de apresentar contribuições que muito podem revelar acerca da cognição 

humana e de sua relação com a sociedade através da língua. 

 

1.4 Objetivo da pesquisa 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar, a partir de um estudo em corpora,  a 

dimensão linguístico-cognitiva de expressões metafóricas do tipo SN = (Subs. animal) + 

(Esp.), tais como “bode expiatório”, “pinto no lixo” e “cão sem dono”.  

A partir desse objetivo geral, os objetivos específicos são os seguintes: 

a) identificar, por introspecção e por análise em corpora, expressões metafóricas 

que atualizam a construção SN = (Subs. animal) + (Esp.); 

b) classificar e quantificar as expressões identificadas; 

c) analisar as conceptualizações, ou frames, de animais e cenas evocadas nas 

expressões metafóricas identificadas.  
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Como hipótese norteadora, supõe-se que o significado atribuído a uma expressão 

metafórica dependa diretamente de uma série de elementos, tais como: 

a) a forma como o animal empregado na metáfora é conceptualizado – o que 

contribui, por exemplo, para que alguém considere que o porco seja um animal sujo; 

b) as informações culturais acerca desses animais, que são partilhadas através do 

convívio em sociedade – que sugerem, por exemplo, que o lobo é um animal astuto, assim 

como o Lobo Mau dos contos de fadas; 

c) os frames evocados pelo uso de tais expressões metafóricas, que, em 

determinados casos, colocam os animais em situações extremamente específicas – 

fazendo, por exemplo, com que o falante praticamente consiga visualizar uma cena inteira 

ao ouvir a expressão “boi de piranha”. 

As expressões metafóricas que constituem o objeto desta pesquisa já se encontram 

enraizadas na língua, e, por isso, podem ser encontradas, com frequência, nos mais 

variados textos. Como elas não dependem de uma formação criativa ou inédita, mas de 

um uso convencionalizado, tais expressões têm sentidos que são partilhados pelos falantes 

de uma comunidade discursiva. 

 

1.5 Perguntas da pesquisa 

Os objetivos da pesquisa descritos em 1.4 definiram as perguntas que nortearão 

este estudo. Esta pesquisa tratará de observar o papel dos frames no uso de chunks do tipo 

SN = (Subs. animal) + (Esp.) – sobretudo aqueles que se configuram como expressões 

metafóricas. A pergunta norteadora da pesquisa, de caráter geral, é, deste modo, a 

seguinte: 

Qual é o papel dos frames evocados pelas expressões metafóricas com animais 

identificadas?  

Ademais, o estudo tratará de responder às seguintes questões, mais específicas, 

que servirão de diretrizes para a condução das diversas etapas da análise: 

1. Quais são os chunks de SN = (Subs. animal) + (Esp.) mais frequentes na língua 

portuguesa? 
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2. O corpus coletado em sites e bancos de dados da Internet confirma a frequência 

desses chunks? 

3. Segundo a análise do corpus, quais desses chunks são mais frequentemente 

usados como expressões metafóricas? Quais desses chunks são mais frequentemente 

usados de forma literal? 

4. Qual é a metaforicidade dos chunks coletados em questionários e verificados 

no corpus – isto é, quais são mais metafóricos, quais são menos metafóricos, e quais são 

literais, de acordo com as respostas obtidas? 

A presente dissertação está organizada em 6 (seis) capítulos. Nesta introdução, 

apresentamos o objeto de pesquisa. No capítulo seguinte, apresentam-se conceitos 

teóricos que dão embasamento ao presente estudo. No capítulo 3, apresentam-se as 7 

(sete) etapas que compõem a metodologia aplicada. No capítulo 4, encontram-se os dados 

obtidos nas referidas etapas, acompanhados de suas respectivas análises. O quinto e 

derradeiro capítulo traz as considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo, destinado às teorias que norteiam o presente estudo, apresenta os 

seguintes conceitos-chave: chunks, collocations e expressões idiomáticas; teoria da 

metáfora; metaforicidade; frame; nichos metafóricos; e lexicalização e palavras 

compostas. 

 

2.1 Chunks, collocations e expressões idiomáticas 

 O termo inglês chunk significa “pedaço”. Assim, um chunk of language (ou 

simplesmente chunk) é um grupo de palavras que costumam aparecer juntas na língua em 

uso (SCHMIT, 2010). Trata-se de um termo bastante abrangente, que inclui lexical 

phrases (“expressões lexicais”), set/fixed phrases (“expressões prontas”) e fixed 

collocations (termo da língua inglesa, de difícil tradução para o português, que será 

explicado a seguir). 

Uma collocation, termo mais específico do que chunk, pode ser definido como a 

justaposição frequente de uma palavra específica com outra(s) palavra(s) específica(s). 

Alguns exemplos retirados da língua portuguesa (tal como falada no Brasil) são: “quebrar 

o braço” (e não *romper o braço); “levar um choque” (e não *pegar um choque); “carro 

alegórico” (e não *carro de alegoria); “ônibus lotado” (e não *ônibus preenchido); “por 

um triz” (e não *através de um triz); “bicho do mato” (e não *ser vivo do mato). 

Como o conceito é frequentemente usado na terminologia em língua inglesa, mas 

raro em língua portuguesa, pode ser conveniente a sua elucidação naquele idioma. 

Segundo o Cambridge Dictionary, uma collocation é “uma palavra ou locução 

frequentemente usada com outra palavra ou locução, de maneira que pareça correta para 

as pessoas que falam o idioma por toda a sua vida, mas que podem ter significados 

inesperados”6 (tradução minha). 

 
6 No verbete original: “a word or phrase that is often used with another word or phrase, in a way 

that sounds correct to people who have spoken the language all their lives, but might not be 
expected from the meaning”. 
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Outra definição apresentada pelo mesmo dicionário diz que uma collocation é “o 

uso regular de algumas palavras e frases com outras [palavras e frases], especialmente de 

uma maneira difícil de adivinhar”7 (tradução minha). 

Como se pode observar, collocation se refere tanto ao uso de um determinado tipo 

de expressão como às próprias expressões. Assim, o ato de usar uma expressão como 

“pinto no lixo” pode receber o nome de collocation, bem como a própria expressão “pinto 

no lixo” também é, em si mesma, uma collocation. 

Observe-se que ambas as definições de dicionário anteriormente apresentadas 

apontam para a imprevisibilidade do significado das collocations (destacada nos trechos 

“significados inesperados” e “maneira difícil de adivinhar”), o que sugere que o uso de 

tais expressões pode ter uma base metafórica bastante forte. 

No que concerne às expressões abordadas nesta pesquisa, ressalta-se que todas 

constituem chunks of language, mas nem todas constituem collocations. Tomemos duas 

expressões a fim de exemplificar o que foi dito: “cachorro chupando manga” e “cão 

chupando manga”. Ambas são chunks, pois são grupos de palavras, mas apenas “cão 

chupando manga” é uma collocation, já que essas palavras (“cão”, “chupando” e 

“manga”) são frequentemente encontradas juntas, e nessa ordem. Um falante nativo da 

língua portuguesa dificilmente diria “cachorro chupando manga”. 

 Por fim, reitera-se que as expressões que interessam a este estudo são aquelas que 

podem ser classificadas como chunks da língua portuguesa (de quaisquer procedências 

geográficas) cuja estrutura é SN = (Subs. animal) + (Esp.), tais como “barata tonta”, “pinto 

no lixo”, “onça pintada” ou “cavalo dado”. Também são de interesse os chunks que 

constituem expressões metafóricas e expressões idiomáticas (termos que serão explicados 

mais adiante). 

 Ao observarem-se os mais variados chunks do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.), 

percebe-se que vários deles constituem verdadeiras expressões idiomáticas – o que 

equivale a dizer que, um dia, esses mesmos chunks foram metáforas criativas. 

 Pode-se definir “expressão idiomática” (também chamada de “idiotismo” ou 

“idiomatismo”) como uma “locução ou frase cuja estrutura se fixou na língua e cujo 

significado não corresponde à soma dos significados isolados das palavras que a 

 
7 No verbete original: “the regular use of some words and phrases with others, especially in a way 

that is difficult to guess”. 



20 

 

compõem, motivo pelo qual não é interpretada à letra (ex.: a expressão idiomática bater 

as botas significa morrer)”8  

 Assim, entende-se que as expressões idiomáticas são, ao mesmo tempo, chunks e 

collocations: são chunks porque constituem grupos de palavras; são collocations porque 

são compostas por termos que frequentemente aparecem juntos e que dificilmente podem 

ser trocados por sinônimos; e são, por fim, expressões idiomáticas porque têm um caráter 

metafórico e já se encontram enraizadas na língua. 

 Leme (2008), em seu estudo acerca da idiomaticidade, cita os estágios de 

formação de uma expressão idiomática identificados por Cacciari (1993), que seriam os 

seguintes: 

1. Criação da metáfora; a metáfora é viva e criativa; 

2. A metáfora já é familiar; 

3. A metáfora já está cansada; 

4. A metáfora já está morta e consta no dicionário como uma expressão idiomática. 

Assim, combinações como “pinto no lixo” e “bode expiatório” seriam exemplos 

de chunks que podem ser classificados como expressões idiomáticas. Ao usarmos “pinto 

no lixo” para falar de uma pessoa, os termos “pinto” e “no lixo” deixam de ter seus 

significados literais isolados, passando a funcionar, juntos, como um chunk que constrói 

uma cena e que aponta para um significado diferente dos termos que compõem a locução 

– que, no exemplo dado, equivale a “feliz”. 

Em contrapartida, fica implícito que os chunks que não têm uma origem 

metafórica ou que não adquirem ao longo do tempo um uso marcadamente metafórico 

(como “cão de raça”) não podem ser considerados como expressões idiomáticas. 

No esquema a seguir, vemos os termos organizados em uma sequência 

hierárquica, do mais abrangente para o mais específico. 

 

 

 

 
8 Definição da versão on-line do dicionário Priberam: Disponível em: 
https://dicionario.priberam.org/expressãoidiomatica. Acesso em 30 de março de 2021.  

https://dicionario.priberam.org/expressãoidiomatica
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Quadro 1: Relação entre chunks, collocations e expressões idiomáticas 

chunks 

(termo abrangente para vários tipos de agrupamentos de palavras) 

↓ 

collocations 

(chunks em que as palavras são frequentemente combinadas) 

↓ 

expressões idiomáticas 

(chunks originados de metáforas e enraizados na língua) 

Fonte: o próprio autor  

 

Nesta pesquisa, entende-se que uma expressão idiomática é um tipo específico de 

collocation. Tal entendimento é partilhado, inclusive, por autores de materiais didáticos 

da Cambridge University Press, que preferem tratar cada um dos referidos fenômenos em 

obras distintas. No prefácio da obra English Collocations in Use, lê-se: “Expressões 

idiomáticas podem ser entendidas como um tipo de collocation. Nós as abordamos 

separadamente na obra English Idioms in Use [...]”9 (tradução minha). 

Some-se ao conceito de “expressão idiomática” a sua notável conexão com aquilo 

que chamamos de “conhecimento enciclopédico”. Em outras palavras, o falante é capaz 

de compreender e de usar, de forma geral, apenas as expressões idiomáticas que são de 

seu conhecimento, posto que a simples soma das palavras de uma expressão não garante 

a sua compreensão. Segundo Martins (2020): “O sentido fraseológico ou translato de 

expressões idiomáticas é, sincronicamente, imprevisível, visto que estas frases feitas 

apresentam um grau de idiomaticidade e de fixação que as tornam opacas e intraduzíveis” 

(MARTINS, 2020, p. 139). 

É de suma importância destacar que, nesta pesquisa, as expressões idiomáticas 

são sempre entendidas e tratadas também como expressões metafóricas, opondo-se, até 

certo ponto, ao pensamento de alguns autores (TOOLAN, 1996, por exemplo) que 

advogam uma visão contextualista da linguagem, segundo a qual as expressões altamente 

convencionalizadas (já lexicalizadas) não seriam metafóricas. Tal visão parte do 

 
9 No texto original: “Idioms can be seen as one type of collocation. We deal with them separately 
in English Idioms in Use [...]”. 
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pressuposto, portanto, que apenas expressões novas ou pouco convencionalizadas seriam 

metafóricas. 

É fato que as expressões idiomáticas têm um uso convencionalizado, mas não 

partilhamos da ideia de que elas não mais possam ser tratadas como metáforas. A visão 

aqui adotada parece ser compatível com a definição de expressão idiomática proposta por 

Fernandes (2015): “Expressões idiomáticas (EIs) são construções com mais de uma 

palavra que assumem um caráter metafórico. Logo, sua compreensão não ocorre apenas 

com o aprendizado literal dos componentes linguísticos, sendo imprescindível o 

componente extralinguístico: o uso” (FERNANDES, 2015, p. 1). 

Para Baldo (2014), a metáfora também configura entre as principais 

características das expressões idiomáticas: “riqueza de suas imagens, originalidade de 

suas metáforas e variedade e maleabilidade em suas formas estruturais” (BALDO, 2014, 

p. 376). 

 Não obstante, admitimos que é difícil a tarefa de reconhecer o caráter metafórico 

de algumas expressões idiomáticas, sobretudo as altamente convencionalizadas. 

Entendemos que tal fato não aponta para uma ausência de caráter metafórico nas 

expressões, mas para a baixa metaforicidade10 das mesmas. Isso pode ser verificado em 

contextos específicos em que a metaforicidade das mesmas expressões pode aumentar 

significativamente – quando ocorre, por exemplo, um trocadilho, um jogo de palavras ou 

até mesmo uma literalização da expressão metafórica para efeitos de humor.  

 

2.2 Teoria da metáfora 

Encontrada em textos que vão do ápice das filosofias grega e romana, passando 

pelos tempos bíblicos até chegar à era contemporânea, a metáfora nunca deixou de 

despertar no ser humano uma curiosidade quase insaciável. Apesar da longevidade do 

tema, o advento, a partir do final da década de 1970, da subárea da linguística que viria a 

se estabelecer como linguística cognitiva fez com que a metáfora passasse a ser vista a 

partir de um ângulo até então inédito. 

A nova forma de enxergar o fenômeno difere de todas as formas anteriores de 

maneira tão acentuada que hoje se faz necessário discernir entre dois conceitos básicos 

 
10 O conceito de metaforicidade é explicado na seção 2.3 desta dissertação. 
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de metáfora. O primeiro, amplamente difundido ainda hoje, é o conceito tradicional de 

metáfora, entendida como um fenômeno estritamente linguístico. O segundo, mencionado 

pela primeira vez no ano de 198011, é o conceito de metáfora conceptual, que entende a 

metáfora como uma característica inerente ao pensamento humano. O que se pretende 

fazer a seguir é explicar, em linhas gerais, as diferenças mais notáveis entre os dois 

conceitos apresentados. 

No trabalho intitulado Poética, Aristóteles afirma que a metáfora consiste em 

“transferir a uma coisa um nome que designa outra” (STEFANO, 2006). Essa definição 

teve grande influência em praticamente todos os estudos posteriores acerca do tema, que 

tendem a postular que a metáfora ocorre no plano da linguagem. A influência da definição 

aristotélica pode ser facilmente constatada ao consultar-se o verbete “metáfora” em 

praticamente qualquer dicionário (de língua portuguesa ou de qualquer outra língua), no 

qual encontrar-se-á alguma definição semelhante a esta: 

 

metáfora s.f. designação de uma coisa mediante uma palavra que designa outra 

coisa.12 

Analisando-se tal acepção, percebe-se que ela é entendida como um recurso 

linguístico ou estilístico, mas não cognitivo. A esse conceito de metáfora atribuem-se as 

consagradas denominações figura de linguagem, figura de estilo, sentido figurado e 

sentido conotativo. 

Até aqui, apresentou-se, brevemente, a metáfora nos âmbitos da filosofia e da 

filologia. No âmbito da linguística, cabe à semântica postular que a simples troca de uma 

palavra por outra não significa que as referidas palavras sejam sinônimas. De acordo com 

os estudos semânticos, portanto, a metáfora consiste em uma correspondência parcial (em 

vez de total) entre duas palavras ou conceitos. Os trabalhos de Michel Le Guern, por 

 
11 O pesquisador Michael J. Reddy havia desenvolvido, em 1979, alguns estudos de metáfora 

sob uma perspectiva cognitiva inovadora. Desses estudos nasceu o conceito de “metáfora do 
conduto” (conduit metaphor), que seria responsável pelo modo com que a linguagem e a 
comunicação seriam conceptualizadas. Metáforas linguísticas relativas à própria linguagem e à 
comunicação humanas, como “passar uma mensagem" ou "colocar algo em palavras”, seriam 
evidências da metáfora do conduto, a elas subjacentes. É somente na obra de 1980 que Lakoff 
e Johnson propõem uma teoria abrangente, que dá conta de toda e qualquer metáfora. Os 
autores, no entanto, reconhecem a grande influência das reflexões de Reddy (1979) em sua 
formalização da teoria cognitiva da metáfora.  
12 Definição minha, elaborada a partir da leitura do verbete “metáfora” em diversos dicionários da 
língua portuguesa. 
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exemplo, consideram que o significado metafórico suspende momentaneamente todas as 

características que o termo literal não compartilha com o termo figurado (Le GUERN, 

apud. STEFANO, 2006). 

Para fins de exemplificação, tome-se o caso em que uma mulher é chamada de 

“princesa”. Tal ocorrência do termo não nos permitiria dizer que as palavras “mulher” e 

“princesa” são sinônimas. O que de fato poderíamos afirmar é que elas possuem, no 

referido contexto, algumas características em comum. Pode-se pensar, pois, que a mulher 

em questão seja bela como uma princesa idealizada, mas não que ela seja um membro da 

família real13. 

É importante frisar, contudo, que, apesar de essas observações da área da 

semântica configurarem uma importantíssima contribuição para o entendimento da 

metáfora, elas ainda entendem a metáfora como um fenômeno inteiramente linguístico, 

assim como fazia a filosofia de Aristóteles. Em outras palavras, o conceito de metáfora 

na semântica é mais específico, talvez, do que o conceito de metáfora na filosofia ou na 

filologia, mas o fato de não existirem contradições entre os conceitos nos permite dizer 

que eles representam, portanto, variações sutis de um mesmo conceito, e não conceitos 

totalmente distintos. 

A linguística cognitiva, no que diz respeito a sua abordagem da metáfora,  se 

apresenta como um divisor de águas. Em seu livro Metáforas da Vida Cotidiana 

(Metaphors We Live By), Lakoff e Johnson (1980 [2002]) postulam que a metáfora é 

onipresente em todas as formas de linguagem humana e, mais do que isso, que  o próprio  

pensamento humano é, pelo menos parcialmente, metafórico. Assim, segundo os autores, 

A metáfora para a maior parte das pessoas é um mecanismo da imaginação 

poética e do requinte teórico: uma questão de linguagem "extraordinária” em 

vez da linguagem comum. Além disso, a metáfora é tipicamente vista como 

uma característica da linguagem: uma questão de palavras e não de 

pensamentos e ações. Por essa razão, a maioria das pessoas pensa que pode 

viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós acreditamos, no entanto, que a 

metáfora faz parte da vida cotidiana, não somente na linguagem, como também 

no pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual, a partir do qual pensamos 

e agimos, é fundamentalmente metafórico pela sua própria natureza14. 

(LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002], p. 3). 

 
13 Exemplo adaptado a partir da comparação entre os termos “mulher” e “víbora” (STEFANO, 
2006), em que se espera que uma determinada mulher seja traiçoeira como uma víbora, mas 
não que ela seja um animal ou que seja desprovida de patas. 
14 No original: “Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical 
flourish—a matter of extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor is typically 
viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than thought or action. For 
this reason, most people think they can get along perfectly well without metaphor. We have found, 
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A metáfora deixa de ser abordada, então, como um mero recurso linguístico ou 

estilístico, passando a ser um recurso essencial do pensamento. A teoria cognitiva da 

metáfora, já introduzida e explorada na obra de 1980,  irá ser formalizada por Lakoff, em 

1993 (LAKOFF, 1993), recebendo o nome de Conceptual Metaphor Theory (CMT) ou 

Teoria da Metáfora Conceptual (TMC). 

Seguindo a linha de raciocínio proposta pela TMC, um simples enunciado como 

“O Natal está chegando” não mais seria visto como literal, mas como metafórico, pois 

nele o Natal é tratado como uma entidade que se locomove no espaço em direção ao local 

onde está o enunciador (ego) – tratando-se, assim, de um recurso em que algo mais 

concreto serve de base para referir-se a algo mais abstrato. A noção de tempo (mais 

abstrata), neste caso, apresentaria semelhanças com a noção de espaço (mais concreta). 

O enunciado em questão é, assim, um exemplo de um fenômeno muito recorrente na fala 

humana: a referência a um conceito mais abstrato através da menção a um conceito mais 

concreto. Tal referência ocorre espontaneamente, no plano do pensamento, e não 

conscientemente, nem somente no plano da linguagem. 

 Outro aspecto relevante a ser ressaltado é o papel do corpo, mais especificamente, 

das experiências sensório-motoras, nas conceptualizações metafóricas. A noção de 

espaço, recrutada no exemplo discutido anteriormente, não é apenas uma experiência 

concreta em si, independente do conceptualizador, mas sim o modo com que esse espaço 

é percebido e experienciado pelo corpo que temos e, com base nessa experiência corpórea, 

conceptualizado pela mente que temos. Ou seja, a cognição envolvida na metáfora é 

sempre situada corporeamente e mediada pela cultura (KÖVECSES, 2005)    

Outro diferencial da TMC, quando comparada aos conceitos tradicionais de 

metáfora, é a possibilidade de organização das expressões metafóricas – convencionais 

ou criativas – em grandes grupos. Ao percebermos que inúmeras metáforas linguísticas 

evocam o mesmo domínio-fonte (domínio conceptual de origem dos mapeamentos 

metafóricos) e o mesmo domínio-alvo, de uma maneira bem abrangente, podemos 

agrupá-las. Tais grupos representam os pensamentos metafóricos (metáforas 

conceptuais), enquanto as metáforas individuais, linguisticamente expressas, constituem 

as expressões metafóricas licenciadas pelas primeiras. 

 
on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not just in language but in thought 
and action. Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is 
fundamentally metaphorical in nature.” 
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Tomemos como exemplos as seguintes metáforas linguísticas: “pular de alegria”, 

“estar nas nuvens”, “estar para cima”, “estar/ser alto astral” e “estar nas alturas”. Todas 

possuem em comum a ideia de que a felicidade se encontra em um local superior àquele 

em que se encontra o ego. Todas constituem, portanto, expressões metafóricas que 

instanciam a metáfora conceptual FELICIDADE É PARA CIMA. 

Da mesma maneira, podemos constatar que o pensamento metafórico TRISTEZA 

É PARA BAIXO realiza-se em inúmeras expressões metafóricas, dentre as quais 

podemos destacar “cair em depressão”, “estar/ser baixo astral”, “estar para baixo”, “estar 

caído”. Os memes e a imagem da reportagem, a seguir, ilustram, de forma semelhante, 

evidências linguísticas dessas duas metáforas conceptuais – do tipo orientacional, 

segundo Lakoff e Johnson (1980 [2002]). A terceira figura, de fato, utiliza-se também de 

imagem, além do texto verbal, que, ao enquadrar os anos se passando em forma de escada, 

com alguém subindo, indica uma atitude positiva “para cima” (“alto astral”, como no 

título da reportagem). 

    

 

 

Figura 1: FELICIDADE É PARA CIMA e TRISTEZA É PARA BAIXO15 

 
15 Disponíveis em: 

1- https://www.pensador.com/frase/ODgxNjE2/ 
2- https://comamorfrases.com/deixe-de-lado-esse-baixo-astral-erga-a-cabeca-enfrente-o-

mal-boa-segunda-feira/ 
3-  https://www.discoverybrasil.com/artigo/7-metas-para-manter-o-alto-astral-na-

pandemia-infinita. Acesso em: 03 de março de 2021.  

https://www.pensador.com/frase/ODgxNjE2/
https://www.discoverybrasil.com/artigo/7-metas-para-manter-o-alto-astral-na-pandemia-infinita
https://www.discoverybrasil.com/artigo/7-metas-para-manter-o-alto-astral-na-pandemia-infinita
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Tais metáforas conceptuais podem ser verificadas também em outros idiomas. 

Algumas expressões metafóricas da língua inglesa diretamente vinculadas a essas 

metáforas do pensamento incluem: to be on cloud nine (“estar na nuvem nove”: estar 

alegre), to cheer someone up (“deixar alguém para cima”: alegrar alguém), to be down in 

the dumps (“estar para baixo no depósito de lixo”: estar deprimido). O fato de 

encontrarmos metáforas conceptuais principalmente aquelas mais diretamente 

relacionadas às experiências corpóreas, iguais, ou pelo menos semelhantes, em línguas 

naturais distintas motiva alguns estudiosos da TMC a proporem a hipótese da 

universalidade de algumas metáforas. No entanto, segundo Kövecses (2005), a cultura, 

de algum modo, atravessa até mesmo tais conceptualizações, tornando a plausibilidade 

da universalidade da metáfora ainda uma hipótese a ser corroborada ou refutada por 

evidências empíricas.  

 De qualquer modo, a “virada cognitiva” não apenas trouxe luz à natureza da 

metáfora como fenômeno do pensamento, como fez com que a investigação da metáfora 

sob essa perspectiva se revelasse “um mecanismo importante na compreensão e 

explicação da cognição humana” (FERRÃO, 2008, p. 27). 

Dentro da visão cognitiva, os chunks a serem examinados em nossa pesquisa 

seriam expressões linguísticas metafóricas que evocariam metáforas conceptuais (SER 

HUMANO É ANIMAL sendo, certamente, a mais central delas) e/ou frames, um outro 

tipo de representação cognitiva, que será discutida mais adiante.  

  

2.3 Metaforicidade 

 A partir da análise dos chunks listados na presente pesquisa, será possível avaliar 

sua metaforicidade. Em outras palavras, será possível identificar quais chunks são mais 

metafóricos (candidatos, portanto, ao título de expressões idiomáticas), quais são menos 

metafóricos, e quais são literais. 

 Dienstbach (2016) elucida o conceito de metaforicidade: 

O termo “metaforicidade” tem pululado, de maneira mais ou menos 

indiscriminada, em uma miríade de investigações a respeito das metáforas 

desde, pelo menos, o surgimento da teoria conceptual (originalmente, 

LAKOFF; JOHNSON, 1980). A discussão preliminar de Leone (1980) e o 

panorama que Müller (2008) traça dos estudos que já fizeram alguma alusão a 

essa questão dão testemunho disso. Em linhas gerais, podemos dizer que esse 

termo é geralmente recrutado para dar conta de uma impressão –muitas vezes, 
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nebulosa – do analista de que algumas metáforas seriam “mais metafóricas” do 

que outras (DUNN, 2011). (DIENSTBACH, 2016, p 1768)  

 

 Observe-se que a metaforicidade dos chunks ocorre apenas na língua em uso, o 

que pode ser observado no corpus. Um termo (seja ele uma palavra ou locução) só será 

metafórico quando for usado para referir-se a um domínio-alvo. Ou seja, a expressão 

“pinto no lixo” não é metafórica em si mesma: “pinto” é literalmente um pinto, e “lixo” 

é, de fato, lixo. O termo passa a ser metafórico quando aplicado a um ser humano: dizer 

que uma pessoa está que nem pinto no lixo equivale a dizer que ela está feliz. 

 

2.4 A noção de frame 

Uma noção de importância crucial para o presente estudo é a de frame. Segundo 

Fillmore (2006), tal termo se refere a um sistema de conceitos relacionados, já conhecidos 

na literatura também como esquema (schema), script e cenário (scenario), entre outros. 

O que Filmmore sugere com a ideia de frame é que não se pode entender o 

significado de uma palavra isolada sem que se tenha acesso a toda a informação essencial 

relacionada a essa palavra. Desse modo, seria impossível alcançar uma compreensão 

completa do verbo “vender”, por exemplo, sem ativar outros conhecimentos relacionados, 

que, neste caso, incluiriam noções básicas de transferências comerciais, que, por sua vez, 

incluem um vendedor, um comprador, os bens a serem negociados, uma moeda de troca 

etc. 

 Aplicando o conceito de Fillmore ao objeto de estudo desta pesquisa, pode-se 

dizer que todas as expressões metafóricas do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.) evocam 

frames. Enquanto uma metáfora de animal sem especificação (como “fulano é um porco” 

ou “fulana é uma vaca”) evoca um frame mais geral, com mapeamentos 

convencionalizados (no caso do porco, provavelmente a sujeira), uma metáfora de animal 

com especificação (como “ficar como pinto no lixo” ou “ser um boi de piranha”) evoca 

(ou até mesmo constrói) toda uma cena com elementos e ações muito específicos. 

Os frames evocados não raro se referem a cenas, mais ou menos complexas, que 

envolvem situações específicas relacionadas a um determinado animal. Ou seja, a nossa 

hipótese é a de que os frames da construção SN = (Subs. animal) + (Esp.)  não se limitam 
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aos frames dos animais em si, mas frequentemente incluem as cenas que a eles estão 

tipicamente associadas. 

 

2.5 Nichos metafóricos 

A metáfora usada de forma deliberada aparece em diversos textos sob a forma de 

nichos metafóricos. Um nicho metafórico, que é uma unidade de análise da metáfora em 

uso (de caráter online), pode ser definido como “um grupo de expressões metafóricas, 

inter-relacionadas, que podem ser vistas como desdobramentos cognitivos e discursivos 

de uma proposição metafórica superordenada normalmente presente (ou inferida) no 

próprio contexto” (VEREZA, 2007, p. 496). 

 Ao observar-se o uso das expressões do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.), percebe-

se que, algumas vezes, ocorrem casos de metáforas situadas. Vereza (2013) define a 

metáfora situada como “uma metáfora que, apesar de estruturar cognitivamente textos 

específicos, principalmente nichos metafóricos encontrados nesses textos, não precisa ser 

explicitada linguisticamente” (VEREZA, 2013, p. 6). 

 Nos nichos metafóricos, os frames podem ser de uma importância crucial. Se um 

determinado frame evocado no discurso não for de conhecimento do interlocutor, todo o 

jogo metafórico pretendido pelo texto será posto em xeque. Assim, um discurso que 

recorre à expressão “ovelha negra”, por exemplo, poderá recorrer também a diversos 

frames relacionados à mesma expressão – e, consequentemente, deverá fazer uso de 

palavras e expressões pertencentes ao mesmo campo semântico (que, no exemplo 

proposto, poderiam ser “rebanho”, “animais”, “criação”, “fazenda” etc.). 

 

2.6 Lexicalização e palavras compostas 

 Tratamos aqui de alguns temas que, apesar de estarem além dos objetivos desta 

dissertação, possuem certa relevância devido a algumas questões surgidas durante o 

processo de análise de corpus. 

Ao olharmos atentamente as ocorrências reais da construção SN = (Subs. animal) + 

(Esp.) na língua portuguesa, constatamos que nem todas elas constituem, do ponto de 

vista formal e normativo, chunks de palavras. “Cavalo-alado” e “besta-fera”, por 

exemplo, têm verbetes próprios nos dicionários, além de serem grafados com hífen. 
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Temos aí, portanto, casos de substantivos compostos, decorrentes de um fenômeno 

linguístico denominado lexicalização – o qual, por sua vez, está diretamente ligado ao 

fenômeno chamado de gramaticalização (COSTA, 2006). 

Gramaticalização é o processo pelo qual determinado vocábulo passa a ser 

empregado como palavra gramatical ou afixo no curso da evolução de uma determinada 

língua. O verbete “gramaticalização” do dicionário Oxford Languages menciona, a título 

de exemplificação do fenômeno, o ablativo “mente”, derivado do substantivo latino 

“mens” que deu origem no português atual ao sufixo formador de advérbio -mente. Outro 

exemplo encontrado no referido dicionário é o substantivo “caso”, que se transformou em 

conjunção. 

 Além da gramaticalização, expressões de praticamente qualquer natureza podem 

sofrer um processo de lexicalização. Segundo Barreto (2012): “A lexicalização, em 

alguns casos, é considerada um estágio final da gramaticalização. Muitas vezes, porém, é 

confundida com ela, e fenômenos idênticos são explicados por autores diversos, como 

casos de lexicalização ou gramaticalização” (BARRETO, 2012, p. 407). 

Ainda segundo Barreto (2012): “Lehmann observa que lexical significa: 1) ter um 

sentido concreto específico; e 2) pertencer ao inventário de palavras de uma língua, 

enquanto gramatical pode referir-se a 1) estar em conformidade com as regras da 

gramática e 2) ter um sentido abstrato e funcional” (BARRETO, 2012, p. 408). 

 A fim de ilustrar os conceitos de gramaticalização e lexicalização (sem que 

façamos uma distinção rigorosa entre eles), tome-se o verbo “haver” em expressões 

temporais como “há muito tempo” ou “há três dias”. Tradicionalmente, diz-se que o 

referido verbo significa o mesmo que “ter” ou “fazer” em tal tipo de ocorrência. Assim, 

as expressões “há muito tempo” e “há três dias” seriam entendidas exatamente como 

“tem/faz muito tempo” e “tem/faz três dias”. O que se observa na fala espontânea de um 

grande número de falantes, porém, é que o verbo “haver”, nas ocorrências indicativas de 

tempo, não mais funciona como um verbo, mas como uma mera preposição. Tem-se aí, 

portanto, um caso de gramaticalização. 

 No exemplo em questão, os resultados observáveis da gramaticalização sofrida 

pelo referido verbo seriam pelo menos dois. O primeiro diz respeito à grafia da língua 

portuguesa: os falantes que deixam de entender “haver” como verbo nas expressões 

temporais têm tendência a escrevê-lo de uma nova forma. Assim, “há três dias” passa a 
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ser escrito como “a três dias”. O segundo resultado é o desuso (ou neutralização) de 

alguns tempos verbais nesse tipo de ocorrência: “havia três dias” (com o verbo conjugado 

no pretérito imperfeito do indicativo) se transforma em “há/a três dias” (com o verbo 

conjugado no presente do indicativo ou transformado em outra classe gramatical que não 

verbo). 

 Outro exemplo de gramaticalização em expressões da língua portuguesa é o da 

expressão “de repente”. Nessa expressão, a palavra “repente” parece ter perdido seu 

significado isolado, e a preposição “de” usada nessa mesma expressão sofreu uma 

alteração fonética bastante perceptível, deixando de ser pronunciada por muitos falantes 

como /dʒɪ/ para ser ser pronunciada como /de/. Assim, em uma mesma região, as 

expressões “chegar de mansinho” e “chegar de repente” poderão apresentar duas 

pronúncias diferentes para a mesma preposição (/dʒɪ/ em “de mansinho” e /de/ em “de 

repente”). Provavelmente, é a partir dessa mudança fonética que resulta a grafia 

*derrepente, muito empregada em situações coloquiais e em ambientes virtuais diversos. 

A partir desse item gramatical (que poderia ser classificado como locução 

adverbial ou advérbio de tempo), alguns falantes passam a usar espontaneamente, tanto 

na fala quanto na escrita, a forma *derrepentemente (que poderia ser classificada como 

advérbio de modo ou de tempo, dependendo de seu emprego no enunciado). 

 É interessante observar que o processo de gramaticalização (como o descrito 

acima) é capaz de fazer com que alguns falantes recategorizem as expressões em questão 

– que deixam de ser entendidas como expressões ou locuções e passam a ser vistas como 

palavras. Algumas evidências disso são os excertos a seguir, retirados de sites da Internet: 

(1) “Derrepentemente é um emprego errado da palavra de repente.” (Retirado de 

dicionarioinformal.com.br em 15 de setembro de 2020). 

(2) “Quantas vezes tem a palavra ‘de repente’ na Bíblia?” (Retirado de 

abiblia.org em 15 de setembro de 2020). 

Tal fenômeno manifestou-se de forma bastante visível no decorrer da presente 

pesquisa – mais precisamente, na Etapa 1, a ser detalhada mais adiante. Durante a coleta 

de dados, observou-se que muitos informantes parecem não fazer distinção entre os 

conceitos de palavra composta e expressão. Ao darem exemplos da construção SN = 

(Subs. animal) + (Esp.), vários indivíduos tendem a citar palavras compostas, como 

“cachorro-quente” e “galinha-d’angola”. Quase sempre, esses informantes ignoram o uso 
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do hífen, que, segundo os dicionários e as gramáticas normativas, deve ser empregado 

nesse tipo de vocábulo – o que revela que há uma linha muito tênue entre os conceitos de 

palavra composta e chunk de palavras. 

Assim, resolveu-se não desprezar, na coleta de dados desta pesquisa, as palavras 

compostas mencionadas pelos informantes, já que, neste caso, elas estão construídas 

exatamente como as expressões linguísticas do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.). 

 



33 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Linguística de corpus 

A metodologia empregada na presente pesquisa recorreu a alguns procedimentos 

comumente adotados no ramo da linguística denominado “linguística de corpus”. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (Ibpad), linguística de 

corpus é a área da linguística que tem a finalidade de coletar e analisar bases com dados 

textuais produzidos por falantes autênticos, tais como discursos, debates em mídias 

digitais, textos históricos, e outras formas de produção, como as transcrições de 

entrevistas para análises posteriores. Ainda segundo o Ibpad, as referidas bases de dados 

textuais são chamadas de “corpus”, termo cujo plural é “corpora”. 

Apesar de os muitos exemplos apresentados por Lakoff e Johnson (1980 [2002]) 

em Metaphors we live by não terem sido baseados em corpora ou amostras autênticas de 

linguagem, mas sim em processos introspectivos dos próprios autores, a pesquisa em 

metáfora, desde a publicação do livro, tem se apoiado, com frequência cada vez maior, 

na linguística de corpus.  

Segundo Deignan (2008, p. 151), “tem sido demonstrado, por vários 

pesquisadores, que a linguística de corpus pode trazer novos insights para o estudo da 

metáfora”. A autora acredita que a pesquisa em metáfora conduzida a partir de exemplos 

inventados, muito comum nos primeiros estudos feitos a partir da TMC, leva a conclusões 

dedutivas circulares, ou seja, supostas evidências que são apresentadas com a única 

finalidade de corroborar hipóteses anteriores de metáforas conceptuais. 

O uso da linguística de corpus, portanto, apresenta-se como uma ferramenta 

empírica de grande potencial para gerar reflexões analíticas, não apenas nos estudos da 

metáfora, mas na Linguística Cognitiva de um modo geral. Segundo Arppe et al (2010),  

Dentro da Linguística Cognitiva, há uma consciência crescente de que o estudo 

dos fenômenos linguísticos precisa ser fundamentado no uso. Idealmente, a 

pesquisa na Linguística Cognitiva deve ser baseada no uso da linguagem 

autêntica, seus resultados devem ser replicáveis e suas afirmações falsificáveis. 

Consequentemente, mais e mais estudos agora se voltam para corpora como 

fonte de dados16. (ARPPE et al, 2010, p. 1) 

 
16 “Within cognitive linguistics, there is an increasing awareness that the study of linguistic 
phenomena needs to be grounded in usage. Ideally, research in cognitive linguistics should be 
based on authentic language use, its results should be replicable, and its claims falsifiable. 
Consequently, more and more studies now turn to corpora as a source of data.” (minha tradução) 
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 Nesta pesquisa, a linguística de corpus teve, portanto, um papel central na 

metodologia adotada, mas outros procedimentos serão também utilizados. A fim de 

investigar os chunks (literais ou metafóricos) de estrutura composta por SN = (Subs. animal) 

+ (Esp.) encontrados na língua portuguesa (em suas variedades), foi proposto o seguinte 

procedimento metodológico, composto por sete etapas:  

● Etapa 1 – Levantamento de chunks do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.)  por meio 

de formulário preenchido on-line por participantes; 

● Etapa 2 – Verificação da frequência dos chunks por meio de levantamento do 

número de ocorrências das expressões na Internet; 

● Etapa 3 – Verificação da convencionalidade e da metaforicidade das expressões 

listadas por meio de formulário preenchido por participantes; 

● Etapa 4 – Verificação das expressões em dicionários de língua portuguesa 

publicados on-line; 

● Etapa 5 – Coleta de corpus autêntico com os chunks a partir de pesquisas em 

banco de dados e em ferramentas de busca on-line; 

● Etapa 6 – Verificação da proporção entre ocorrências metafóricas e literais por 

meio de análise de ocorrências por amostragem. 

● Etapa 7 – Análise dos dados. 

 

3.2 Etapa 1 – Levantamento de chunks do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.) 
Distribuiu-se um formulário17 com uma tarefa a indivíduos selecionados de forma 

não sistemática, de modo que eles sejam pessoas de diferentes perfis e idades. A instrução 

para a tarefa foi precisamente esta: “Faça uma lista de expressões formadas por 

‘ANIMAL + ESPECIFICAÇÃO’. Escreva todas as expressões que você puder lembrar. 

As expressões devem ser populares, encontradas na língua portuguesa (ou seja, não 

podem ser inventadas criativamente). Cada expressão deverá ter pelo menos duas 

palavras, e a primeira palavra deverá designar obrigatoriamente um animal. Exemplos: 

‘pinto no lixo’ e ‘barata tonta’”. 

 
17 Uma reprodução do documento em questão encontra-se no anexo. 
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Observem-se alguns dos cuidados tomados ao redigir-se a instrução da tarefa. 

Primeiro, a orientação dada aos participantes não mencionou a palavra “metáfora”, já que 

a simples menção desse termo poderia comprometer a coleta de dados: alguns indivíduos 

poderiam omitir alguns chunks por acharem que eles não constituem metáforas. 

Além disso, a instrução forneceu dois exemplos em que as especificações dos 

animais assumem funções sintáticas diferentes: ‘no lixo’ é adjunto adverbial, enquanto 

‘tonta’ é adjunto adnominal. O contraste sintático entre os dois exemplos fica implícito, 

de modo a induzir o indivíduo a não fornecer exemplos sintaticamente iguais. 

Por fim, note-se que a instrução mencionou explicitamente que as expressões “não 

podem ser inventadas criativamente”, o que provavelmente induziu os participantes a 

pensarem em expressões convencionais – atendendo, assim, à visão de convencionalidade 

adotada por teóricos da TMC. 

 

3.3 Etapa 2 – Verificação da frequência dos chunks 
A fim de comprovar que os exemplos dados pelos indivíduos na etapa anterior 

não configuram expressões criativas, ou inéditas, mas expressões já incorporadas à língua 

e partilhadas por um grande número de falantes, propôs-se uma segunda etapa em que as 

expressões fossem buscadas em uma ferramenta de pesquisa on-line (o Google). O 

número de ocorrências informado pela ferramenta de pesquisa apontou quais expressões 

têm alta frequência. 

 

3.4 Etapa 3 – Verificação da convencionalidade e metaforicidade das expressões listadas 

Neste terceiro momento, as expressões listadas nas etapas anteriores foram 

verificadas quanto ao seu grau de convencionalidade e metaforicidade. Para isso, 

distribuiu-se um formulário18 com uma tarefa a indivíduos selecionados de forma não 

sistemática, de modo que eles sejam pessoas de diferentes perfis e idades. 

O objetivo da tarefa era fazer com que os participantes separassem as expressões 

metafóricas das literais, mas sem que o termo “metáfora” fosse empregado na instrução 

dada a eles. 

 
18 Uma reprodução do documento em questão encontra-se no anexo. 
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A instrução exibida no formulário foi a seguinte: “As expressões a seguir contêm 

nomes de animais. Quais dessas expressões são usadas para falar de animais? Quais são 

usadas para falar de pessoas, coisas, situações e outros assuntos? Quais são usadas para 

falar de tudo? Marque suas respostas na tabela. Você pode marcar mais de uma opção por 

item”. 

As expressões marcadas pelos participantes como “usadas para falar de animais” 

podem ser entendidas como literais (posto que os domínios-fonte e os domínios-alvo 

serão iguais), enquanto as marcadas como “usadas para falar de pessoas/coisas” podem 

ser consideradas metafóricas (já que os domínios-fonte e os domínios-alvo serão 

distintos). 

Como os participantes podiam marcar mais de uma opção por item, algumas 

expressões podiam configurar como “usadas para falar de tudo” (animais e pessoas, 

coisas, situações etc.). Os participantes também tinham a possibilidade de marcar a opção 

“não sei”, o que permitiu identificar as expressões menos convencionalizadas. 

Observe-se que as perguntas usadas no questionário mencionam o verbo “falar”, 

o que provavelmente induziu os participantes a pensarem nos chunks em uso, em vez de 

isolados. Por mais que não tenha sido fornecida uma história (ou um contexto) para as 

expressões listadas, os participantes foram induzidos (pelo verbo “falar” inserido nas 

perguntas) a pensar na forma como eles poderiam usar as expressões, na prática, para 

falar de pessoas e/ou, de animais e de quaisquer outros assuntos.  

 

3.5 Etapa 4 – Verificação das expressões em dicionários 
Na quarta etapa da pesquisa, buscaram-se as expressões em dicionários on-line, 

com a finalidade de identificar quais e quantas delas já se encontram oficialmente 

registradas, além de observar a ortografia adotada pelos dicionários para cada verbete 

encontrado. 

Os dicionários escolhidos são os seguintes: Michaelis, Priberam, Dicio e Aulete. 
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3.6 Etapa 5 – Coleta de corpus autêntico com os chunks 
Neste quinto momento, as expressões listadas nas etapas anteriores tiveram o seu 

uso verificado e comprovado. Para isso, usaram-se a plataforma Corpus do Português19 

e a ferramenta de busca Google, ambas disponibilizadas on-line. 

A coleta de exemplos autênticos permitiu observar como se dá o uso das 

expressões do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.) no nível do discurso, bem como possibilitou 

a identificação daquelas que possuem mais ocorrências de uso literal do que metafórico. 

Tal análise permitiu constatar, por exemplo, que a expressão “barata voadora” é quase 

sempre denotativa, ao passo que “barata tonta” é quase sempre metafórica. 

 

3.7 Etapa 6 – Verificação da proporção entre ocorrências metafóricas e literais por meio 

de análise de ocorrências por amostragem 

Esta etapa consistiu em verificar a porcentagem de usos metafóricos de dez das 

expressões listadas, em contraste com a porcentagem de usos literais das mesmas 

expressões. Para isso, foram escolhidas as expressões mais frequentes (de acordo com o 

número de ocorrências informado no banco de dados Corpus do Português). 

Para cada expressão, fez-se uma análise por amostragem, considerando as 50 

(cinquenta) primeiras ocorrências listadas pelo site. 

 

3.8 Etapa 7 – Análise dos dados 
Esta última etapa consistiu em observar diversos aspectos da ocorrência das 

expressões metafóricas do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.) no corpus.  

A análise dos dados permitiu identificar algumas das diversas conceptualizações 

que os indivíduos fazem dos animais que aparecem nas metáforas. Tal análise 

possibilitou, também, explicitar os frames que são ativados por tais metáforas. 

Por fim, uma observação comparativa das frases do corpus contribuiu para um 

entendimento mais aprofundado do uso de tais metáforas no discurso e na língua. Nos 

 
19 O referido banco de dados está disponível no seguinte endereço da internet: 
https://www.corpusdoportugues.org/ 
 

https://www.corpusdoportugues.org/


38 

 

casos pertinentes, aspectos morfossintáticos e ortográficos das expressões também 

puderam ganhar algum espaço na análise.  
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4. DADOS E ANÁLISE 

 

4.1 Etapa 1 

 

4.1.1 Dados obtidos na Etapa 1 

 Aplicou-se a tarefa proposta na Etapa 1 a diversos indivíduos dos mais variados 

perfis socioculturais e econômicos. Descartaram-se os dados que fogem ao que havia sido 

solicitado aos indivíduos participantes. Participaram 17 indivíduos. O que segue é uma 

lista de 116 (cento e dezesseis) expressões compostas de SN = (Subs. animal) + (Esp.) 

coletadas na primeira etapa. 

 

1. abelha no mel 

2. abelha rainha 

3. baleia assassina 

4. barata cascuda 

5. barata tonta 

6. besta fera 

7. bicho de pé 

8. bicho do mato (2x) 

9. bicho papão 

10. bicho solto 

11. bode expiatório (3x) 

12. boi brabo 

13. boi de piranha (2x) 

14. burro de carga 

15. burro inteligente 

16. burro quando foge (2x) 

17. burro velho (2x) 

18. burros n’água 

19. cabra cega 

20. cabra macho 

21. cachorro do mato 

22. cachorro magro (3x) 

23. cachorro molhado 

24. cachorro morto (2x) 

25. cachorro que late 

26. cachorro quente 

27. cachorro sem dono 

28. cadela no cio 

29. camarão que dorme 

30. camelo sedento 

31. canguru perneta (2x) 

32. cão abandonado 

33. cão chupando manga 

34. cão de briga 

35. cão de caça 

36. cão fiel 

37. cão guia 

38. cão que ladra 

39. cão raivoso (2x) 

40. cão sarnento 

41. cão sem dono 

42. cão vira-lata 
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43. cavalo alado 

44. cavalo alazão 

45. cavalo dado (2x) 

46. cavalo de raça 

47. cavalo de troia 

48. cavalo paraguaio 

49. cavalo veloz 

50. cobra cega 

51. cobra criada (3x) 

52. cobra venenosa (2x) 

53. elefante branco (2x) 

54. formiga atômica 

55. formiga carpinteira 

56. galinha d’Angola 

57. galinha dos ovos de ouro 

58. galinha poedeira 

59. galo manso 

60. galo vermelho 

61. gatinha manhosa 

62. gato escaldado (8x) 

63. gato malhado 

64. gato manhoso 

65. gato manso 

66. gato morto 

67. gato na tuba 

68. gato preto 

69. girafa pescoçuda 

70. grilo falante 

71. grilo na cabeça 

72. leão de chácara (4x) 

73. leão manso 

74. lesma lerda 

75. lobo em pele de cordeiro 

(2x) 

76. lobo mau 

77. macaco de circo 

78. macaco gordo 

79. mico doido 

80. mico preto 

81. minhoca da terra 

82. minhoca na cabeça (2x) 

83. morcego cego 

84. mosca de padaria (2x) 

85. mosca morta (3x) 

86. mula sem cabeça (2x) 

87. onça pintada 

88. ovelha negra (2x) 

89. papagaio de pirata 

90. papagaio falante 

91. pássaro na gaiola 

92. pata choca 

93. patinho feio (3x) 

94. peixe fora d’água (4x) 

95. peixe morto (2x) 

96. peixinho dourado 

97. perereca da vizinha 

98. peru de Natal 

99. peru tonto (2x) 

100. pinto no lixo (2x) 

101. porco imundo 

102. pulga atrás da orelha 

(2x) 

103. rato de biblioteca 

104. rato de laboratório 

105. rato na sarjeta 

106. sapo jururu 

107. serpente d’água 

108. urubu na carniça 
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109. vaca atolada (3x) 

110. vaca chifruda 

111. vaca leiteira 

112. vaca louca 

113. vaca ruminante 

114. vaquinha de presépio 

115. veado rosa 

116. zebra colorida 

 

4.1.2 Dados complementares da Etapa 1 

 Na Etapa 1, alguns participantes forneceram dados que fogem ao que lhes havia 

sido solicitado. Seguem esses dados, agrupados de acordo com suas características. 

a) Chunks que mencionam um animal em uma ordem diferente da solicitada (isto 

é, com o termo que designa um animal funcionando como especificação para 

um termo previamente mencionado), sendo algumas metafóricas e outras 

literais: 

abraço de urso 

amigo da onça 

amigo urso 

bafo de onça 

chiado de gato no peito 

conversa para boi dormir 

doença de pombo 

lerdo como (uma) lesma / lerdo feito (uma) lesma 

mãe leoa 

mão de vaca 

mata cachorros 

mata piolho 

mel de abelha 

memória de elefante 

mulher dragão 

palpos de aranha 
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passo de tartaruga 

pé de pato 

pé de porco 

pé de vaca 

vida de cão 

 

b) Orações de uso frequente que mencionam animais: 

a vaca foi pro brejo 

brincar de cabra cega 

ela é uma gata 

ele é um gato 

falar como um papagaio 

falar feito um papagaio 

falar mais que um papagaio 

olha o passarinho 

perguntar se o macaco quer banana 

ter olhar de peixe morto 

 

c) Ditados populares (em sua integralidade) que mencionam animais: 

camarão que dorme a onda leva 

cão que ladra não morde 

cavalo dado não se olha o dente / cavalo dado não se olha os dentes 

em boca fechada não entra mosca 

filho de peixe, peixinho é 

morcego dorme de cabeça para baixo 

quem não tem cão caça com gato 
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d) Dados que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores:  

cão: amigo do homem 

formiga saúva 

galinha: cara mulherengo 

gato por lebre 

gatos comem ratos 

leão: rei da selva 

serpente: pessoa perigosa 

vaca: desqualifica a mulher 

 

Esses dados, como já mencionado, fogem do esquema da construção metafórica 

SN = (Subs. animal) + (Esp.) investigada neste estudo. No entanto, pela sua natureza 

metafórica e, tendo o frame ANIMAL como domínio fonte, apresentam-se como objetos 

de pesquisa promissores para futuras investigações. 

 

4.1.3 Análise dos dados da Etapa 1 

Como exposto anteriormente, o presente estudo foi motivado pela constatação da 

existência de expressões com características muito similares, estruturadas em “nome de 

animal + especificação” – construção aqui indicada como SN = (Subs. animal) + (Esp.). 

Inicialmente, poucos exemplos foram listados: “peixe fora d’água”, “barata tonta” e 

“pinto no lixo”.  

Como mais exemplos precisavam ser listados, deu-se início à Etapa 1 da pesquisa, 

que consistia em um levantamento mais extenso de expressões com as referidas 

características. Para isso, criou-se um formulário on-line, através da ferramenta Google 

Formulários, e divulgou-se o link do documento, de modo que usuários não identificados 

da Internet pudessem acessá-lo e preenchê-lo. O mesmo formulário ficou disponível na 

rede, aberto a novas respostas, de dezembro de 2019 a janeiro de 2021. 
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Após o descarte das respostas não pertinentes à pesquisa20, gerou-se uma lista de 

116 (cento e dezesseis) expressões do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.). Não se pode 

ignorar o quão expressivo é o número de expressões listadas, o que confirma a alta 

frequência e o alto grau de produtividade da construção aqui abordada. 

É muito provável que, em uma pesquisa mais longa e com um número maior de 

informantes, a lista possa alcançar números muito maiores. Uma pequena evidência disso 

é o fato de 37 (trinta e sete) novas expressões terem sido encontradas ao acaso, ao longo 

das etapas subsequentes da pesquisa. Todas já se encontram dicionarizadas21. Juntando-

se tais expressões àquelas da lista original, tem-se um total de 153 (cento e cinquenta e 

três) expressões do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.). 

 

117. (cada) macaco no seu galho 

118. barata voadora 

119. besta de roda 

120. besta de tiro 

121. besta quadrada 

122. bicho de cozinha 

123. bicho de sete cabeças 

124. bicho do pé 

125. boi bento 

126. boi de sela 

127. boi preto 

128. bois da quarta 

129. burro montês 

130. burro selvagem 

131. cabra da peste 

132. cão de fila 

133. cavalo cerrado 

134. cavalo de batalha 

135. cavalo de cem moedas 

 
20 Foram consideradas como não pertinentes todas as expressões que não seguem à risca a 
construção SN = (Subs. animal) + (Esp.). 
21 As expressões aqui listadas (do número 117 ao 152) se encontram registradas no dicionário 
Priberam, disponível em https://dicionario.priberam.org/. Acesso em fevereiro de 2021. 

https://dicionario.priberam.org/
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136. cavalo pastor 

137. chimpanzé reumático 

138. cordeiro pascal 

139. galinha choca 

140. galo doido 

141. gato escondido com (o) rabo de fora 

142. lobo do mar 

143. macacos no sótão 

144. moscas volantes 

145. pássaro bisnau 

146. pássaro de bico amarelo 

147. pulga na orelha 

148. rato de hotel 

149. rato de sacristia 

150. rato sábio 

151. vaca errada 

152. vacas gordas 

153. vacas magras 

 

A partir da observação da lista original coletada na Etapa 1, percebe-se que a 

construção SN = (Subs. animal) + (Esp.) ocorre não somente em chunks de palavras, mas 

também em palavras compostas. Tal fato não havia sido percebido antes da aplicação do 

formulário – isto é, foram as respostas dos informantes que possibilitaram tal constatação. 

Assim, palavras compostas como “cachorro-quente” e “cavalo-alado” (por vezes grafadas 

sem o hífen) e locuções como “bode expiatório” e “bicho do mato” receberam, de diversos 

informantes, exatamente o mesmo tratamento, sem que se fizesse qualquer tipo de 

distinção entre elas. 

Tais palavras compostas tiveram sua origem em metáforas, sendo posteriormente 

lexicalizadas. Por isso, pode-se dizer que uma palavra composta construída como SN = 

(Subs. animal) + (Esp.) pode não ser capaz de ativar frames que contenham o animal 

mencionado. 

Para fins de ilustração, veja-se o caso de “cachorro-quente”. Segundo o dicionário 

Priberam, o termo é uma tradução do inglês hot dog, e se refere a um “sanduíche de 
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salsicha, geralmente feita num pão alongado”. Assim, o uso de “cachorro-quente” no 

discurso não evoca a imagem de um cachorro – isto é, não ativa um frame que contenha 

o animal presente na expressão –, passando a evocar apenas a imagem do alimento que 

ela designa. 

Ainda a respeito da lista coletada na Etapa 1, cabe ressaltar a notável influência 

da cultura popular nas respostas dadas pelos participantes. Algumas das expressões 

citadas destoam das demais por referirem-se a elementos muito precisos da cultura 

brasileira, tais como os ditados populares (“cavalo dado”, proveniente do dito “A cavalo 

dado não se olham os dentes”), as novelas (“Mico Preto”, exibida em 1990 pela Rede 

Globo), as brincadeiras (“cabra cega”, “cobra cega” e “mico doido”), as músicas 

(“camarão que dorme”, trecho de uma canção de Zeca Pagodinho), os programas de 

televisão (“canguru perneta”, famoso bordão de Miguel Falabella no extinto “Sai de 

Baixo”, exibido na década de 1990 pela Rede Globo), a literatura (“lobo mau”, 

personagem recorrente nas fábulas e nos contos de fadas) e as parlendas (“sapo jururu”, 

personagem do folclore brasileiro). 

 

4.2 Etapa 2 

 

4.2.1 Dados obtidos na Etapa 2 

 Na Etapa 2, usou-se a ferramenta de busca Google para encontrar cada uma das 

expressões listadas na Etapa 1 da pesquisa. Para isso, usaram-se as aspas – função que 

permite restringir as buscas às expressões idênticas às pesquisadas, sem que expressões 

variantes e similares apareçam nos resultados. 

 A tabela a seguir mostra as expressões em ordem decrescente, da mais frequente 

para a menos frequente. Note-se que, apesar de todos os participantes terem listado 

expressões sem hífen na Etapa 1, o Google não faz distinção entre resultados com hífen 

e resultados não hifenados, não havendo diferenciação, por exemplo, entre as ocorrências 

de “mosca morta” e de “mosca-morta”. Também não há distinção entre letras maiúsculas 

e minúsculas, o que faz com que “galinha d’Angola” e “galinha-d’angola” tenham o 

mesmo número de ocorrências. 
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Quadro 2: ocorrências registradas na ferramenta de busca Google (ordem decrescente) 

EXPRESSÕES NÚMERO DE OCORRÊNCIAS 

(2º semestre de 2020) 

peru de Natal 45.600.000 

rato de biblioteca 17.800.000 

gato morto 7.870.000 

gato preto 5.730.000 

cachorro quente 4.630.000 

peru tonto 3.580.000 

lobo mau 1.210.000 

ovelha negra 1.180.000 

onça pintada 1.020.000 

abelha rainha 934.000 

bicho de pé 789.000 

patinho feio 655.000 

cadela no cio 570.000 

cavalo alado 547.000 

bicho papão 535.000 

elefante branco 437.000 

galo vermelho 436.000 

gatinha manhosa 416.000 

bode expiatório 402.000 

cão de caça 361.000 

mosca morta 344.000 

cavalo de troia 338.000 

bicho do mato 318.000 

gato malhado 305.000 

cão guia 280.000 

cabra macho 272.000 

papagaio de pirata 246.000 

vaca louca 229.000 

vaca atolada 213.000 
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bicho solto 197.000 

pulga atrás da orelha 196.000 

cão sem dono 191.000 

mula sem cabeça 179.000 

cobra venenosa 163.000 

galinha dos ovos de ouro 163.000 

macaco gordo 161.000 

burro de carga 160.000 

baleia assassina 158.000 

peixinho dourado 158.000 

cabra cega 151.000 

gato escaldado 133.000 

peixe fora d’água 119.000 

grilo falante 114.000 

peixe morto 113.000 

rato de laboratório 113.000  

cachorro magro 111.000 

cachorro morto 111.000 

lobo em pele de cordeiro 104.000 

cachorro do mato 92.300 

cão chupando manga 91.000 

besta fera 90.800 

barata tonta 89.600 

camarão que dorme 72.200 

cachorro sem dono 64.900 

leão de chácara 64.000 

cão raivoso 62.100 

cobra criada 59.400 

cão abandonado 58.500 

cobra cega 57.700 

cão de briga 57.500 

formiga atômica 55.900 

pinto no lixo 55.600 
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cão fiel 52.400 

cavalo dado 46.100 

boi de piranha 45.300 

cachorro molhado 44.600 

cão que ladra 41.200 

burro velho 40.500 

galinha poedeira 39.300 

burros n’água 38.000 

cavalo paraguaio 34.800 

cão vira-lata 30.400 

mico preto 29.800 

pata choca 25.800 

lesma lerda 25.100 

gato manso 24.500 

cachorro que late 24.100 

cavalo alazão 23.700 

gato na tuba 23.600 

pássaro na gaiola 23.100 

boi brabo 22.500 

canguru perneta 20.800 

burro quando foge 20.600 

perereca da vizinha 20.000 

cão sarnento 18.500 

burro inteligente 17.500 

sapo jururu 16.800 

macaco de circo 15.200 

papagaio falante 14.800 

porco imundo 14.000 

gato manhoso 13.500 

minhoca na cabeça 12.900 

barata cascuda 11.900 

veado rosa 10.600 

minhoca da terra 9.710 
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grilo na cabeça 7.670 

urubu na carniça 7.260 

vaquinha de presépio 6.780 

zebra colorida 6.140 

cavalo veloz 6.000 

abelha no mel 4.670 

vaca chifruda 4.490 

mosca de padaria 4.430 

leão manso 4.310 

serpente d’água 3.060 

formiga carpinteira 2.970 

morcego cego 2.890 

mico doido 2.880 

girafa pescoçuda 1.090 

galo manso 887 

vaca ruminante 823  

camelo sedento 745 

rato na sarjeta 614 

cavalo de raça não informado pela ferramenta 

galinha d’Angola não informado pela ferramenta 

vaca leiteira não informado pela ferramenta 

Fonte: Do próprio autor   

 

 É importante lembrar que algumas das expressões listadas apresentam números 

de ocorrências inflados. No caso de “mico doido”, por exemplo, uma grande parte das 

ocorrências refere-se a um jogo de cartas de mesmo nome, enquanto as ocorrências de 

“mico preto” incluem uma enorme quantidade de páginas dedicadas à já mencionada 

novela da Rede Globo que levava esse título. 

 A frequência das mesmas expressões foi verificada também no banco de dados 

Corpus do Português. Reproduzem-se os dados em sua integralidade no quadro abaixo. 
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Quadro 3: ocorrências registradas no banco de dados Corpus do Português (ordem decrescente) 

bode expiatório 1114 

patinho feio 677 

elefante branco 622 

cachorro quente 532 

lobo mau 420 

gato preto 394 

vaca louca 382 

cavalo de troia 352 

ovelha negra 330 

onça pintada 231 

bicho papão 223 

cachorro morto 195 

vaca leiteira 146 

cão de caça 141 

cobra venenosa 134 

bicho de pé 115 

peixe fora d'água 112 

boi de piranha 107 

cão guia 92 

lobo em pele de cordeiro 86 

gato escaldado 82 

peru de natal 82 

mula sem cabeça 81 

vaca atolada 81 

grilo falante 80 

abelha rainha 75 

rato de biblioteca 74 

cão abandonado 72 

barata tonta 69 

papagaio de pirata 69 

peixe morto 67 
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gato morto 66 

burros n'água 64 

besta fera 63 

cão raivoso 57 

burro de carga 56 

cabra macho 55 

gatinha manhosa 51 

bicho solto 50 

cão que ladra 49 

rato de laboratório 44 

peixinho dourado 42 

camarão que dorme 40 

galinha d’Angola 40 

cavalo paraguaio 39 

cão vira-lata 37 

cobra criada 37 

cão sem dono 36 

macaco gordo 35 

burro velho 33 

baleia assassina 32 

gato malhado 31 

cavalo alado 30 

pata choca 29 

leão de chácara 28 

cabra cega 25 

canguru perneta 25 

cachorro sem dono 24 

mico preto 23 

formiga atômica 22 

cão chupando manga 18 

cavalo dado 18 

cavalo de raça 18 

mosca morta 18 
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lesma lerda 16 

vaquinha de presépio 15 

cão sarnento 14 

cão fiel 13 

burro quando foge 12 

galo vermelho 12 

cachorro molhado 11 

cachorro que late 9 

cachorro magro 8 

porco imundo 8 

cão de briga 6 

cavalo alazão 6 

galinha poedeira 6 

barata cascuda 5 

cobra cega 5 

papagaio falante 5 

macaco de circo 4 

burro inteligente 2 

mosca de padaria 2 

sapo jururu 2 

camelo sedento 1 

galinha dos ovos de ouro 1 

gato manhoso 1 

gato na tuba 1 

leão manso 1 

serpente d'água 1 

zebra colorida 1 

abelha no mel 0 

bicho do mato 0 

boi brabo 0 

cachorro do mato 0 

cadela no cio 0 

cavalo veloz 0 
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formiga carpinteira 0 

galo manso 0 

gato manso 0 

girafa pescoçuda 0 

grilo na cabeça 0 

mico doido 0 

minhoca da terra 0 

minhoca na cabeça 0 

morcego cego 0 

pássaro na gaiola 0 

perereca da vizinha 0 

peru tonto 0 

pinto no lixo 0 

pulga atrás da orelha 0 

rato na sarjeta 0 

urubu na carniça 0 

vaca chifruda 0 

vaca ruminante 0 

veado rosa 0 

Fonte: do próprio autor. 

 

4.2.2 Análise dos dados da Etapa 2 

Conforme explicado anteriormente, a Etapa 2 da pesquisa consistia em verificar a 

frequência das expressões listadas. Para isso, foram usadas duas ferramentas de pesquisa: 

o buscador Google e o banco de dados Corpus do Português. Como ambas ferramentas 

estão sujeitas a oscilações de resultados – isto é, ambas podem mostrar dados diferentes 

quando consultadas em datas diferentes –, procurou-se fazer a busca em ambas de forma 

simultânea. Assim, os dados oferecidos por cada uma das referidas plataformas puderam 

ser comparados com maior acurácia. 

Segundo o Google, a expressão de maior frequência é “peru de Natal”, com quase 

46.000 (quarenta e seis mil) registros, enquanto a de menor frequência é “rato na sarjeta”, 

com 614 (seiscentos e quatorze) registros. Ao mesmo tempo, três expressões não tiverem 



55 

 

o número de registros informado pelo Google: “cavalo de raça”, “galinha d’Angola” e 

“vaca leiteira”. 

É interessante observar que, de acordo com os resultados obtidos no Google, as 

expressões de animais mais frequentes da internet (com número de ocorrências superior 

a um milhão) não foram as mais citadas pelos participantes da Etapa 1. A expressão mais 

frequente de todas, “peru de Natal”, com quase 46 milhões de ocorrências na rede, foi 

citada por apenas um participante. A segunda mais frequente, “rato de biblioteca”, 

também foi mencionada por um único participante. 

Por outro lado, as expressões menos frequentes na rede (com número de 

ocorrências inferior a mil) foram citadas uma única vez pelos participantes na Etapa 1, o 

que poderia indicar uma baixa frequência (e, consequentemente, a baixa 

convencionalidade) de tais expressões. 

O banco de dados Corpus do Português, por sua vez, indica “bode expiatório” 

como a expressão de maior frequência, com 1.114 (mil cento e quatorze) registros, ao 

passo que “camelo sedento”, “galinha dos ovos de ouro”, “gato manhoso”, “gato na tuba”, 

“leão manso”, “serpente d'água” e “zebra colorida” figuram simultaneamente como as 

menos frequentes, com um único registro (cada). Diferentemente do Google, que 

encontrou registros para todas as expressões buscadas, o Corpus do Português não 

conseguiu localizar um total de 25 (vinte e cinco) expressões. 

Ao compararem-se os dados coletados no Google com aqueles provindos do 

Corpus do Português, percebe-se que não há correspondência entre eles. Ou seja, as 

expressões que, segundo o Google, são as mais frequentes, não necessariamente figuram 

entre as mais frequentes no Corpus do Português. Ao mesmo tempo, algumas expressões 

que, no Google, possuem um número de ocorrências bastante expressivo (tais como 

“abelha no mel”, “bicho do mato”, “cachorro do mato” e “cadela no cio”, entre tantas 

outras) sequer puderam ser localizadas no Corpus do Português. 

Isso pode ser explicado de duas maneiras: a) é possível que o Google seja uma 

ferramenta de busca muito mais poderosa do que o Corpus do Português e, exatamente 

por isso, tem acesso a um número muito maior de páginas da internet; b) enquanto o 

Google não restringe os seus resultados a um determinado tipo de site, o Corpus do 

Português parece estar limitado a páginas de notícias (blogs jornalísticos e sites de jornais, 

basicamente). 
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4.3 Etapa 3 

 

4.3.1 Dados obtidos na Etapa 3 

A Etapa 3 da pesquisa consiste em verificar se as expressões listadas são 

espontaneamente usadas de forma metafórica. Formulou-se uma tarefa em que os 

informantes – mesmo aqueles que desconhecessem o conceito de metáfora – pudessem 

indicar a possibilidade (ou impossibilidade) de usar cada uma das expressões de forma 

metafórica. A tarefa consistia em ler a lista de expressões e associar a cada uma delas as 

seguintes afirmações:  

a) “expressão usada para falar de animais”;  

b) “expressão usada para falar de pessoas, coisas, situações e outros assuntos”. 

Marcar a opção a equivale, neste caso, a afirmar que a expressão é literal. Logo, 

marcar a opção b equivale a classificar a expressão como metafórica. 

Vale ressaltar que a tarefa não impedia os informantes de marcarem ambas as 

opções (a e b) – classificando-as, portanto, em literais e metafóricas simultaneamente.   

Por fim, cabe dizer que uma terceira opção, marcada como c) “não sei”, estava disponível 

no formulário, evitando, assim, que os informantes inseguros comprometessem os 

resultados da pesquisa. 

Nesta etapa, participaram 41 indivíduos. A partir dos formulários preenchidos, 

elaboraram-se gráficos como os apresentados a seguir: 
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Quadro 4: dados parciais da Etapa 3 

 

Fonte: Do próprio autor 
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 Nos gráficos, pode-se ver até que ponto cada uma das expressões listadas é usada 

pelos participantes para falar: a) de animais; b) de pessoas e coisas. Para não comprometer 

os resultados, os participantes tinham permissão para escolher ambas as opções ou “não 

sei”. 

 Percebe-se que, como esperado, as expressões que os participantes mais 

apontaram como “usadas para falar de pessoas” (tais como “barata tonta” e “besta fera”) 

são justamente as que possuem usos metafóricos mais frequentes que usos literais, 

constituindo, assim, verdadeiras expressões idiomáticas (tanto que estão dicionarizadas e 

marcadas como tal). 

Já as expressões apontadas como “usadas para falar de animais” (como “abelha 

rainha” e “barata cascuda”) são menos metafóricas constituem collocations (não 

admitindo variações como *abelha do reino ou *barata com carapaça resistente), não 

configurando expressões idiomáticas. 

 

4.3.2 Dados obtidos na Etapa 3 

Apesar de todos os cuidados que foram tomados, é inegável que tal etapa da 

pesquisa apresentou certas limitações. Primeiro, é possível que alguns participantes não 

tenham entendido que poderiam marcar simultaneamente as opções a e b. Assim, alguns 

deles podem ter escolhido apenas uma das duas opções mesmo nos casos em que 

considerassem que ambas estavam corretas. Segundo, não é possível afirmar que os 

participantes tenham feito uma análise detalhada e criteriosa dos 116 (cento e dezesseis) 

itens listados. Terceiro, o uso incorreto do dispositivo em que o formulário foi preenchido 

(caracterizado, por exemplo, por cliques acidentais) pode ter comprometido parcialmente 

os resultados.  

Por fim, cabe dizer que a opção “não sei” oferece dados muito vagos, já que o 

participante não podia informar se ele não era capaz de analisar o uso de dada expressão 

ou se ele desconhecia tal expressão. 

Apesar das limitações descritas, espera-se que uma grande porcentagem dos dados 

coletados esteja correta. Analisando-se tais dados, pode-se separar as expressões em pelo 

menos três grupos, conforme as tabelas a seguir. 
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Quadro 5: porcentagens de usos metafóricos e literais segundo os informantes da Etapa 3 

EXPRESSÕES 

MAJORITARIAMENTE 

LITERAIS 

EXPRESSÕES 

MAJORITARIAMENTE 

METAFÓRICAS 

abelha rainha 

baleia assassina*** 

barata cascuda*** 

bicho de pé*** 

boi brabo 

cachorro do mato*** 

cachorro que late* 

cão abandonado* 

cão de briga* 

cão de caça* 

cão fiel* 

cão guia* 

cão raivoso* 

cão sarnento* 

cão vira-lata* 

cavalo alado** 

cavalo alazão* 

cavalo de raça* 

cavalo veloz* 

cobra venenosa 

formiga carpinteira 

galinha d’Angola*** 

galinha poedeira*** 

galo vermelho*** 

gato malhado* 

gato manhoso* 

gato manso* 

gato morto*** 

gato preto* 

abelha no mel 

barata tonta 

besta fera 

barata tonta 

bicho do mato 

bicho papão 

bicho solto 

bode expiatório 

boi de piranha 

burro de carga 

burro inteligente 

burro quando foge 

burro velho 

burros n’água 

cabra cega 

cabra macho 

cachorro magro* 

cachorro molhado* 

cachorro morto* 

cachorro quente 

cachorro sem dono* 

camarão que dorme 

camelo sedento 

canguru perneta 

cão chupando manga 

cão que ladra 

cão sem dono 

cavalo dado* 

cavalo de troia** 
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leão manso*** 

macaco gordo*** 

mico preto 

minhoca da terra 

onça pintada*** 

peixinho dourado*** 

peru de Natal*** 

sapo jururu 

serpente d’água* 

vaca leiteira 

vaca ruminante 

 

 

cobra cega 

cobra criada 

elefante branco 

formiga atômica 

galinha dos ovos de ouro 

gatinha manhosa 

gato escaldado* 

grilo falante 

grilo na cabeça 

leão de chácara 

lobo em pele de cordeiro 

lobo mau 

macaco de circo 

mico doido 

minhoca na cabeça 

mosca de padaria 

mosca morta 

mula sem cabeça 

ovelha negra 

papagaio falante 

pássaro na gaiola 

pata choca 

patinho feio 

peixe fora d’água 

peixe morto 

perereca da vizinha 

peru tonto 

pinto no lixo 

porco imundo 

pulga atrás da orelha 

rato de biblioteca 

rato de laboratório 

rato na sarjeta 



61 

 

urubu na carniça 

vaca atolada 

vaca chifruda 

vaca louca 

vaquinha de presépio 

Total: 

40 expressões 

Total: 

67 expressões 

Legenda: 

* Expressões literais com “cão”, “cavalo” e “gato”, mas com grande potencial metafórico, uma vez que 

esses três animas, pela sua proximidade com o universo humano, parecem se inserir em frames de fácil 

acesso cognitivo. Ou seja, poder-se-ia supor que tais expressões sejam potencialmente acessíveis como 

domínio-fonte no discurso cotidiano. 

** “Cavalo-alado”: expressão literal apenas quando inserida em seu respectivo contexto mitológico. Ou 

seja, a expressão não se apresenta como domínio-fonte na expressão.  

*** Expressões totalmente literais, como verificado em rápida pesquisa na plataforma Google. Como 

qualquer frame, porém, teriam potencial para uso metafórico criativo.  

Fonte: Do próprio autor   

 

Quadro 6: expressões com usos literais e metafóricos em proporções iguais e expressões desconhecidas 

EXPRESSÕES 

50% LITERAIS E 

50% METAFÓRICAS 

EXPRESSÕES DESCONHECIDAS 

OU NÃO ANALISADAS 

(Resposta “não sei”) 

girafa pescoçuda 

papagaio de pirata 

cadela no cio 

cavalo paraguaio 

gato na tuba 

veado rosa 

zebra colorida 

lesma lerda 

morcego cego 

Total: 

3 (três) expressões 

Total: 

6 (seis) expressões 

Fonte: Do próprio autor   

 

Observando-se o quadro (5), constata-se que, de um total de 116 (cento e 

dezesseis) expressões analisadas pelos informantes, aproximadamente 35% (trinta e cinco 
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por cento) foram consideradas majoritariamente literais, ao passo que aproximadamente 

58% (cinquenta e oito por cento) foram apontadas como majoritariamente metafóricas. 

 Partindo de um ponto de vista lexical, vale apontar uma evidência de que os 

sinônimos nem sempre são entendidos e usados pelos falantes da mesma maneira: a 

expressão “cachorro que late” foi apontada pelos informantes como majoritariamente 

literal, enquanto sua contraparte, “cão que ladra”, foi considerada pelos mesmos 

informantes como metafórica. 

Tal fenômeno pode ser facilmente constatado por meio de uma rápida busca on-

line: 

• “Cão que ladra não morde / E é bom tomar cuidado rapá / O baque é 

grande e você vai se machucar” (21-02-14 BR, Letras)22 

• “Agora, se você tem um cachorro que late muito a ponto de causar 

problemas com vizinhos, é necessário avaliar a melhor alternativa para 

ajudar o animal [...]” (21-02-14 BR, Patas da Casa) 

No português de Portugal, no entanto, parece que o uso de “cão que ladra” não é 

majoritariamente metafórico, como sugere o seguinte exemplo: 

• “Como lidar com um cão que ladra muito / Os cães não contam com 

a comunicação vocal da mesma forma que os humanos, mas esta ainda 

representa uma parte importante da forma como eles se apresentam e 

expressam as suas emoções a outros cães e à sua família humana.” (21-

02-14 PT, Purina Portugal) 

• “Cães que ladram com o toque da campainha / Quando tocam à 

campainha e o seu cão começa a ladrar furiosamente, a verdade é que 

a reação da maior parte dos donos é gritar frases como ‘Chega! 

Calado!’ para cessarem os latidos.” (21-04-07 PT, Zooplus) 

Por fim, vale lembrar que as expressões com “cão”, “cavalo” e “gato” são 

predominantemente literais, mas possuem um grande potencial metafórico, já que os 

frames de "cão" e "gato" são cognitivamente compartilhados. 

 

 
22 São meus os grifos (em negrito) neste em e em todos os demais trechos transcritos nesta 
seção. 
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4.4 Etapa 4 
 

4.4.1 Dados obtidos na Etapa 4 

Nesta quarta etapa da pesquisa, buscaram-se as expressões em quatro dicionários 

on-line, com a finalidade de identificar quais e quantas delas já se encontram oficialmente 

registradas. Os dicionários escolhidos foram os seguintes: Michaelis, Priberam, Dicio e 

Aulete. 

O quadro a seguir mostra as expressões encontradas nos referidos dicionários, que 

somam 39 (trinta e nove) de um total de 116 (cento e dezesseis) – o que equivale a 

aproximadamente 34% (trinta e quatro por cento) das expressões listadas na Etapa 1. 

 

Quadro 7: palavras compostas registradas em dicionários 

NÚMERO DE DICIONÁRIOS EXPRESSÕES DICIONARIZADAS23 

1 dicionário 

abelha rainha 

barata tonta 

bode expiatório 

burro de carga 

burro quando foge 

cão chupando manga 

cavalo dado 

galinha dos ovos de ouro 

gato escaldado 

leão de chácara 

lobo mau 

ovelha negra 

papagaio de pirata 

peixinho dourado  

 
23 Algumas das ocorrências da construção SN = (Subs. animal) + (Mod.), que aqui estão sendo 
chamadas de expressões, podem configurar nos dicionários como palavras. Considera-se que 
“cachorro-quente”, por exemplo, representa, do ponto de vista normativo, uma palavra composta 
hifenizada. Para o falante leigo, típico participante da Etapa 1 desta pesquisa, parece não haver 
distinção entre palavras compostas e expressões formadas por duas ou mais palavras – o que 
nos permite supor que estamos diante de uma lista que tanto inclui itens que já sofreram 
lexicalização e que possuem seus próprios verbetes (como “cachorro-quente” ou “cavalo-alado”), 
bem como itens passíveis de sofrerem tal fenômeno e que ainda se encontram vinculados a 
outros verbetes (como “barata tonta”, vinculado ao verbete “barata”, ou “bode expiatório”, 
vinculado ao verbete “bode”). 
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2 dicionários 

abelha assassina 

barata cascuda 

burros n’água 

cachorro do mato 

cobra cega 

elefante branco 

gato preto 

mula sem cabeça 

rato de biblioteca 

sapo jururu 

vaca leiteira 

3 dicionários 

besta fera 

bicho de pé 

bicho do mato 

cabra cega 

cabra macho 

cão guia 

cavalo de troia 

galinha d’Angola 

mosca morta 

pata choca 

4 dicionários 

bicho papão 

cachorro quente 

mico preto 

onça pintada 

Fonte: Do próprio autor   

 

 Das 39 (trinta e nove) palavras dicionarizadas, 27 (vinte e sete) possuem seus 

próprios verbetes em pelo menos um dicionário, enquanto as 12 (doze) restantes aparecem 

vinculadas a outros verbetes. Das que possuem verbetes próprios, 23 (vinte e três) são 

grafadas apenas com hífen, 3 (três) são grafadas apenas sem hífen, e 2 (duas) são grafadas 

ora com hífen, ora sem. 
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 Quadro 8: grafia das palavras compostas registradas em dicionários 

PALAVRAS 

GRAFADAS 

APENAS COM 

HÍFEN 

PALAVRAS 

GRAFADAS 

APENAS SEM 

HÍFEN 

PALAVRAS 

GRAFADAS COM 

E SEM HÍFEN 

abelha-rainha 

baleia-assassina 

barata-cascuda 

besta-fera 

bicho-de-pé 

bicho-papão 

cabra-cega 

cabra-macho 

cachorro-do-mato 

cachorro-quente 

cão-guia 

cobra-cega 

galinha-d’angola 

gato-preto 

leão-de-chácara 

mico-preto 

mosca-morta 

mula-sem-cabeça 

onça-pintada 

pata-choca 

peixinho-dourado 

sapo-jururu 

vaca-leiteira 

cavalo de troia 

elefante branco 

rato de biblioteca 

bicho-do-mato / 

bicho do mato 

mula-sem-cabeça / 

mula sem cabeça 

Total: 

23 (vinte e três) 

Total: 

3 (três) 

Total: 

2 (duas) 
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4.4.2 Análise dos dados da Etapa 4 

Como se sabe, na Etapa 4 da pesquisa procurou-se verificar quais das expressões 

listadas já se encontravam dicionarizadas. Para isso, usaram-se 4 (quatro) dicionários on-

line: Michaelis, Priberam, Dicio e Aulete. A escolha desses títulos, em detrimento de 

outros, foi feita com base na facilidade de uso da ferramenta de busca oferecida por cada 

um deles. Além disso, foi levada em consideração a boa reputação que os referidos 

dicionários têm nas comunidades da rede e no meio acadêmico. 

Do total das expressões listadas, apenas 34% foram encontradas em pelo menos 

um dos dicionários supracitados. Algumas das expressões (tais como “cavalo-alado” e 

“cachorro-quente”) “configuram como palavras compostas, apresentando, portanto, seus 

verbetes próprios. Outras (como “galinha dos ovos de ouro” e “barata tonta”) não têm 

suas próprias entradas, estando vinculadas a outras palavras (como “galinha” e “barata”). 

Não se encontraram nos dicionários quaisquer das 6 (seis) expressões apontadas 

como desconhecidas ou não analisadas pelos informantes da Etapa 3 – “cavalo 

paraguaio”, “gato na tuba”, “veado rosa”, “zebra colorida”, “lesma lerda” e “morcego 

cego” –, o que confirma a baixíssima frequência das mesmas. 

 

4.5 Etapa 5 
 

4.5.1 Dados obtidos na Etapa 5 

Nesta seção, encontram-se transcritos os exemplos referentes às 20 (vinte) 

primeiras expressões da lista obtida na Etapa 1, que, em sua integridade, contém 116 

(cento e dezesseis) expressões. O restante do corpus se encontra no anexo. 

 A maioria das frases aqui transcritas foi retirada da seção Now do banco de 

dados Corpus do Português, que inclui instanciações coletadas entre os anos de 2012 e 

2019, enquanto uma quantidade menor de frases provém de sites encontrados por meio 

da ferramenta de buscas Google. 

Vale destacar que todos os exemplos aqui listados são autênticos – isto é, 

originaram-se em situações de uso real da língua. Não se trata, portanto, de uma lista de 

exemplos artificialmente criados com finalidade didática. Além disso, cabe mencionar 
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que foram preservadas todas as características originais das frases, sem que fossem 

corrigidos quaisquer erros relativos à ortografia ou à norma culta da língua. 

Por outro lado, foram alterados todos trechos em que as contrações (tais como 

“do”, “na”, “daquele” etc.) foram desfeitas pelo banco de dados Corpus do Português 

(passando a ser grafadas como “de o”, “em a”, “de aquele” etc.). Procurou-se devolver 

essas contrações aos textos, de modo que as transcrições fossem fiéis às publicações 

originais. 

Ao lado de cada expressão listada, indica-se, entre parênteses, o número de 

ocorrências informado no banco de dados Corpus do Português e o informado na 

ferramenta de busca Google. Durante a seleção de exemplos, deu-se prioridade àqueles 

encontrados no Corpus do Português. 

Nos casos em que o número de ocorrências for igual a 0 (zero) no Corpus do 

Português, os exemplos aqui transcritos provêm diretamente de suas fontes originais, 

localizadas através do buscador Google. Nos casos em que o número de ocorrências for 

igual a 1 (um) no Corpus do Português, apenas um dos exemplos listados provém do 

referido banco de dados, enquanto os demais provêm de buscas no Google. 

 Ao lado de cada exemplo aqui transcrito, indica-se a data original da publicação 

no formato ano-mês-dia, que corresponde ao sistema adotado pelo banco de dados Corpus 

do Português. No caso de alguns exemplos encontrados através do buscador Google, sem 

informação das datas de publicação, incluem-se as datas de consulta aos sites, de modo 

que todos os exemplos pudessem ser datados. 

Ao lado de cada data constam as iniciais BR, se o trecho transcrito foi retirado de 

um site brasileiro, ou PT, se retirado de um site português. Também se indica o nome do 

site em que aparece cada exemplo transcrito. 

Por fim, cabe dizer que os sites aqui mencionados não são necessariamente os 

autores das frases transcritas. Todos os grifos (expressões em negrito) são meus. Os 

direitos dos textos transcritos são de propriedade de seus respectivos autores. 

 

1. abelha no mel (CP: 0; Google: 4.670) 

• “A busca por caras novas para apresentar à urnas em 2020 é tão intensa 

em Rio Preto que basta um nome ser jogado no ar para que as 
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lideranças partidárias partam para cima feito abelha no mel.” (19-10-

17 BR, DL News) 

• “Se o assunto for mulher, sou uma abelha no mel.” (20-12-30 BR, 

Vagalume) 

 

2. abelha rainha (CP: 75; Google: 934.000) 

• “Sim, a abelha rainha dos raios deu mel e fel. Dessa mistura, às vezes 

fina e às vezes indigesta, se alimenta sem medo Alice Caymmi no 

destemido álbum Electra.” (19-05-27 BR, G1) 

• “Uma coisa que aprendi em todo lugar que trabalhei é que sempre tem 

uma abelha rainha, um novilho de ouro e um espírito de porco.” (19-

05-05 BR, Correio Brasiliense) 

 

3. baleia assassina (CP: 32; Google: 158.000) 

• “Claro que quando começaram as bocas não gostei. Baleia assassina, 

balofa, coisas assim. Mas passava-me depressa.” (18-05-25 PT, Sapo 

Lifestyle) 

• “[...] viagem de barco em que vimos baleias. — E atacou-te, como a 

baleia assassina daquele filme?” (17-05-17 BR, Observador) 

 

4. barata cascuda (CP: 5; Google: 11.900) 

• “[...] o ator Paulo Betti, Miro é pai de a famosa e temida ‘barata 

cascuda’, e ainda terá um caso bastante complicado com Sueli 

(Andrea Beltrão)” (13-04-16 BR, Globo.com) 

• “[...] o ajudasse a reerguer- se é quem retorna de as cinzas: a “barata 

cascuda” de sua ex-mulher. Quando o malandro vai revelar quem 

estaria prestes a ajudar [...]” (13-04-03 BR, F5 Folha) 

 

5. barata tonta (CP: 69; Google: 89.600) 

• “O Estado reagiu como uma barata tonta.” (19-04-21 BR, Jornal de 

Notícias)  
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• “E então onde anda a direita? Anda feita barata tonta.” (19-04-17 BR, 

Observador) 

• “[...] não se importam com um presidente que mais parece uma barata 

tonta, [...]” (19-01-27 BR, Conexão Política) 

• “O fato é que você fica ouriçada e zanzando feito uma barata tonta 

por todos os lados, tentando dar conta do impossível.” (18-12-02 BR, 

O Globo) 

 

6. besta fera (CP: 63; Google: 90.800) 

• “Um gigantesco tubarão está atacando no mar [...]. Três homens [...] 

lançam-se ao oceano para enfrentar a besta fera.” (18-05-06 BR, 

Estadão) 

• “A bicicleta aqui é o novo perigo, a besta fera estressada espargindo 

fúria sobre duas rodas. Nada a regula ou disciplina.” (18-06-18 BR, O 

Globo) 

 

7. bicho de pé (CP: 115; Google: 789.000) 

• “[...] e distribuição de revistas em quadrinhos que esclarecem de forma 

divertida sobre bicho geográfico, bicho de pé, leishmaniose, piolho e 

dengue. em este ano, o grupo [...]” (13-03-20 BR, Agora MS) 

• “[...] fácil, o melhor remédio é sempre prevenir. O único jeito de 

manter o bicho de pé longe de as crianças é evitar que elas andem 

descalças em áreas que [...]” (13-01-28 BR, Terra Brasil) 

 

8. bicho do mato (CP: 0; Google: 318.000) 

• “[...] o ator confessou: ‘Sou um bocado bicho do mato e extremamente 

tímido para ser ator’” (20-03-04 BR, Notícias ao Minuto) 

• “‘A minha vida é muito comum. Não tem nada de interessante, 

honestamente (risos). É igualzinha a de todos: vamos ao cinema, 

vamos ao teatro, adoro ficar em casa. A gente é muito tranquilo, bem 

bicho do mato.’” (20-03-05 BR, GaúchaZH) 
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9. bicho papão (CP: 223; Google: 535.000) 

• “Defende também que “é necessário promover a força da população”, 

afastando a imagem do treino de força ou muscular como “um bicho 

papão”: “A população precisa de ganhar força, há cada vez mais 

patologias associadas a desordens musculoesqueléticas”.” (19-05-10 

BR, Diário de Notícias) 

• “O pesquisador trabalha para ampliar o projeto e imprimir os gibis. “O 

objetivo dessas tiras é que a física deixe de ser um bicho papão para 

se tornar mais acessível para estudantes de ensino médio”, conta [...]” 

(19-06-08 BR, UOL Educação) 

 

10. bicho solto (CP: 50; Google: 197.000) 

• “Tudo era festa... E como diz Sérgio Murilo, ele era “bicho solto” e 

aprontava todas!” (18-12-16 BR, Diário de Petrópolis) 

• “‘Mas ela já falava que, se for para ela se prejudicar, era melhor ela 

sair. Ela não estava bem aqui, ela é bicho solto. Ela fez o papel dela, 

ela não saiu daqui odiada, não era só você que gostava dela. Agora, ele 

[Rafael] vai fazer de tudo para me tirar’, declarou Luane.” (18-11-02 

BR, UOL TV e Famosos) 

 

11. bode expiatório (CP: 1114; Google: 402.000) 

• “[...] prova nada e que foi feito para colocar o país em a posição de 

bode expiatório. ‘Essas acusações são alarmantes’, afirmou o porta-

voz de a chanceleraria [...]” (19-06-14 BR, Folha de São Paulo) 

• “[...] que se opuseram à medida argumentaram que López estava sendo 

usado como ‘bode expiatório’ e que não era possível afirmar com 

certeza absoluta que ele havia sido escravista [...]” (19-06-03 BR, 

UOL) 

 

12. boi brabo (CP: 0; Google: 22.500) 

• “Prefeito Alex aceita desafio e monta em boi brabo” (21-02-01 BR, 

Folha de Ceres) 
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• “O serviço de pegar boi brabo no campo é assim: vai pegando e 

amarrando-os no pau. Depois vem ajuntando, trelando-os no pescoço 

de bois mansos, os sineiros.” (95-04 BR, SciELO) 

 

13. boi de piranha (CP: 107; Google: 45.300) 

• “[...] por a chance que o senhor me deu de ser o seu boi de piranha, 

levando em as minhas costas por o menos metade de as pancadas que 

lhe [...]” (19-04-24 BR, Estado de Minas) 

• “A principal lei de incentivo do país virou boi de piranha para atingir 

artistas que lutavam pela democracia. Foi triturada em o rio de [...]” 

(18-12-09 BR, Metrópoles) 

 

14. burro de carga (CP: 56; Google: 160.000) 

• “Eu envelheci, aprendi, chorei, ri e trabalhei que nem um burro de 

carga, ou um burro de carga de passageiros.” (18-12-27 BR, Opinião 

e Notícia) 

•  “Desde os meus 14 anos até 35 anos eu trabalhei igual um burro de 

carga. Já cheguei a fazer três shows em uma noite.” (18-05-27 BR, 

Terra) 

 

15. burro inteligente (CP: 2; Google: 17.500) 

• “[...] de o interlocutor e desprezando seus argumentos, talvez esteja se 

comportando como o ‘burro inteligente’. O burro inteligente é 

aquele que, mesmo sendo inteligente, até [...]” (14-10-25 BR, Jornal 

Opção) 

• “Aí você solta uma coisa muito esperta do nada e todo mundo 

finalmente percebe que você é um burro inteligente.” (23-01-17 BR, 

Buzzfeed) 

 

16. burro quando foge (CP: 12; Google: 20.600) 

• “[...] pele clara, com traços e cabelos de evidente negritude). Cor de 

burro quando foge é a corruptela de outra expressão, corro de burro 

quando foge [...]” (19-06-02 BR, Metrópoles) 
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• “[...] a tevê, espelho sem luz! Esse menino é da cor de burro quando 

foge. Roupa suja se lava em casa. [...]” (18-12-16 BR, Jornal Correio) 

 

17. burro velho (CP: 33; Google: 40.500) 

• “[...] não restará dúvidas a Pedro de que foi traído por Joana. ‘Eu, 

burro velho, fui cair nessa’, constatará ele, ao lembrar do [...]” (18-

05-08 BR, Notícias da TV) 

• “[...] começou a me ‘zoar’... Imagina a situação, um ‘burro velho’ que 

nem eu levando bronca do juvenil, a galera caiu matando [...]” (15-10-

28 BR, ESPN) 

 

18. burros n’água (CP: 64; Google: 38.000) 

• “[...] gente em a CBF torcer o nariz – depois que o Brasil deu com os 

burros n’água, ressalte-se. Agora, a orientação é para não haver [...]” 

(18-08-12 BR, Esportes Estadão) 

• “Uma fusão que parecia praticamente certa e era positiva para todos 

também deu com os burros n’água. O PSB e o PPS chegaram a 

namorar, colocaram as [...]” (15-06-06 BR, Jornal Opção) 

 

19. cabra cega (CP: 25; Google: 151.000) 

• “Beto Brant, Quase Dois Irmãos (2004), de Lúcia Murat, e Cabra 

Cega (2005), de Toni Venturi. Curiosamente, veio [...]” (14-03-21 BR, 

Estadão) 

• “Regras do jogo: De olhos vendados, uma das crianças (escolhida ou 

sorteada) será a cabra-cega e, com os olhos vendados, tentará pegar 

os [...]” (21-12-17 BR, Terra) 

 

20. cabra macho (CP: 55; Google: 272.000) 

• “Renan Oliveira fez o mesmo e exaltou a força da loirinha: ‘Cabra 

macho essa menina, mais macho que muito homem. Em provas de 

resistência sempre [...]’” (16-04-01 BR, Globo.com) 
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• “E Israel é tido como vilão! Esse observador, é o verdadeiro ‘cabra 

macho’, peitou todos os ‘líderes’, e forneceu todas as considerações 

[...]” (14-07-27 BR, veja.com)25 

 

4.5.2 Análise dos dados da Etapa 5 

Na Etapa 5 da pesquisa, coletaram-se trechos de textos que contivessem as 

expressões listadas. Tal procedimento possibilitou a análise das expressões em 

ocorrências autênticas e contextualizadas, o que muito contribuiu para a observação de 

diversos aspectos que não podiam ser detectados por meio da mera análise de listas e 

dicionários. 

Ao compararem-se o corpus coletado na etapa supracitada e as respostas do 

formulário aplicado na Etapa 3, constata-se uma grande correspondência entre eles. Em 

outras palavras, as expressões apontadas pelos informantes como majoritariamente 

metafóricas de fato apresentam mais ocorrências metafóricas do que literais no corpus. O 

mesmo ocorre com as expressões apontadas como majoritariamente literais, que 

apresentam em mais usos literais do que metafóricos no corpus. Percebe-se, assim, que 

os indivíduos que participaram da Etapa 3 possuem uma capacidade bastante acurada de 

avaliar corretamente o potencial metafórico das expressões listadas. 

Outro aspecto que pôde ser observado no corpus é o comportamento 

morfossintático das expressões, que pode diferir da informação registrada nos dicionários. 

Uma expressão formalmente classificada como substantivo, por exemplo, pode aparecer 

 
25 A expressão “cabra macho” merece atenção um pouco mais detalhada, uma vez que o 

especificador (“macho”) não se refere ao animal cabra, mas sim a um homem. O termo “cabra” 
é tratado como polissêmico por Cavalcanti (2015), sendo estruturado “a partir de agrupamento 
de modelos no qual o domínio fonte do MCI Cabra mapeia o domínio alvo do MCI Homem e o 
MCI Homem estrutura relações metonímicas com os conceitos de ‘cabra da peste’ e de ‘cabra 
macho’” (CAVALCANTI, 2015, p. 21). Segundo a autora, esses conceitos seriam motivados por 
modelos culturais que fazem emergir “os significados licenciados pelas metáforas animais SER 
HUMANO É ANIMAL, PESSOAS SÃO ANIMAIS e PESSOAS ABJETAS SÃO ANIMAIS” (ibid.). 
Poder-se-ia dizer, portanto, que “cabra macho”, pela sua especificidade de já ter, no termo que 
designa o próprio animal, o sentido convencionalizado de “indivíduo do sexo masculino brasileiro 
e nordestino”, se afastaria da expressão prototípica da construção (Subs. animal) + (Esp.), objeto 
de nossa pesquisa.  
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como adjetivo no uso real da língua, conforme evidencia o corpus. Tome-se o exemplo 

de “bicho do mato”: apesar de o dicionário Priberam listar a referida construção como 

uma palavra composta hifenada (“bicho-do-mato”) pertencente à classe gramatical dos 

substantivos, os exemplos coletados no corpus mostram que tal construção é comumente 

escrita sem os hifens e usada como um adjetivo, podendo inclusive aparecer na função de 

predicativo do sujeito de forma coordenada com outros adjetivos, conforme se vê nos 

exemplos transcritos abaixo. 

• “[...] o ator confessou: ‘Sou um bocado bicho do mato e extremamente 

tímido para ser ator’” (20-03-04 BR, Notícias ao Minuto) 

• “‘A minha vida é muito comum. Não tem nada de interessante, 

honestamente (risos). É igualzinha a [sic] de todos: vamos ao cinema, 

vamos ao teatro, adoro ficar em casa. A gente é muito tranquilo, bem 

bicho do mato.’” (20-03-05 BR, GaúchaZH) 

No primeiro exemplo, pode-se ver que “bicho do mato” aparece de forma paralela 

ao adjetivo “tímido”, além de estar conectado a ele pela conjunção aditiva “e”. Trata-se, 

portanto, de uma lista de adjetivos. Além disso, note-se que a expressão “um bocado”, de 

valor adverbial, antecede “bicho do mato”. Sabe-se que, segundo a gramática tradicional, 

os advérbios e as locuções com valor adverbial são responsáveis por modificar adjetivos 

e outros advérbios, mas não substantivos – o que nos permite concluir que “bicho do 

mato”, na frase aqui analisada, está sendo usado como adjetivo, não como substantivo. Já 

no segundo exemplo, “bicho do mato” aparece paralelamente ao adjetivo “tranquilo”, 

também formando uma lista de adjetivos. Além disso, o mesmo termo é antecedido pelo 

advérbio de intensidade “bem”. Ambos os exemplos evidenciam, portanto, o caráter 

flexível de algumas metáforas animais quanto à sua morfossintaxe. 

Outro fruto da análise do corpus é a constatação de que o uso de determinantes é 

bem preciso e específico em cada chunk. Se, por um lado, se diz mais frequentemente 

“um bicho papão” (com a presença marcada do artigo indefinido “um”), por outro se diz 

mais frequentemente “bicho do mato” (sem artigo algum). Há ainda os chunks que, por 

sua vez, configuram construções maiores, que contêm dentro de si a construção abordada 

nesta pesquisa: SN = (Subs. animal) + (Esp.). A expressão “burros n’água”, por exemplo, é 

sempre precedida por (Verbo DAR) + (Preposição COM) + (Artigo OS), formando “dar 

com os burros n’água”, como nos trechos transcritos abaixo. 
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• “[...] gente em a CBF torcer o nariz – depois que o Brasil deu com os 

burros n’água, ressalte-se. Agora, a orientação é para não haver [...]” 

(18-08-12 BR, Esportes Estadão) 

• “Uma fusão que parecia praticamente certa e era positiva para todos 

também deu com os burros n’água. O PSB e o PPS chegaram a 

namorar, colocaram as [...]” (15-06-06 BR, Jornal Opção) 

Outra observação possibilitada pela análise do corpus diz respeito à rigidez das 

expressões listadas: algumas delas parecem ter um grau de rigidez muito maior que 

outras. “Burros n’água”, mais uma vez, é um bom exemplo: tal expressão parece não 

admitir o uso da forma singular do substantivo (“burro”), bem como não admite o uso da 

contração inteira (“na”) no lugar de sua forma ainda mais contrata (“n’”). Assim, *“burro 

na água” e *“burro n’água” não parecem ser variantes possíveis da referida expressão, 

que pode ser considerada, exatamente por isso, bastante rígida. 

Outras expressões com alto grau de rigidez parecem ser aquelas em que o 

substantivo que designa o animal é empregado no diminutivo, como “gatinha manhosa”, 

“patinho feio”, “peixinho dourado” e “vaquinha de presépio”. Nessas expressões, o 

emprego do diminutivo parece ser mandatório. “Bicho de pé”26, por outro lado, é um bom 

exemplo de expressão com menor grau de rigidez, já que admite a variante “bicho do pé” 

(com a contração de preposição + artigo no lugar da preposição). 

A análise do corpus possibilitou, além de tudo o que foi descrito até aqui, 

identificar as expressões comparativas mais comumente antepostas às expressões 

animais. Entre elas, encontram-se “feito (feita)”, “como”, “que nem”, “na posição de”, 

“uma espécie de”, “aspecto de”, “igual”, “seu (sua)” e “na condição de”. 

• “A busca por caras novas para apresentar à urnas em 2020 é tão intensa 

em Rio Preto que basta um nome ser jogado no ar para que as 

lideranças partidárias partam para cima feito abelha no mel.” (19-10-

17 BR, DL News) 

• “E então onde anda a direita? Anda feita barata tonta.” (19-04-17 BR, 

Observador) 

 
26 “Bicho do pé” poderia ser, talvez, um regionalismo, em vez de uma mera variante de “bicho de 
pé”. O assunto requer uma investigação mais aprofundada, fora do escopo da presente pesquisa. 
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• “[...] viagem de barco em que vimos baleias. — E atacou-te, como a 

baleia assassina de aquele filme?” (17-05-17 BR, Observador) 

• “Eu envelheci, aprendi, chorei, ri e trabalhei que nem um burro de 

carga, ou um burro de carga de passageiros.” (18-12-27 BR, Opinião e 

Notícia) 

• “[...] prova nada e que foi feito para colocar o país na posição de bode 

expiatório. ‘Essas acusações são alarmantes’, afirmou o porta-voz de a 

chanceleraria [...]” (19-06-14 BR, Folha de São Paulo) 

• “[...] já era apontado como eminência parda em a política americana, 

uma espécie de grilo falante soprando em o ouvido de o republicano 

as palavras que parte de o eleitorado queria [...]” (18-10-25 BR, Folha 

de São Paulo) 

• “[...]é preciso olhar principalmente em os olhos, que não pode ter 

aspecto de ‘peixe morto’ e ter um olho saltado para fora. Outra dica é 

observar a [...]” (12-10-01 BR, Globo.com) 

• “[...] fica girando igual peru tonto, isso em qualquer posição que ele 

jogue, o Reyna, gostando ou não, tá bem melhor que ele, que o Reus e 

até o [...]” (20-12-12 BR, Borussia Dortmund Brasil) 

• “[...] por favor, deixe de tratar a dociedade de burra! Seu porco 

imundo, não vou esquecer disso, mexer em o salario de vcs não querem 

né [...]” (17-06-07 BR, Folhama) 

• “[...] só não faz verão em a diplomacia internacional. Mas ficar na 

condição de vaquinha de presépio é pior. É o que os países europeus 

têm feito.” (13-10-23 BR, Rede Brasil Atual) 

O corpus também indica que as metáforas são muito frequentemente introduzidas 

por verbos e construções com verbos, entre os quais se destacam “ser”, “sentir-se”, 

“estar”, “estar mais para”, “parecer” e “dar uma de”. 

• “[...] fixo na TV na pele de Kat, uma jovem que é o patinho feio entre 

suas lindas amigas. Barbie, de 22 anos, ficou famosa em [...]” (19-06-

18 BR, Notícias da TV) 
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• “Estava me sentindo um pássaro na gaiola, então decidi voar para 

novos projetos. Desejo toda luz e sucesso para o time’, escreveu a 

agora [...]” (17-09-17 BR, TV Foco) 

• “Com 52 anos de carreira, Ary Fontoura afirma: ‘Estou um pinto no 

lixo’. O ator global, no ar em Orgulho e Paixão, tem 85 anos. Saullo 

Brenner.” (18-07-09 BR, Metrópoles) 

• “Peso frango e acha que é o Hulk? Tá mais pro grilo falante, seja a o 

menos um peso pesado.” (16-09-30 BR, Globo.com) 

• “[...] não se importam com um presidente que mais parece uma barata 

tonta, [...]” (19-01-27 BR, Conexão Política) 

• “A ACERP deu uma de ‘urubu na carniça’, meramente para fins 

procrastinatórios, já que o processo está com o perito e não depende de 

[...]” (20-05-07 BR, TV FOCO) 

Em certos casos, a expressão metáfora é posposta pela preposição “de (do, da)”, 

ligando o domínio-fonte diretamente ao seu domínio-alvo, como sugere o exemplo a 

seguir. 

• “[...] o ajudasse a reerguer-se é quem retorna de as cinzas: a “barata 

cascuda” de sua ex-mulher. Quando o malandro vai revelar quem 

estaria prestes a ajudar [...]” (13-04-03 BR, F5 Folha) 

Por fim, uma última observação possibilitada pela análise do corpus refere-se à 

carga avaliativa das expressões. As ocorrências retiradas da internet evidenciam que 

algumas expressões (como “barata tonta”, “burro de carga”, “cobra venenosa”, “lobo 

mau”, “mosca morta” e “ovelha negra”) parecem ter uma carga majoritariamente 

negativa, ao passo que outras (como “abelha no mel”, “abelha rainha” e “pinto no lixo”) 

possuem carga positiva. Há também expressões que flutuam entre a carga negativa e a 

positiva (como “cadela no cio”, “bicho do mato” e “patinho feio”), dependendo, assim, 

do contexto. Observem-se os exemplos a seguir. 

• “O pesquisador trabalha para ampliar o projeto e imprimir os gibis. “O 

objetivo dessas tiras é que a física deixe de ser um bicho papão para 

se tornar mais acessível para estudantes de ensino médio”, conta [...]” 

(19-06-08 BR, UOL Educação) – Carga negativa. 
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• “— Estou que nem pinto no lixo! Além de apresentar, crio e edito com 

total liberdade — afirma o carioca, de 33 anos, que [...]” (20-06-05 BR, 

Jornal Extra) – Carga positiva. 

Vale dizer que o animal citado parece não ser responsável pela carga positiva ou 

negativa da expressão. “Cão”, por exemplo, aparece tanto em expressões de carga 

negativa (“cão chupando manga”) quanto em expressões de carga positiva (“cão fiel”). 

“Rato” também se encontra nesta situação, ora aparecendo em expressões de carga 

positiva (“rato de biblioteca”), ora em expressões de carga negativa (“rato na sarjeta”). 

A título de informação adicional, vale mencionar que a análise do corpus indicou 

que são frequentes as ocorrências das expressões listadas em nichos metafóricos, como 

nos exemplos transcritos a seguir. 

• “A resposta foi politicamente correcta: ‘Não há nenhuma ovelha 

negra, apenas o rebanho.’” (19-05-17 PT, Público) 

• “Sim, a abelha rainha dos raios deu mel e fel. Dessa mistura, às vezes 

fina e às vezes indigesta, se alimenta sem medo Alice Caymmi no 

destemido álbum Electra.” (19-05-27 BR, G1) 

• “Prefeito Alex aceita desafio e monta em boi brabo” (21-02-01 BR, 

Folha de Ceres) 

 

4.6 Etapa 6 

 

4.6.1 Dados obtidos na Etapa 6 

Nesta etapa, verificou-se a porcentagem de usos metafóricos de dez das 

expressões listadas, em contraste com a porcentagem de usos literais das mesmas 

expressões. Para isso, foram escolhidas as expressões mais frequentes (de acordo com o 

número de ocorrências informado no banco de dados Corpus do Português), como se vê 

na tabela a seguir. 

Cabe ressaltar que as palavras compostas e itens lexicalizados provenientes de 

metáforas (como “cachorro-quente”) não foram consideradas nesta etapa, posto que elas 

não possuem as mesmas características das demais expressões. 
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Quadro 9: ocorrências registradas no banco de dados Corpus do Português 

EXPRESSÕES NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS27 

bode expiatório 1114 

patinho feio 677 

elefante branco 622 

lobo mau 420 

gato preto 394 

vaca louca 382 

cavalo de troia 352 

ovelha negra 330 

cachorro morto 195 

cão de caça 141 

Fonte: Do próprio autor   

 

Para cada uma das 10 (dez) expressões listadas, fez-se uma análise por 

amostragem, considerando as 50 (cinquenta) primeiras ocorrências listadas pelo referido 

banco de dados. Desprezaram-se todas as ocorrências em que as expressões aparecem 

como nomes próprios, tais como títulos de telenovelas e nomes de estabelecimentos 

comerciais. Na reprodução abaixo, pode-se ver o resultado obtido para a busca pelo chunk 

“bode expiatório”. 

 

 
27 O número de ocorrências foi coletado no segundo semestre do ano de 2020. 
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Figura 2: registros de “bode expiatório” no Corpus do Português (captura de tela) 

 

Terminadas as buscas pelas dez expressões de maior frequência, obtiveram-se os 

dados reproduzidos a seguir. As expressões foram classificadas a partir de seu uso 

metafórico ou não-metafórico. Tal classificação baseou-se no critério da (não) 

incongruência (KITTAY, 1984) entre a expressão e o contexto linguístico-semântico da 

linha de concordância.  Nas ocorrências, por exemplo, de “bode expiatório”, não havia 

nenhuma referência ao animal “bode”, mas sim a uma pessoa, instituição, governo etc 

que, mesmo inocente, foi escolhida, de modo arbitrário, para levar a culpa, injustamente, 

por um estado de coisas não desejado. A origem hebraica28 do termo há muito tempo se 

perdeu. O que ficou foi apenas o sentido metafórico convencionalizado. 

 

Quadro 10: porcentagens de usos metafóricos e literais segundo o Corpus do Português 

EXPRESSÕES USOS 

METAFÓRICOS 

USOS 

LITERAIS 

bode expiatório 100% 0% 

patinho feio 98% 2% 

elefante branco 98% 2% 

lobo mau 100% 0% 

 
28 Segundo a Wikipédia, o bode expiatório é um animal “que era apartado do rebanho e deixado 
só na natureza selvagem como parte das cerimônias hebraicas do Yom Kippur, o Dia da 
Expiação, na época do Templo de Jerusalém. Este rito é descrito na Bíblia no livro do Levítico”.  
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bode_expiat%C3%B3rio. Acesso: 15 de março de 
2021. 



81 

 

gato preto 2% 98% 

vaca louca 60% 40% 

cavalo de troia 98% 2% 

ovelha negra 100% 0% 

cachorro morto 50% 50% 

cão de caça 2% 98% 

Fonte: Do próprio autor   

 

4.6.2 Análise dos dados da Etapa 6 

Na Etapa 6, que precedeu a análise geral dos dados, verificou-se a porcentagem 

de usos metafóricos de dez expressões, escolhidas entre as mais frequentes (de acordo 

com o número de ocorrências informado no banco de dados Corpus do Português), e 

desprezando-se as palavras compostas (como “cachorro-quente”) e os nomes próprios 

(como “Lobo Mau”).  

Ao os dados coletados na Etapa 6 e as respostas do formulário aplicado na Etapa 

3, constata-se uma grande correspondência entre eles. Mais uma vez, as expressões 

apontadas pelos informantes como majoritariamente metafóricas de fato apresentam mais 

ocorrências metafóricas do que literais no Corpus do Português. Da mesma forma, as 

expressões apontadas como majoritariamente literais de fato apresentam mais usos literais 

do que metafóricos no corpus. 

Houve apenas uma exceção: a expressão “cachorro morto” foi apontada pelos 

informantes como majoritariamente metafórica, enquanto o corpus mostra porções iguais 

de usos metafóricos e literais da referida expressão. Apesar disso, é evidente que os 

indivíduos participantes da Etapa 3 possuem uma grande capacidade de avaliar 

corretamente o potencial metafórico das expressões listadas. 

De um ponto de vista mais geral, observando-se todas as etapas da pesquisa de 

forma conjunta, pode-se dizer que, apesar de estarmos tratando de um único tipo de 

contrução – SN = (Subs. animal) + (Esp.) –, estamos lidando, na verdade, com pelo menos 

dois grandes grupos de expressões: o das que ativam ou criam frames como situações 

dinâmicas (cenas), e o das que ativam frames predicadores, mais estáticos. 



82 

 

Para fins ilustrativos, tomemos um exemplo de cada grupo: “burro quando foge” 

e “burro inteligente”. Pode-se dizer que a primeira expressão remete a toda uma situação 

dinâmica (ou frame como cena) em que um burro se encontra no ato de fugir de algum 

lugar, ao passo que a segunda expressão apenas restringe o tipo de burro ao que se faz 

menção. Assim, pode-se classificar “burro como foge” como uma expressão metafórica 

capaz de ativar ou criar um frame de situação dinâmica (cena), enquanto na expressão 

“burro inteligente” o adjetivo “inteligente” apenas cumpre uma função predicadora, 

especificando o animal mencionado sem colocá-lo em uma cena específica de situação 

dinâmica. 

As expressões que ativam frames de situação dinâmica põem metaforicamente o 

domínio-alvo em uma situação semelhante à do animal no frame. Ao dizermos, por 

exemplo, que uma pessoa está como “pinto no lixo”, o que mapeamos não são 

características do animal (“pinto”) ou do local em que o animal se encontra (“lixo”), mas 

toda a situação construída (cena), na qual um pinto está no lixo. 

Além disso, o uso de uma expressão desse tipo pressupõe que o falante disponha 

de diversos conhecimentos enciclopédicos acerca do frame evocado. No exemplo dado, 

é necessário saber que a cena “pinto no lixo” possui carga positiva, mapeando 

especificamente a suposta felicidade que os pintos sentem ao estarem no lixo. Trata-se, 

portanto, de uma metáfora bastante complexa. 

Além dos dois grupos anteriormente mencionados, identifica-se um terceiro: o das 

expressões híbridas – isto é, que tanto podem ativar frames como situações dinâmicas 

(cenas) quanto podem ativar frames predicadores. “Barata voadora” e “burro de carga” 

são exemplos de expressões pertencentes a tal grupo. 

Assim, podemos classificar 115 (cento e quinze) das 116 (cento e dezesseis) 

expressões listadas – excluindo-se “cachorro quente”, que constitui um item lexicalizado 

que não mais se refere ao animal cachorro. Para tal, adotou-se o seguinte critério: 

consideraram-se capazes de ativar frames todas as expressões em que os animais 

mencionados se encontram em situações de caráter atípico ou temporário, ou quando suas 

especificações apontam para características que não lhes são inerentes. 
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Quadro 11: classificação das expressões quanto à sua capacidade de ativar frames (cenas) 

GRUPO 1: 

EXPRESSÕES QUE 

ATIVAM FRAMES 

COMO SITUAÇÕES 

DINÂMICAS 

(CENAS) 

GRUPO 2: 

EXPRESSÕES QUE 

ATIVAM FRAMES 

PREDICADORES 

GRUPO 3: 

EXPRESSÕES 

HÍBRIDAS 

abelha no mel 

barata tonta 

bicho solto 

boi de piranha 

burro quando foge 

burros n’água 

cachorro molhado 

cachorro morto 

cadela no cio 

camarão que dorme 

camelo sedento 

cão abandonado 

cão chupando manga 

cão raivoso 

cão sarnento 

gato escaldado 

gato na tuba 

gato morto 

grilo na cabeça 

lobo em pele de 

cordeiro 

minhoca na cabeça 

mosca morta 

mula sem cabeça 

pássaro na gaiola 

peixe fora d’água 

abelha rainha 

baleia assassina* 

barata cascuda* 

besta fera 

bicho papão 

bode expiatório 

boi brabo 

burro inteligente 

burro velho 

cabra cega 

cabra macho 

cachorro magro 

cachorro que late 

cachorro sem dono 

canguru perneta 

cão fiel 

cão guia 

cão que ladra 

cão sem dono 

cão vira-lata 

cavalo alado* 

cavalo alazão* 

cavalo dado 

cavalo paraguaio 

cavalo veloz 

cobra cega 

burro de carga 

bicho de pé* 

bicho do mato 

cachorro do mato* 

cão de briga 

cão de caça* 

cavalo de raça* 

cavalo de troia 

leão de chácara 

macaco de circo 

mosca de padaria 

rato de biblioteca 

rato de laboratório 

serpente d’água* 

grilo falante 

vaca leiteira 

vaca louca 

vaca ruminante* 

vaquinha de 

presépio 
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peixe morto 

peru tonto 

pinto no lixo 

pulga atrás da orelha 

rato na sarjeta 

sapo jururu 

vaca atolada 

urubu na carniça 

 

cobra criada 

cobra venenosa 

elefante branco 

formiga atômica 

formiga carpinteira 

galinha d’Angola 

galinha dos ovos de 

ouro 

galinha poedeira 

galo manso 

galo vermelho 

gatinha manhosa 

gato malhado* 

gato manhoso* 

gato manso 

gato preto 

girafa pescoçuda 

leão manso 

lesma lerda 

lobo mau 

macaco gordo* 

mico doido 

mico preto 

minhoca da terra 

morcego cego 

onça pintada* 

ovelha negra 

papagaio de pirata 

papagaio falante 

pata choca 

patinho feio 

peixinho dourado 

perereca da vizinha 
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peru de Natal* 

porco imundo 

vaca chifruda 

veado rosa* 

zebra colorida* 

Total: 

33 (trinta e três) 

expressões 

Total: 

63 (sessenta e três) 

expressões 

Total: 

19 (dezenove) 

expressões 

Legenda: 

* expressões predominantemente literais 

Fonte: Do próprio autor   

 

Uma característica frequente das expressões do primeiro grupo é o seu 

dinamismo. Em outras palavras, as expressões mais propensas a ativar frames como 

situações dinâmicas são aquelas que remetem a situações mais relacionadas à ideia de 

movimento (ou seja, mais dinâmicas), enquanto as demais expressões ativam frames mais 

estáticos. Mais uma vez, comparem-se dois exemplos (um de cada grupo): “barata tonta” 

e “barata cascuda”. Enquanto a barata da primeira expressão se encontra em uma dada 

situação, na segunda temos um mero tipo de barata. O mesmo pode ser comprovado 

através de uma breve verificação no corpus. 

• “O fato é que você fica ouriçada e zanzando feito uma barata tonta 

por todos os lados, tentando dar conta de o [sic] impossível.” (18-12-

02 BR, O Globo) 

• “[...] o ator Paulo Betti, Miro é pai da famosa e temida ‘barata 

cascuda’, e ainda terá um caso bastante complicado com Sueli (Andrea 

Beltrão)” (13-04-16 BR, Globo.com) 

No primeiro exemplo (acima), alguns itens lexicais apontam para o caráter 

situacional do domínio-alvo: “fica ouriçada” e “zanzando”. O caráter dinâmico da cena 

é, inclusive, evidenciado pelo uso do gerúndio do verbo “zanzar”. Já no segundo exemplo, 

a filha do personagem Miro é comparada a uma barata cascuda – mas não à situação em 

que tal barata se encontra, que sequer é evocada pela expressão metafórica. Neste caso, 

há acionamento também de um frame, mas de um frame que consideramos ser mais 
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“estático”: o frame de barata cascuda. Esse, como todo frame, é constituído de uma série 

de elementos, que, no entanto, não criam a cena dinâmica implícita nas expressões do 

grupo 1.  

Pode-se dizer, então, que as expressões pertencentes ao primeiro grupo (capazes 

de ativar frames como situações dinâmicas) são licenciadas pela metáfora conceptual aqui 

proposta: 

 

ESTADO EMOCIONAL/PSICOLÓGICO OU COMPORTAMENTO DE UMA 

PESSOA É ESTADO DE ANIMAL EM DETERMINADA SITUAÇÃO FÍSICA OU 

LUGAR 

 

A metáfora de natureza mais geral, SER HUMANO É ANIMAL, é sempre 

evocada em todas as expressões de ambos os grupos, sendo que no caso do primeiro 

grupo, o animal se encontra em uma cena dinâmica, e os do segundo grupo, como por 

exemplo, “cobra venenosa”, são especificados em um frame de TIPO de ANIMAL. Nesse 

caso, a metáfora conceptual (uma submetáfora de SER HUMANO É ANIMAL) que se 

aplica mais diretamente às expressões do grupo dois seria: 

    

SER HUMANO É TIPO DE ANIMAL 

 

Essa submetáfora é relevante do ponto de vista cognitivo, uma vez que o 

mapeamento efetuado do domínio-fonte para o domínio-alvo é específico, perfilando um 

determinado elemento e não outro. No exemplo da cobra venenosa, o elemento VENENO 

é o que é perspectivado: o efeito de se ter uma pessoa “X” agindo como uma cobra 

venenosa é diferente de como se estivesse agindo como uma cobra qualquer: o efeito 

nocivo é hiperbolizado por meio do mapeamento de VENENO. 

Já no caso das expressões do grupo três, elas podem, dependendo do contexto, 

evocar tanto o frame/cena como o frame/tipo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa teve por objetivo identificar, listar e compreender o aspecto 

cognitivo da utilização das expressões metafóricas do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.). 

Também se fez uma verificação de quais dessas expressões já se encontram 

dicionarizadas e, dentre estas, quais constituem palavras compostas. Por fim, procurou-

se detalhar, através de análise de corpus, alguns aspectos relativos à forma como tais 

expressões se manifestam no uso real da língua. 

Ao consultarem-se duas fontes on-line distintas – a ferramenta de busca Google e 

o banco de dados Corpus do Português –, com o propósito de verificar a frequência das 

expressões na língua, encontraram-se resultados igualmente distintos. Segundo o Google, 

os chunks de maior frequência (excetuando-se os não metafóricos)29 são “rato de 

biblioteca”, “peru tonto”, “lobo mau” e “ovelha negra”. Já o Corpus do Português teve 

como resultados mais frequentes30 os chunks “bode expiatório”, “patinho feio”, “elefante 

branco” e “lobo mau”. 

Cabe apontar que apenas uma expressão, “lobo mau”, figurou entre os chunks 

mais frequentes em ambas as fontes de busca supracitadas. Nota-se, também, que apenas 

duas das expressões mais frequentes não se encontram dicionarizadas – “peru tonto” e 

“patinho feio” –, o que aponta para uma porcentagem maior de itens lexicalizados 

(incluindo expressões idiomáticas) entre os chunks mais frequentes. 

O corpus coletado em ambos os sites confirma a alta frequência das expressões 

aqui listadas. Além disso, uma análise adicional, feita por amostragem, do corpus 

coletado no banco de dados Corpus do Português mostrou que o uso metafórico de tais 

expressões é mais frequente que o uso literal das mesmas, chegando, em alguns casos, a 

100% (cem por cento) de todas as ocorrências analisadas. 

Conclui-se que a conceptualização dos animais contidos nos chunks nem sempre 

cumpre um papel relevante na compreensão das expressões metafóricas – o que contradiz 

a hipótese inicial, que previa que a conceptualização do animal seria essencial para a 

compreensão e para o uso das metáforas animais no discurso. Isso demonstra que cada 

 
29 Foram considerados os chunks com mais de um milhão de registros no Google. 
30 Foram considerados os chunks com mais de 400 (quatrocentos) registros no Corpus do 
Português. 
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expressão, como é o caso da maior parte dos chunks, funciona como uma unidade, e não 

como uma mera soma das palavras que a compõem. 

Isto quer dizer que, muito frequentemente, a forma como o indivíduo 

conceptualiza um determinado animal não é o principal elemento responsável pelo 

sentido dado à expressão metafórica empregada no discurso. O que tem sentido, neste 

caso, é a expressão metafórica inteira, com todos os seus elementos, acompanhada dos 

possíveis frames por ela evocados e pelo conhecimento enciclopédico do qual o indivíduo 

dispõe acerca de tal expressão. O conhecimento enciclopédico (e nem sempre o animal 

mencionado) é responsável, inclusive, por informar se a expressão tem carga positiva ou 

negativa. 

Assim, duas expressões que citem um mesmo animal (como “rato de biblioteca” 

e “rato na sarjeta”) poderão ativar frames diferentes, bem como poderão ter cargas 

avaliativas diferentes. Pode-se dizer que, nesse caso, os frames ativados possuem uma 

relevância muito maior do que a conceptualização do animal para o entendimento das 

expressões em uso. 

Por fim, sugeriu-se que as metáforas de animais listadas neste estudo sejam 

classificadas em três grandes grupos: 1) expressões que ativam frames como situações 

dinâmicas (cenas); 2) expressões que ativam frames predicadores; 3) expressões híbridas, 

ora ativando frames de situações dinâmicas, ora especificando o animal de forma mais 

estática. Todas elas seriam licenciadas pela metáfora conceptual SER HUMANO É 

ANIMAL. No entanto, as expressões do primeiro grupo, ou seja, aquelas que ativam 

frames como situações dinâmicas, seriam licenciadas pela metáfora conceptual ESTADO 

EMOCIONAL/PSICOLÓGICO OU COMPORTAMENTO DE UMA PESSOA É 

ESTADO DE ANIMAL EM DETERMINADA SITUAÇÃO FÍSICA OU LUGAR. As 

do segundo grupo, por sua vez, evocariam a submetáfora SER HUMANO É TIPO DE 

ANIMAL, enquanto as do terceiro grupo podem ser licenciadas tanto pelo frame/cena ou 

pelo frame/tipo, a depender do contexto em que ocorrem.     

Apesar de todos os esforços, algumas limitações da pesquisa se fazem evidentes. 

A primeiro diz respeito à falta de informação sobre os participantes das Etapas 1 e 3. Não 

se sabe em quais territórios tais informantes se localizam, o que impossibilitou que se 

fizesse distinção entre as expressões menos rígidas e as expressões sinônimas empregadas 

de forma simultânea nos mesmos territórios. Assim, este estudo não foi capaz de avaliar, 

por exemplo, se “bicho do pé” e “bicho de pé” constituem uma única expressão de baixa 



89 

 

rigidez, em que os falantes permutam os termos “de” e “do” de forma aleatória e 

indiferente, ou se são variantes regionais, não usadas de forma indistinta pelos mesmos 

falantes. 

Outra possível limitação das Etapas 1 e 3 é o fato de os formulários não terem sido 

aplicados em um ambiente controlado. Não se sabe até que ponto as instruções estavam 

claras para os participantes, bem como não se sabe se todos os participantes levaram a 

pesquisa a sério, dando respostas sinceras e precisas. 

Um procedimento metodológico que em muito ampliaria o escopo da pesquisa e 

certamente lançaria luz sobre o processamento das expressões investigadas, o que 

aprofundaria a compreensão da natureza de seus mapeamentos metafóricos, seria o 

protocolo verbal31. Mais especificamente, a adoção de tal procedimento teria permitido 

uma verificação mais acurada dos frames ativados pelas expressões, bem como da 

relevância da conceptualização de cada animal citado nos chunks. Além disso, os 

resultados de uma atividade de protocolo verbal poderiam fomentar a discussão em torno 

da metaforicidade das expressões investigadas a partir do gênero textual e do contexto 

discursivo (ou seja, do frame interacional (DUQUE, 2015) em que ocorrem. Desse modo, 

a pesquisa poderia contemplar as recentes reflexões que vêm emergindo a partir da 

perspectiva cognitivo-discursiva dos estudos da metáfora (VEREZA, 2013). Inicialmente 

previsto como a última etapa da pesquisa, o protocolo verbal não pôde ser conduzido por 

razões logísticas, impostas sobretudo pelo contexto da pandemia de COVID-19 que 

acometeu o país e o mundo, durante todo o ano em que a presente pesquisa ocorreu. Pelo 

potencial investigativo desse procedimento, sugerimos a sua aplicação em futuras 

pesquisas em torno do objeto aqui tratado.  

Do ponto de vista teórico, a pesquisa apontou para outro caminho promissor: o 

aprofundamento da reflexão em torno da interface entre teoria lexical e linguística 

cognitiva. A TMC, ao deslocar o âmbito da metáfora da linguagem para o pensamento, 

rebaixou o estatuto epistemológico da primeira (a linguagem), fazendo com que as 

 
31 Segundo Zanotto (2014, p.6), “protocolo verbal é a gravação dos processos de pensamento 
verbalizados (ou elicitados) por uma pessoa pensando alto durante a realização de uma tarefa 
ou resolução de um problema. Os dados produzidos por essa técnica podem contribuir para 
investigar os processos cognitivos subjacentes”.  O procedimento, adaptado para contemplar o 
“pensar alto em grupo”, tem sido usado pela autora para investigar as inferências realizadas na 
compreensão e produção de linguagem metafórica.  
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expressões linguísticas metafóricas passassem a ser consideradas meras evidências de 

metáforas conceptuais. A presente pesquisa aponta para a relevância de se estudar o léxico 

no que diz respeito à metáfora, uma vez que esse se ancora tanto na dimensão conceptual 

da metáfora, como no uso linguístico que o cerca (o caso dos colocados, por exemplo) e 

na convencionalidade que o caracteriza. Para investigar essa interface, a linguística de 

corpus se mostra essencial como ferramenta de levantamento de corpora autênticos, e 

como recurso analítico para o tratamento desses mesmos corpora.  

Muitas perguntas surgiram no decorrer da pesquisa; outras, porém, se não foram 

respondidas em caráter definitivo, foram exploradas a partir de diferentes instrumentos 

que apontaram para alguns insights que, ao nosso ver, ampliaram, mesmo que 

modestamente, o entendimento do objeto aqui investigado.  Desse modo, espera-se que o 

presente estudo tenha contribuído para o campo dos estudos da metáfora e que tenha 

proporcionado um entendimento mais aprofundado do funcionamento das expressões 

metafóricas do tipo SN = (Subs. animal) + (Esp.) em língua portuguesa.  
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ANEXO 

 

ETAPA 1 – FORMULÁRIO APLICADO 

 

Faça uma lista de expressões formadas por “ANIMAL + ESPECIFICAÇÃO”. Escreva 

todas as expressões que você puder lembrar. As expressões devem ser populares, 

encontradas na língua portuguesa (ou seja, não podem ser inventadas criativamente). 

Cada expressão deverá ter pelo menos duas palavras, e a primeira palavra deverá 

designar obrigatoriamente um animal. Exemplos: “pinto no lixo” e “barata tonta”.  

Escreva quantas expressões quiser (do tipo “ANIMAL + ESPECIFICAÇÃO”).  

 

Link: https://forms.gle/hVDL9JcE5aQuTUnG6 
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ETAPA 1 – RESPOSTAS DOS INFORMANTES 

Dados não filtrados, exatamente como digitados pelos participantes: 

Cavalo dado não se mostra os dentes 

Burro quando foge 

Cachorro magro 

Cachorro morto 

Mosca de padaria 

"patinho feio" / "minhoca na cabeça" /"cobra criada" / "cavalo dado não se olha os dentes" 

/ "cão que ladra não morde" / "gato escaldado tem medo de água fria" / "gato na tuba" 

Vaca atolada, cachorro molhado, cobra cega, gato escaldado, burro velho, leão de 

chácara, lobo mau, lobo em pele de cordeiro, macaco de circo 

A vaca foi para o brejo. 

Conversa para boi dormir. 

cabra macho, cobra criada, ovelha negra, peixe fora d'agua 

Gato escaldado 

Leão de chácara 

Rato na sarjeta; peru de Natal; Peru tonto; elefante branco; mico preto; 

Mula sem cabeça..cavalo paraguaio..cobra venenosa..canja de galinha ..cachorro 

morto..gato escaldado..pé de pato gato preto 

Burro inteligente , camelo sedento , cão raivoso , gato manhoso , grilo falante , barata 

cascuda , boi brabo , galo vermelho , canguru perneta , leao manso , girafa pescoçuda , 

zebra colorida , elefante branco , vaca chifruda , veado rosa , papagaio falante , morcego 

cego 

Fome de Leão , matando um leao por dia, a vaca foi pro brejo 

A vaca foi pro brejo 

Canguru perneta 

Cachorro quente 

Burro de carga 

Mata-cachorros 

Mata piolho 

Vaca atolada 

Boi de piranha 

Bafo de onça 

Palpos de aranha 

Mão de vaca 

Cão de caça 
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Bicho de pé 

Mãe leoa 

Gato escaldado 

Gato manso 

Leão de chácara 

Amigo da onça 

Amiga urso 

Passo de tartaruga 

Conta criada 

Pé de porco 

Pé de cabra 

Pata de vaca 

Abraço de urso 

Minhoca da terra 

Mulher dragão 

Chiado de gato no peito 

Lerdo como lesma 

Burros n’água, gato escaldado, peru tonto 

Pinto no lixo; ovelha negra; cabra macho; lobo em pele de cordeiro; patinho feio. 

Vaca amarela 

Cabra macho 

Cobra criada 

Lobo em pele de cordeiro 

Ovelha negra 

Patinho feio 

Minhoca na cabeça 

Burro velho 

Lesma lerda 

Gato morto 
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ETAPA 3 – FORMULÁRIO APLICADO 

 

As expressões a seguir contêm nomes de animais. Quais dessas expressões são usadas 

para falar de animais? Quais são usadas para falar de pessoas, coisas, situações e outros 

assuntos? Quais são usadas para falar de tudo? Marque suas respostas na tabela. Você 

pode marcar mais de uma opção por item (ou a opção “não sei”, na terceira coluna).  

 

 

Link: https://forms.gle/5vviymnXuRKjvsHz9 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/5vviymnXuRKjvsHz9
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ETAPA 3 – RESPOSTAS DOS INFORMANTES 

 

 

Visão geral das respostas (gráficos gerados automaticamente pelo Google Formulários) 
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100 

 



101 
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ETAPA 5 – COLETA DE CORPUS 

 

Versão completa do corpus coletado na ferramenta de buscas Google e no banco de dados 

Corpus do Português. 

 

Legenda: 

CP = número de ocorrências registradas no site Corpus do Português 

Google = número de ocorrências registradas no buscador Google 

BR = Brasil 

PT = Portugal 

 

 

1. abelha no mel (CP: 0; Google: 4.670) 

• “A busca por caras novas para apresentar à urnas em 2020 é tão intensa 

em Rio Preto que basta um nome ser jogado no ar para que as 

lideranças partidárias partam para cima feito abelha no mel.” (19-10-

17 BR, DL News) 

• “Se o assunto for mulher, sou uma abelha no mel.” (20-12-30 BR, 

Vagalume) 

 

2. abelha rainha (CP: 75; Google: 934.000) 

• “Sim, a abelha rainha dos raios deu mel e fel. Dessa mistura, às vezes 

fina e às vezes indigesta, se alimenta sem medo Alice Caymmi no 

destemido álbum Electra.” (19-05-27 BR, G1) 

• “Uma coisa que aprendi em todo lugar que trabalhei é que sempre tem 

uma abelha rainha, um novilho de ouro e um espírito de porco.” (19-

05-05 BR, Correio Brasiliense) 

 

3. baleia assassina (CP: 32; Google: 158.000) 

• “Claro que quando começaram as bocas não gostei. Baleia assassina, 

balofa, coisas assim. Mas passava-me depressa.” (18-05-25 PT, Sapo 

Lifestyle) 
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• “[...] viagem de barco em que vimos baleias. — E atacou-te, como a 

baleia assassina de aquele [sic] filme?” (17-05-17 BR, Observador) 

 

4. barata cascuda (CP: 5; Google: 11.900) 

• “[...] o ator Paulo Betti, Miro é pai de a famosa e temida ‘barata 

cascuda’, e ainda terá um caso bastante complicado com Sueli 

(Andrea Beltrão)” (13-04-16 BR, Globo.com) 

• “[...] o ajudasse a reerguer- se é quem retorna de as cinzas: a “barata 

cascuda” de sua ex-mulher. Quando o malandro vai revelar quem 

estaria prestes a ajudar [...]” (13-04-03 BR, F5 Folha) 

 

5. barata tonta (CP: 69; Google: 89.600) 

• “O Estado reagiu como uma barata tonta.” (19-04-21 BR, Jornal de 

Notícias)  

• “E então onde anda a direita? Anda feita barata tonta.” (19-04-17 BR, 

Observador) 

• “[...] não se importam com um presidente que mais parece uma barata 

tonta, [...]” (19-01-27 BR, Conexão Política) 

• “O fato é que você fica ouriçada e zanzando feito uma barata tonta 

por todos os lados, tentando dar conta de o [sic] impossível.” (18-12-

02 BR, O Globo) 

 

6. besta fera (CP: 63; Google: 90.800) 

• “Um gigantesco tubarão está atacando no mar [...]. Três homens [...] 

lançam-se ao oceano para enfrentar a besta fera.” (18-05-06 BR, 

Estadão) 

• “A bicicleta aqui é o novo perigo, a besta fera estressada espargindo 

fúria sobre duas rodas. Nada a regula ou disciplina.” (18-06-18 BR, O 

Globo) 
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7. bicho de pé (CP: 115; Google: 789.000) 

• “[...] e distribuição de revistas em quadrinhos que esclarecem de forma 

divertida sobre bicho geográfico, bicho de pé, leishmaniose, piolho e 

dengue. em este ano, o grupo [...]” (13-03-20 BR, Agora MS) 

• “[...] fácil, o melhor remédio é sempre prevenir. O único jeito de 

manter o bicho de pé longe de as crianças é evitar que elas andem 

descalças em áreas que [...]” (13-01-28 BR, Terra Brasil) 

 

8. bicho do mato (CP: 0; Google: 318.000) 

• “[...] o ator confessou: “Sou um bocado bicho do mato e 

extremamente tímido para ser ator”” (20-03-04 BR, Notícias ao 

Minuto) 

• “‘A minha vida é muito comum. Não tem nada de interessante, 

honestamente (risos). É igualzinha a de todos: vamos ao cinema, 

vamos ao teatro, adoro ficar em casa. A gente é muito tranquilo, bem 

bicho do mato.’” (20-03-05 BR, GaúchaZH) 

 

9. bicho papão (CP: 223; Google: 535.000) 

• “Defende também que “é necessário promover a força da população”, 

afastando a imagem do treino de força ou muscular como “um bicho 

papão”: “A população precisa de ganhar força, há cada vez mais 

patologias associadas a desordens musculoesqueléticas”.” (19-05-10 

BR, Diário de Notícias) 

• “O pesquisador trabalha para ampliar o projeto e imprimir os gibis. “O 

objetivo dessas tiras é que a física deixe de ser um bicho papão para 

se tornar mais acessível para estudantes de ensino médio”, conta [...]” 

(19-06-08 BR, UOL Educação) 

 

10. bicho solto (CP: 50; Google: 197.000) 

• “Tudo era festa... E como diz Sérgio Murilo, ele era “bicho solto” e 

aprontava todas!” (18-12-16 BR, Diário de Petrópolis) 
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• “‘Mas ela já falava que, se for para ela se prejudicar, era melhor ela 

sair. Ela não estava bem aqui, ela é bicho solto. Ela fez o papel dela, 

ela não saiu daqui odiada, não era só você que gostava dela. Agora, ele 

[Rafael] vai fazer de tudo para me tirar’, declarou Luane.” (18-11-02 

BR, UOL TV e Famosos) 

 

11. bode expiatório (CP: 1114; Google: 402.000) 

• “[...] prova nada e que foi feito para colocar o país na posição de bode 

expiatório. ‘Essas acusações são alarmantes’, afirmou o porta-voz de 

a chanceleraria [...]” (19-06-14 BR, Folha de São Paulo) 

• “[...] que se opuseram à medida argumentaram que López estava sendo 

usado como ‘bode expiatório’ e que não era possível afirmar com 

certeza absoluta que ele havia sido escravista (19-06-03 BR, UOL) 

 

12. boi brabo (CP: 0; Google: 22.500) 

• “Prefeito Alex aceita desafio e monta em boi brabo” (21-02-01 BR, 

Folha de Ceres) 

• “O serviço de pegar boi brabo no campo é assim: vai pegando e 

amarrando-os no pau. Depois vem ajuntando, trelando-os no pescoço 

de bois mansos, os sineiros.” (95-04 BR, SciELO) 

 

13. boi de piranha (CP: 107; Google: 45.300) 

a. “[...] por a chance que o senhor me deu de ser o seu boi de piranha, 

levando em as minhas costas pelo menos metade das pancadas que lhe 

[...]” (19-04-24 BR, Estado de Minas) 

b. “A principal lei de incentivo de o país virou boi de piranha para 

atingir artistas que lutavam pela democracia. Foi triturada em o rio de 

[...]” (18-12-09 BR, Metrópoles) 

 

14. burro de carga (CP: 56; Google: 160.000) 

• “Eu envelheci, aprendi, chorei, ri e trabalhei que nem um burro de 

carga, ou um burro de carga de passageiros.” (18-12-27 BR, Opinião 

e Notícia) 



107 

 

•  “Desde os meus 14 anos até 35 anos eu trabalhei igual um burro de 

carga. Já cheguei a fazer três shows em uma noite.” (18-05-27 BR, 

Terra) 

 

15. burro inteligente (CP: 2; Google: 17.500) 

• “[...] de o interlocutor e desprezando seus argumentos, talvez esteja se 

comportando como o ‘burro inteligente’. O burro inteligente é 

aquele que, mesmo sendo inteligente, até [...]” (14-10-25 BR, Jornal 

Opção) 

• “Aí você solta uma coisa muito esperta do nada e todo mundo 

finalmente percebe que você é um burro inteligente.” (23-01-17 BR, 

Buzzfeed) 

 

16. burro quando foge (CP: 12; Google: 20.600) 

• “[...] pele clara, com traços e cabelos de evidente negritude). Cor de 

burro quando foge é a corruptela de outra expressão, corro de burro 

quando foge [...]” (19-06-02 BR, Metrópoles) 

• “[...] a tevê, espelho sem luz! Esse menino é de a cor de burro quando 

foge. Roupa suja se lava em casa. [...]” (18-12-16 BR, Jornal Correio) 

 

17. burro velho (CP: 33; Google: 40.500) 

• “[...] não restará dúvidas a Pedro de que foi traído por Joana. ‘Eu, 

burro velho, fui cair nessa’, constatará ele, ao lembrar do [...]” (18-

05-08 BR, Notícias da TV) 

• “[...] começou a me ‘zoar’... Imagina a situação, um ‘burro velho’ que 

nem eu levando bronca do juvenil, a galera caiu matando [...]” (15-10-

28 BR, ESPN) 

 

18. burros n’água (CP: 64; Google: 38.000) 

• “[...] gente em a CBF torcer o nariz – depois que o Brasil deu com os 

burros n’água, ressalte-se. Agora, a orientação é para não haver [...]” 

(18-08-12 BR, Esportes Estadão) 
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• “Uma fusão que parecia praticamente certa e era positiva para todos 

também deu com os burros n’água. O PSB e o PPS chegaram a 

namorar, colocaram as [...]” (15-06-06 BR, Jornal Opção) 

 

19. cabra cega (CP: 25; Google: 151.000) 

• “Beto Brant, Quase Dois Irmãos (2004), de Lúcia Murat, e Cabra 

Cega (2005), de Toni Venturi. Curiosamente, veio [...]” (14-03-21 BR, 

Estadão) 

• “Regras do jogo: De olhos vendados, uma das crianças (escolhida ou 

sorteada) será a cabra-cega e, com os olhos vendados, tentará pegar 

os [...]” (21-12-17 BR, Terra) 

 

20. cabra macho (CP: 55; Google: 272.000) 

• “Renan Oliveira fez o mesmo e exaltou a força da loirinha: ‘Cabra 

macho essa menina, mais macho que muito homem. Em provas de 

resistência sempre [...]’” (16-04-01 BR, Globo.com) 

• “E Israel é tido como vilão! Esse observador, é o verdadeiro ‘cabra 

macho’, peitou todos os ‘líderes’, e forneceu todas as considerações 

[...]” (14-07-27 BR, veja.com) 

 

21. cachorro do mato (CP: 0; Google: 92.300) 

• “Você sabe diferenciar um cachorro-do-mato de uma raposa-do-

campo?” (20-03-18 BR, G1 Campinas e Região) 

• “Cachorro do mato tratado no Parque Zoobotânico é reintegrado à 

natureza” (20-06-25 BR, Portal da Cidade Brusque) 

 

22. cachorro magro (CP: 8; Google: 111.000) 

• “[...] físicas para o resto da vida de um ser humano.  ‘Cachorro magro 

em o pet shop’ acabou sendo alvo de mais indignação e comoção que 

o [...]” (15-07-25 BR, Jornal Opção) 

• “O esgoto de todos estes lugares está sendo lançado no córrego 

Cachorro Magro que é afluente do Olaria. O problema é que estão 

finalizando mais uns [...]” (14-12-11 BR, Super Notícia) 
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23. cachorro molhado (CP: 11; Google: 44.600) 

• “Costumam dizer que o gosto lembra uma mistura de papelão e pelo 

de cachorro molhado, e ocorre como resultado da reação do oxigênio 

com as gorduras de [...]” (18-05-16 BR, BBC Brasil) 

• “[...] entanto, parece não ter sido o suficiente para impedir o cheiro de 

‘Cachorro molhado’ que paira pelo lugar.  A cantora Taylor Swift 

também já há [...]” (14-01-12 BR, UOL) 

 

24. cachorro morto (CP: 195; Google: 111.000) 

• “[...] enxada, e se deparou com muitos urubus comendo algo que ele 

acreditou ser um cachorro morto, mas a o se aproximar confirmou 

que era corpo humano, por isso [...]” (19-06-03 BR, Folha de Boa 

Vista) 

• “Venezuela é Moleza, a Venezuela praticamente não tem mais 

Marinha, é ir chutar cachorro morto, mas digamos que nosso inimigo 

fosse a Colômbia ou Chile aí estaríamos lascados” (19-05-27 BR, 

Poder Nava) 

 

25. cachorro que late (CP: 9; Google: 24.100) 

• “‘[...]eu ouvi uma parada, não sei se foi pra mim, que cachorro que 

late não morde’, disse Caruso. O cearense se defendeu: " Eu não [...]” 

(18-02-13 BR, UOL) 

• “[...] de casa que fala sobre a vida de os seus vizinhos. Um cachorro 

que late palavras. Uma mulher perdida E um lixeiro em busca de seu 

pai. Esses [...]” (17-07-17 BR, Huffington Post Brazil) 

 

26. cachorro quente (CP: 532; Google: 4.630.000) 

• “‘O pai levava o Rafael para o SBT quando estava desempregado. A 

mãe vendia cachorro quente para pagar a faculdade dele’, conta. 

‘Eram muito batalhadores.’” (19-06-10 BR, O Tempo) 

• “[...] Grande. ‘Estava fazendo o curso de barbeiro quando minha mãe 

falou de o cachorro quente. Relutei, pensei que a barbearia fosse dar 
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certo, mas estava desempregado [...]’” (19-02-06 BR, Campo Grande 

News) 

 

27. cachorro sem dono (CP: 24; Google: 64.900) 

• “[...] uma reação refletida, mas temos que reagir. Se continuarmos 

quietos, apanharemos como cachorro sem dono. Não estou pregando 

nada precipitado, mas podemos fazer uma reação por [...]” (19-06-13 

BR, Hora do Povo) 

• “Durante a conversa, a sister continuou detonando Ilmar, chamado por 

ela de ‘cachorro sem dono’. Além disso, disse que se sentiu ‘pior de 

o [...]’” (17-04-03 BR, Purepeople.com.br) 

 

28. cadela no cio (CP: 0; Google: 570.000) 

• “O comportamento de uma cadela no cio muda muito, saiba como 

cuidar do animal durante esse período que ocorre de 6 em 6 meses [...]” 

(01-02-21 BR, Canal do Pet) 

• “Ele estava certo de não olhar mais na minha cara, mas a Santana, 

aquela que FINGIU ser minha melhor amiga, não tinha que ir atrás 

dele que nem cadela no cio.” (01-02-21 BR, fanfiction.com.br) 

 

29. camarão que dorme (CP: 40; Google: 72.200) 

• “[...] a primeira a levar Zeca pra cantar em um palco a épica ‘Camarão 

que dorme a onda leva’. Talvez Beth nem saiba, mas se não fosse ela 

[...]” (19-04-30 BR, Brasil de Fato) 

• “[...] sua trajetória, como ‘Deixa a vida me levar’, ‘Camarão que 

Dorme a Onda Leva’, ‘Caviar’, ‘Verdade’ e muitos outros [...]” (14-

07-18 BR, Portal de Paulinia) 

 

30. camelo sedento (CP: 1; Google: 745) 

• “[...] semana sem água e um mês sem comida! (em compensação, um 

camelo sedento pode tomar 200 litros de água em um dia). No 

convívio com esse [...]” (17-11-22 BR, Cavalu) 



111 

 

• “Vai manda-la realmente embora, pra depois ficar pelos cantos como 

um camelo sedento de água? – Indaga Hassan em negação.” (01-02-

21 BR, Wattpad) 

 

31. canguru perneta (CP: 25; Google: 20.800) 

• “[...] que o Paes ia aconselhar os atletas de a vila olímpica japonesa a 

fazerem canguru perneta!!” (16-09-19 BR, Globo.com) 

• “[...] acertos, a gravação segue com piadas velhas (quem não lembra 

de o canguru perneta?) e novas: um tomate em a mesa de o jantar é 

motivo [...]” (13-06-05 BR, Terra Brasil) 

 

32. cão abandonado (CP: 72; Google: 58.500) 

• “[...] de a EPTV, afiliada de a Rede Globo, que vizinhos encontraram 

o cão abandonado e o alertaram. ‘Fui ligar o carro pra esquentar o 

motor e [...]’” (17-06-29 BR, Globo.com) 

• “[...] primeiro livro infantil de a autora – ‘Tchaikovsky, a história de 

um cão abandonado’. O livro não foi publicado, embora a sobrinha de 

Marlene ‘esteja [...]’” (12-05-24 PT, Porto24) 

 

33. cão chupando manga (CP: 18; Google: 91.000) 

• “[...] tive-los? O mesmo vale para filhos, muitos maravilhosos outros 

‘o cão chupando manga’. E novamente: como saber- los, se nunca 

tive-los? Eis [...]” (17-08-06 BR, O Tempo) 

• “[...] e ofensivas a a apresentadora, como ‘Vou te assustei’ e ‘Cão 

chupando manga’. Os seguidores de Regina ficaram assustados e 

desconfiaram que não era ela [...]” (15-11-30 BR, UOL) 

 

34. cão de briga (CP: 6; Google: 57.500) 

• “[...] filmes de ação está muito diferente de como ficamos 

acostumados a ver-lo em ‘Cão de Briga’ e ‘Romeu Tem que Morrer’. 

O empresário de [...]” (18-05-23 BR, UOL) 
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• “[...] o prefeito Juraci Magalhães por seis anos, presidente de a Câmara 

e opositor ‘cão de briga’ em a primeira gestão Luizianne Lins (PT).” 

(16-10-04 BR, O POVO Online) 

 

35. cão de caça (CP: 141; Google: 361.000) 

• “[...] ver com a mentalidade. A partir de agora vão ter aqui um cão de 

caça. A exigência ter que ser daqui para a frente.” (18-02-22 PT, Sapo 

Desporto) 

•  “[...] Índia e seus 270 milhões de pobres, um enorme quadro de um 

cão de caça fumando cachimbo, colares de pérolas com pingentes em 

forma de osso e vestidos para [...]” (18-01-04 BR, UOL) 

 

36. cão fiel (CP: 13; Google: 52.400) 

• “[...] explicará.  ‘Mas ele não é seu cão fiel? O que mata e morre por 

você?!’” (18-09-21 BR Observatório da Televisão) 

• “ONG procura novo dono para cão Fiel, que vigiou corpo de mulher 

morta em a PB” (14-03-24 BR UOL) 

 

37. cão guia (CP: 92; Google: 280.000) 

• “A média de espera por um cão guia é de dois anos e meio, segundo 

Ernandes. O processo é demorado [...]” (19-02-18 BR, G1) 

• “[...] uma placa, ele provavelmente vai bater a cabeça. E o treinamento 

de um cão guia custa cerca de 25 mil reais. É com estes dados que 

começa [...]” (2-03-14 BR, Galileu) 

 

38. cão que ladra (CP: 49; Google: 41.200) 

• “[...] morte. Mas eu nem ligo. A timeline fica ruim, mas cão que ladra, 

não morde. Não poderia me calar’, completou. Homenagem a [...]” 

(18-12-09 BR, UOL) 

• “[...] velho ditado que diz que não se deve atirar uma pedra em todo 

cão que ladra. ‘Acusação de ligação com a CIA #’ Isso é fake [...]” 

(18-05-04 BR, Gazeta do Povo) 
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39. cão raivoso (CP: 57; Google: 62.100) 

• “[...] sem conseguir se mover direito. A boca espumava como a de um 

cão raivoso, e deixava a a mostra os dentes arreganhados, formando 

uma careta demoníaca.” (4-11-04 BR, CartaCapital) 

• “‘[...] TOIC (sigla de a Inferno Coral) vai chegar de aquele jeitinho de 

cão raivoso’, postou em 2009, junto a uma foto com integrantes de a 

uniformizada [...]” (14-05-06 BR, Superesportes) 

 

40. cão sarnento (CP: 14; Google: 18.500) 

• “[...] por o plenário, a folia de a condução coercitiva. Foi repudiado 

como cão sarnento. E, ora vejam!, nem o PT nem OAB, autores de  

[...]” (18-01-11 BR, Folha de São Paulo) 

• classificam como algo antidemocrático e autoritário: que o presidente 

impopular, ‘um cão sarnento’, ‘faça as reformas que ninguém quer 

fazer para não perder votos’” (17-08-04 BR, BBC Brasil) 

 

41. cão sem dono (CP: 36; Google: 191.000) 

• “[...] de o res de o chão. Depois de apanhar sem dó nem piedade feito 

cão sem dono de a mídia familiar tucana, antes, durante e, 

principalmente, [...]” (14-12-19 BR, Brasil 247) 

• “[...] relação destrutiva e perigosa, tipo mulher de malandro, que sofre 

e apanha feito cão sem dono, mas não larga o osso!” (17-09-19 BR, 

Omelete) 

 

42. cão vira-lata (CP: 37; Google: 30.400) 

• “Há oito anos, um cão vira-lata é o xodó de os clientes e funcionários 

de um posto de combustíveis em o [...]” (18-03-09 BR, Globo.com) 

• “Um cão vira-lata emocionou médicos, enfermeiros e pacientes em o 

Hospital HTI, de a zona Sul” (14-06-04 BR, Fox Sports) 
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43. cavalo alado (CP: 30; Google: 547.000) 

• “[...] nuvens se repartirem sobre Brasília. Surgiu de o céu, em um 

cavalo alado, o Rodrigo Maia. Dizia coisas desconexas. Mas Temer 

conseguiu decifrar uma frase [...]” (17-07-11 BR, Portal AZ) 

• “Cavalo alado feito com peças de motocicleta e parafusos. (Foto: 

Assessoria)' [...]” (13-02-24 BR, Globo.com) 

 

44. cavalo alazão (CP: 6; Google: 23.700) 

• “[...] russa, nunca tinha notado sua presença. A correta diferença entre 

um cavalo alazão e um murzelo já é uma nova pedra em o muro de o 

conhecimento.” (18-08-04 BR, Cultura Estadão) 

• “[...] de sua casa, e em troca de seus serviços ele lhe dará um cavalo 

alazão puro-sangue Fereldan; [...]” (14-12-05 BR, Globo.com) 

 

45. cavalo dado (CP: 18; Google: 46.100) 

• “[...] alerta: A pressa é inimiga de a perfeição. Conformados, ensinam: 

De cavalo dado não se olha os dentes. Proativos estimulam: Quem 

quer faz, quem [...]” (16-09-05 BR, Nobla) 

• “[...] contribui com 50% ou 100% de o valor aplicado por o 

funcionário: ‘A cavalo dado não se olha os dentes’.  Conscientes de 

que em um cenário [...]” (13-11-27 BR, Valor Economic) 

 

46. cavalo de raça (CP: 18; Google: não informado) 

• “[...] muito tempo. No ano passado, um grupo invadiu o espaço de um 

raro cavalo de raça. O garanhão negro foi esquartejado e dividido lá 

mesmo. [...]” (17-07-26 BR, VEJA.com) 

• “[...] a velocidade e por o timing que tinha... O Baiano era um cavalo 

de raça. Um cara com preparo físico acima de a média. Era muito [...]” 

(12-07-01 BR, Globo.com) 
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47. cavalo de troia (CP: 352; Google: 338.000) 

• “[...] detectados, e - pior ainda - qualquer um poderia comprar um 

‘cavalo de Troia’ por cerca de quinhentos dólares. # Mas a ameaça é 

ainda mais séria [...]” (18-08-16 BR, Economia & Negócios Estadão) 

• “[...] a maior mostra de arte contemporânea de o planeta, uma espécie 

de cavalo de Troia a invadir a Europa em um momento de convulsão 

em o mundo.” (19-05-08 BR, Bem Paraná) 

 

48. cavalo paraguaio (CP: 39; Google: 34.800) 

• “[...] para chegar a o gol, La Roja deixou para trás a fama de cavalo 

paraguaio e mostrou que tinha verve de vencedora. O modelo, em o 

entanto, [...]” (18-07-01 BR, Jornal O Globo) 

• “É uma equipe leve e que joga para frente. Não vejo como cavalo 

paraguaio não, foi muito bem montada esse ano.” (17-06-10 BR, 

UOL) 

 

49. cavalo veloz (CP: 0; Google: 6.000) 

• “Traveller foi um cavalo veloz e valente durante sua vida.” (19-04-29 

BR, Cavallus) 

• “Eu sei que posso seguir trotando / Como um cavalo veloz / E bater 

minhas asas como galinha / Brincar de tatu pra ninguém me encontrar 

[...]” (21-02-01 letras.mus.br) 

 

50. cobra cega (CP: 5; Google: 57.700) 

• “‘A gente gostava de brincar de esconder e de cobra cega. Na 

televisão, a gente gostava de assistir Peppa Pig’, disse Victor” (17-10-

06 BR, Globo.com) 

• “[...] meio de contato direto com o corpo ou secreções. As fêmeas de 

a cobra cega (Siphonops annulatus), desenvolvem em a superfície de 

a pele diversos depósitos gordurosos [...]” (16-02-22 BR, BBC Brasil) 
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51. cobra criada (CP: 37; Google: 59.400) 

• “[...] conta disso, a rondoniense se revoltou e chamou o brother de 

‘falso e cobra criada’” (18-02-07 BR, UOL) 

• “O vereador é um cristão novo em a política de Cariacica, que só tem 

cobra criada. Temos Helder Salomão (PT), que é muito prestigiado 

em o [...]” (15-02-07 BR, Século) 

 

52. cobra venenosa (CP: 134; Google: 163.000) 

• “[...] presidente de a Venezuela, Nicolás Maduro, chamou em esta 

quarta-feira de ‘cobra venenosa’ o vice-presidente de os Estados 

Unidos, Mike Pence, que está em uma [...]” (18-06-27 BR, UOL) 

• “[...] louco, um louco consciente, a ser um sujeitinho bilioso, uma 

cobra venenosa a destilar grandes e pequenas desgraças. Pior: um 

torcedor sempre ‘do contra’ [...]” (17-10-24 BR, Diário Catarinense) 

 

53. elefante branco (CP: 622; Google: 437.000) 

• “[...] sequer em a Série B de o Brasileiro. O estádio é assumidamente 

um elefante branco, enorme desperdício.” (19-06-05 BR, R7) 

• “[...] Mundo. Em entrevista a o G1, disse que o governo colocou um 

‘elefante branco’ em o centro de Brasília e que ele não conseguiu ficar 

em o [...]” (18-10-09 BR, G1) 

 

54. formiga atômica (CP: 22; Google: 55.900) 

• “[...] marcada por muito trabalho e dedicação.  Conhecida por os 

colegas como ‘formiga atômica’, Luciane trabalha em uma escala de 

56 por 56, ou seja, [...]” (19-03-05 BR, Portogente) 

• “[...] se inspirou em Silvio Berlusconi para utilizar sua vida particular 

e sua alma de formiga atômica como armas políticas. Deixou que lhe 

filmassem com gosto enquanto corria com seu moletom [...]” (14-01-

19 BR, EL PAÍS Brasil) 
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55. formiga carpinteira (CP: 0; Google: 2.970) 

• “Uma das espécies mais comuns é a formiga carpinteira, inseto 

encontrado facilmente em estruturas de madeira.” (26-03-19 BR, 

Insect Bye) 

• “As ‘formigas-carpinteiras’ destroem a madeira furando-a para fazer 

os seus ninhos.” (01-02-21 BR, Wikipedia) 

 

56. galinha d’Angola (CP: 40; Google: não informado) 

• “Lições de uma galinha d’angola Não sou de frequentar enterros, mas 

venho notando uma drástica [...]” (14-11-25 BR, Globo.com) 

• “[...] de tantas pessoas de almas bonitas, de crianças e de animais como 

ganso, galinha d’angola, cavalos, cachorros lindos, vacas, gatinhos, 

além de [...]” (17-10-07 BR, Globo.com) 

 

57. galinha dos ovos de ouro (CP: 1; Google: 163.000) 

• “SONOSOL está a COMPRAR DESENFREADAMENTE ações de o 

BCP ela sabia bem onde estava a GALINHA DOS OVOS DE OURO 

ela vai QUINTUPLICAR todo o dinheiro que colocar em o BCP” (17-

04-19 PT, Jornal de Negócios – Portugal) 

• “A galinha dos ovos de ouro tem prisão de ventre / Já não choca os 

ovos dos galos indecentes [...]” (01-02-21 BR, letras.mus.br) 

 

58. galinha poedeira (CP: 6; Google: 39.300) 

• “[...] A-Kha de o Norte de o Laos. Este acredita que sonhar com uma 

galinha poedeira é sinal de riqueza.” (18-10-12 PT, SAPO Lifestyle) 

• “ouro’, de Esopo. Nela, um casal de camponeses sacrifica a galinha 

poedeira de os ovos preciosos, em a busca por o suprimento infindável 

de o metal” (19-01-02 BR, G1) 

 

59. galo manso (CP: 0; Google: 887) 

• “Ele informou que o galo está vivo, bem, que mora no próprio CTG, e 

que o dono estava junto no carro. Explicou que é um galo manso, 
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dócil, o ‘despertador’ do CTG, onde caminha por debaixo das mesas, 

e sua aparência é aquela vista no desfile.” (21-02-01 BR, Gazeta 670) 

• “Um galo manso pode ser usado para apresentações, fertilizar ovos e 

para proteger galinhas dos predadores.” (21-02-01 BR, E-How) 

 

60. galo vermelho (CP: 12; Google: 436.000) 

• “A Banda Galo Vermelho foi a primeira atração de o Carnaval 2017 

em Vinhedo e levou uma multidão [...]” (17-02-25 BR, Globo.com) 

• “[...] cidade de Rio Claro, A. E. Velo Clube Rioclarense, (o Galo 

Vermelho), e o C. A. Taboão de a Serra” (19-01-25 BR, Portal O 

Taboanense) 

 

61. gatinha manhosa (CP: 51; Google: 416.000) 

• “[...] os makes mais poderosos que ela já desfilou por aí. de o estilo 

gatinha manhosa a o gótico suave, vem se inspirar em a nossa 

galeria.” (16-02-20 BR, Glamurama) 

• “podemos e devemos fazer’, explicou. Ele informou ainda que as 

bandas Gatinha Manhosa e Cavalo de Pau e o show de o cantor 

Capilé foram canceladas devido a [...]” (12-05-22 BR, Globo.com) 

 

62. gato escaldado (CP: 82; Google: 133.000) 

•  “Já vi esse filme antes e, como gato escaldado tem medo de água fria, 

é bom botar o cobertor.” (18-05-29 BR, Política Estadão) 

• “[...] diz. ‘Tem um motor turbo V-12 twin que arranca como um gato 

escaldado. Anda muito mais de o que você esperaria.’” (14-07-09 BR, 

Economia – iG) 

 

63. gato malhado (CP: 31; Google: 305.000) 

• “[...] assistir a a cerimónia. ‘Talvez Cesariny também esteja lá, 

disfarçado de gato malhado, a observar tudo.’ Em 2017, chega a 

primeira edição [...]” (16-11-26 PT, Observador) 
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• “[...] o Oriente Médio centenas de anos atrás. E se ele for um gato 

malhado, sua estirpe surgiu em a Idade Média por a beleza de a 

pelagem que [...]” (17-09-09 BR, Folha de São Paulo) 

 

64. gato manhoso (CP: 1; Google: 13.500) 

• “[...] - como a D. Pata Choca, a Rã Jeremias, o Velho Gato Manhoso, 

a D. Picotina, o coelhinho Benjamim e muitos outros. A sua [...]” (16-

01-26 PT, Diário de Notícias – Lisboa) 

• “Sou teu escravo sim / Pra te satisfazer / Gato manhoso dominado por 

você [...]” (01-02-21 BR, Musixmatch) 

 

65. gato manso (CP: 0; Google: 24.500) 

• “Nesse artigo respondemos a uma grande dúvida das donas de gatos. 

‘Como deixar meu gato manso?’” (01-02-21 BR, Paixão por Gatos) 

• “Sou gato manso, sou gato manso / Provoco até arrepio / Mais eu sou 

um gato manso” (01-02-21 BR, CifraClub) 

 

66. gato morto (CP: 66; Google: 7.870.000) 

• “polícia, moradores relataram que ouviram um barulho estranho e que 

em seguida encontraram o gato morto em a residência. O corpo de ele 

foi encaminhado para a necropsia em” (18-08-06 BR, G1) 

• “bruxo de o futebol, não vale a pena continuar a ler. Este ‘gato morto’ 

é de a ação política pura. Ouvi comentadores falarem várias vezes [...]” 

(17-07-04 PT, Correio da Manhã) 

 

67. gato na tuba (CP: 1; Google: 23.600) 

• “de a Harvard Medical School e de o Massachusetts General Hospital. 

GATO NA TUBA. Como o Post, agora de propriedade de o magnata 

Jeff Bezos, não [...]” (19-06-14 BR, Hora do Povo) 

• “O Baile do Gato na Tuba da Companhia Megamini, é uma pioneira 

atividade artística voltada para crianças [...]” (21-02-01 BR, Facebook) 
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68. gato preto (CP: 394; Google: 5.730.000) 

• “[...] acompanhar de uma figura que podem ver em cima. A figura 

vestida de gato preto é uma versão de renovação de a figura que foi 

lançada em março de [...]” (18-12-25 PT, OtakuPT) 

• “[...] os animais presentes em a casa de a companheira de trabalho. " 

Surgiu um gato preto. Tomei um susto. Mas é claro que em a casa de 

a [...]” (19-02-14 BR, IstoÉ) 

 

69. girafa pescoçuda (CP: 0; Google: 1.090) 

• “A girafa pescoçuda e o coelho saltão eram melhores amigos. Eles 

sempre passeavam juntos pela floresta e conversavam sobre vários 

assuntos.” (21-02-01 BR, Livelo) 

• “A menina [...] Tem uma predileção pelos assuntos da natureza. Gosta 

das árvores, das borboletas, das figuras dos mares e dos animais das 

florestas. [...] Ela se encanta, também, com a girafa pescoçuda que a 

vigia, preocupada com seus saltos arriscados entre as barras do 

trapézio.” (19-09 BR, Sedes) 

 

70. grilo falante (CP: 80; Google: 114.000) 

• “[...] já era apontado como eminência parda em a política americana, 

uma espécie de grilo falante soprando em o ouvido de o republicano 

as palavras que parte de o eleitorado queria [...]” (18-10-25 BR, Folha 

de São Paulo) 

• “Peso frango e acha que é o Hulk? Tá mais pro grilo falante, seja a o 

menos um peso pesado.” (16-09-30 BR, Globo.com) 

 

71. grilo na cabeça (CP: 0; Google: 7.670) 

• “Não era todo dia mas, às vezes, Cristina acordava com um grilo na 

cabeça. Não importava o que acontecia, o pequeno inseto não 

desgrudava dela.” (21-02-01 BR, Carlotas) 

• “Feliz com atuação, Somália quer colocar 'grilo' na cabeça de 

Arturzinho.” (14-04-15 BR, Globo Esporte) 
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72. leão de chácara (CP: 28; Google: 64.000) 

• “[...] a vaga de Laerte e chama o irmão de Mariano para ser o leão de 

chácara de o bordel. O rapaz vai aceitar em a hora.' Ganhar dinheiro 

[...]” (18-03-18 BR, Blasting News) 

• “[...] que, além de os músculos e de o porte típico de ‘leão de chácara’ 

que exibe, carrega a experiência de mais de 10 anos dedicados a a [...]” 

(13-11-14 BR, Terra Brasil) 

 

73. leão manso (CP: 1; Google:4.310) 

• “[...] de lata, que tinha o sonho de ter um coração, e um leão manso, 

que queria ser corajoso. Ao se juntarem, resolvem procurar um mágico 

[...]” (16-04-08 BR, Globo.com) 

• “Um leão manso, bem como aparecendo domesticado ou enjaulado, 

em sonho, indica que você criará fortes laços no futuro com uma 

pessoa que possui inúmeros valores e princípios.” (21-02-01 BR, 

Signos Datas) 

 

74. lesma lerda (CP: 16; Google: 25.100) 

• “[...] e em casos similares a os que contei, a cidade continua em a 

lesma lerda. (Perdão, caríssimo molusco gastrópode, por envolver seu 

inocente nome em esta [...]” (17-02-08 BR, O Tempo) 

• “A desastrosa educação brasileira/2014; A marca de a educação 

brasileira/2014; A lesma lerda /2016 - já demonstrava, por meio de 

dados estatísticos, a calamidade que em [...]” (18-09-26 BR, Correio 

do Estado) 

 

75. lobo em pele de cordeiro (CP: 86; Google: 104.000) 

• “‘Ele era tão legal. Ele era muito fake, lobo em pele de cordeiro’, 

lamentou a participante. ‘Ele não é amigo de ninguém aqui, [...]” (18-

10-13 BR, UOL) 

• “[...] a partir de janeiro... o MP é um lobo em pele de cordeiro, critica 

mas não faz seu dever de casa... recebem acima de [...]” (16-12-28 BR, 

Folhama) 
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76. lobo mau (CP: 420; Google: 1.210.000) 

• “[...]não é mau assim de ser mau, sabe? Não é que nem o lobo mau, 

não. E também não é um fantasma. Nem monstro!” (15-10-10 BR, 

Jornal Opção) 

• “[...] mais singela o verdadeiro protagonista de qualquer enredo. Nas 

suas cabeças criativas o vilão lobo mau é sempre vencido… a não ser 

que a história seja a própria realidade.” (17-02-15 PT, Notícias ao 

Minuto) 

 

77. macaco de circo (CP: 4; Google: 15.200) 

• “[...] apresentador, durante a apresentação de o programa a o vivo, 

falou para um macaco de circo convidado colocar quem ele quisesse 

para fora com uma vassoura. É claro [...]” (15-05-02 BR, 

Purepeople.com.br) 

• “[...] verdadeiro nome, cansou-se de a fama e de o procurarem e 

fotografarem como um macaco de circo. ‘Ninguém me procura com 

o coração’, lamentou-se.” (19-04-08 PT, Diário de Notícias – Lisboa) 

 

78. macaco gordo (CP: 35; Google: 161.000) 

• “[...] é um quebra galho ou, como a gente fala em o Rio, é macaco 

gordo.’ São várias as dificuldades de ter a rua como fonte de renda 

[...]” (18-04-17 BR, Diário da Região) 

• “[...] comunidade’. O vídeo que registrou o vereador chamando 

Agnaldo Timóteo de ‘macaco gordo’ foi retirado de os canais de a 

Câmara de os Vereadores de a [...]” (18-03-25 BR, Revista Fórum) 

 

79. mico doido (CP: 0; Google: 2.880) 

• “Lembrancinha Jogo do Mico Doido Zap com as melhores condições 

você encontra no site do Magalu. Confira!” (01-02-21 BR, Magazine 

Luiza) 

• “[...] 12 micos doidos que já passaram pela todateen [...]” (06-12-17 

BR, Toda Teen) 
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80. mico preto (CP: 23; Google: 29.800) 

• “A atriz, que estreou em a TV em 1990 em a novela ‘Mico Preto’ 

ainda criança, contou depois de ver uma cena em a trama: [...]” (13-

12-17 BR, Purepeople.com.br) 

• “Em Mico Preto, Márcia vivia a milionária Áurea Menezes Garcia, 

proprietária e presidente de o [...]” (19-03-15 BR, gshow) 

 

81. minhoca da terra (CP: 0; Google: 9.710) 

• “Minhoca da terra, Rômulo fez questão de levar Nova Friburgo para 

o mundo, compondo um dos looks da atriz com jeans fabricado aqui 

pela [...]” (19-05-30 BR, Nova Friburgo em Foco) 

• “Nascida em Porto Velho (ela diz que é ‘minhoca da terra’!), casada, 

mãe, essa cara nova na política agora anda empolgada com a ideia de 

[...]” (20-04-27 BR, Rondônia Dinâmica) 

 

82. minhoca na cabeça (CP: 0; Google: 12.900) 

• “‘Vamos parar de colocar minhoca na cabeça, gente’, disparou. Tudo 

começou quando o jornalista fez uma brincadeira sobre lado direito 

dos [...]” (20-11-13 BR, Notícias da TV) 

• “O treinador reclamou da postura dos empresários, que no 

entendimento dele "colocam minhoca na cabeça do jogador". — Já 

tive várias [...]” (21-01-08 BR, GauchaZH) 

 

83. morcego cego (CP: 0; Google: 2.890) 

• “Houve um tempo na minha vida noturna, de morcego cego, em que 

o absinto me chamava com aquela cor verde de olhos que nos prendem 

[...]” (21-01-13 BR, Jornal i) 

• “‘Não existe uma espécie de morcego cego’, afirmou o pesquisador 

Asaf Tsoar da Universidade Hebraica de Jerusalém, segundo o USA 

[...]” (17-12-08 BR, Galileu) 
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84. mosca de padaria (CP: 2; Google: 4.430) 

• “Não se pode pedir que a sigla de a OAB deixe de ser usada como 

mosca de padaria, mas será entristecedor ver- la defendendo o sigilo 

de suas contas.” (18-05-22 BR, Folha de São Paulo) 

• “[...] fora outra vez. Mas não sumia completamente. Parecia marcar 

território, sabe? Mosca de padaria? De vez em quando ele aparecia, 

trazia um presente caro, [...]” (17-11-21 BR, Jornal O Globo) 

 

85. mosca morta (CP: 18; Google: 344.000) 

• “‘Luana é uma menina zen, mas não é uma mosca morta, presta 

atenção em tudo, só que não se envolve em as confusões [...]” (15-08-

31 BR, Purepeople.com.br) 

• “[...] a trama, em que surge uma femme fatale de manual, com 

aparência de mosca morta, mas com uma curiosa habilidade: todo 

homem com quem se relaciona acaba [...]” (14-02-15 BR, EL PAÍS 

Brasil) 

 

86. mula sem cabeça (CP: 81; Google: 179.000) 

• “[...] deixar bem claro: o Vitória, a o completar 119 anos, é uma mula 

sem cabeça. Não há comando em a Toca de o Leão, de [...]” (18-05-

12 BR, Correio*) 

• “[...] denunciado a a FIFA. Eu não vi nada. É a proposta saci-pererê, 

mula sem cabeça. Todos dizem que tem, mas ninguém viu - disse o 

presidente [...]” (17-06-27 BR, Terra Brasil) 

 

87. onça pintada (CP: 231; Google: 1.020.000) 

• “Esta é a segunda fase de o tratamento odontológico de a onça pintada 

que vive há 16 anos em o zoológico. em o mês passado, dentistas [...]” 

(13-07-13 BR, Globo.com) 

• “O turista que deseja ver o maior felino de as Américas, a onça 

pintada, livre em seu ambiente natural, precisa viajar para o Pantanal 

matogrossense em a [...]” (13-02-10 BR, Globo.com) 

 



125 

 

88. ovelha negra (CP: 330; Google: 1.180.000) 

• “[...] em a raça. Ele encarna muito bem essa coisa de o metaleiro 

excluído, ovelha negra’, afirma, sublinhando as músicas que não 

podem faltar no set-list [...]” (17-12-29 BR, Hoje em Dia) 

• “[...] de a família em este dia. O britânico explicou que ainda é ‘a 

ovelha negra’ de a família muçulmana. O bullying já fez parte da [...]” 

(17-07-12 PT, ZAP) 

 

89. papagaio de pirata (CP: 69; Google: 246.000) 

• “Com certeza veremos os mesmos deputados papagaios-de-piratas 

na primeira entrevista de vitória do candidato [...]” (01-02-21 BR, Blog 

Ricardo Antunes) 

• “[...] de o caixão. Não saí em foto, nem filmagem. Mas me senti 

papagaio de pirata de estar ali de penetra em aquele enterro para o 

qual eu não [...]” (13-10-29 BR, Revista Época) 

 

90. papagaio falante (CP: 5; Google: 14.800) 

• “O papagaio falante de a Globo compartilhou um meme com uma 

foto de ele e a seguinte frase [...]” (19-06-19 BR, UOL) 

• “[...] e depois deixe sua opinião aqui. de o contrário, será apenas como 

papagaio falante que reproduz qualquer coisa que ouve.” (14-01-06 

BR, Outras Palavras) 

 

91. pássaro na gaiola (CP: 0; Google: 23.100) 

• “Estava me sentindo um pássaro na gaiola, então decidi voar para 

novos projetos. Desejo toda luz e sucesso para o time’, escreveu a 

agora [...]” (17-09-17 BR, TV Foco) 

• “Meu querido Théo, durante a primavera, um pássaro na gaiola sabe 

muito bem que há algo em que ele poderia ser bom. Sabe claramente 

[...]” (19-08-06 BR, GQ) 
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92. pata choca (CP: 29; Google: 25.800) 

• “[...] show-solo aterrador. Sentada em a calçada de a porta de casa, 

dançava feito pata choca, cheirava cocaína, fumava, e bebia cerveja 

em lata em o gargalo [...]” (19-02-03 BR, Jornal Correio) 

• “[...]de Soraya com a aproximação de Fradique e Gabo. Bruna vai 

trabalhar em o Pata Choca como dançarina. Tomás se desentende com 

os capangas de Grego em a tentativa [...]” (15-08-02 BR, Diário de 

Pernambuco) 

 

93. patinho feio (CP: 677; Google: 655.000) 

• “[...] fixo em a TV em a pele de Kat, uma jovem que é o patinho feio 

entre suas lindas amigas. Barbie, de 22 anos, ficou famosa em [...]” 

(19-06-18 BR, Notícias da TV) 

• “[...] os nove golos e cinco assistências em a temporada. Visto tantas 

vezes como um patinho feio devido a as suas características, mais 

físicas de o que técnicas, a [...]” (18-12-09 PT, Bancada) 

 

94. peixe fora d’água (CP: 112; Google: 119.000) 

• “[...] aniquilar qualquer indivíduo que se voltasse contra a 

humanidade. Barry seria o ‘peixe fora d'água’ de a história, já que 

todos os outros heróis [...]” (13-10-08 BR, Cine POP) 

• “Nenhum de nós está acostumado a a essa modalidade, eu me sinto um 

peixe fora d'água. Os meninos são muito grandes, a rede é alta [...]” 

(12-01-26 BR, globoesporte.com) 

 

95. peixe morto (CP: 67; Google: 113.000) 

• “[...]é preciso olhar principalmente em os olhos, que não pode ter 

aspecto de ‘peixe morto’ e ter um olho saltado para fora. Outra dica é 

observar a [...]” (12-10-01 BR, Globo.com) 

• “[...] ridículo Ronaldo, como disse o colega abaixo de você, PRA QUE 

BATER EM PEIXE MORTO??!! O Riva é o maior safado de os 

políticos de MT [...]” (14-08-23 BR, Olhar Direto) 
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96. peixinho dourado (CP: 42; Google: 158.000) 

• “[...] como pedras e toras de madeira em chamas ficarão em o caminho 

de esse pobre peixinho dourado. Para ajudar em estas horas, o jogador 

pode usar poderes especiais bem [...]” (13-03-15 BR, Globo.com) 

• “[...] salvo erro, que a memória se confunde com a de um peixinho 

dourado, a dar voltas sobre voltas em um aquário redondo [...]” (17-

03-13 PT, Mais Futebol) 

 

97. perereca da vizinha (CP: 0; Google: 20.000) 

• “Perereca da Vizinha Num ambiente simples e rústico, com tijolos 

aparentes e uma das paredes grafitadas, os universitários são maioria e 

[...]” (11-02-10 BR, Guia Folha) 

• “Tinha a música 'Lambança', 'Perereca da Vizinha', 'Ritmo Quente'... 

Foi isso que fez a banda estourar. Mas também tem as músicas 

românticas, [...]” (16-10-06 BR, Ibahia.com) 

 

98. peru de Natal (CP: 82; Google: 45.600.000) 

• “[...] palavras, as fotos de a análise são auto-explicatórias: alguém deve 

ter azedado o peru de Natal. A relação de forças dentro de a 

geopolítica, se ainda [...]” (18-12-29 BR, Money Times) 

• “[...] o ano, vão por água abaixo. Se você já está pensando em o peru 

de Natal, em o bacalhau de Ano Novo e em os doces e chocolates [...]” 

(12-12-14 BR, Gazeta de São João del Rei) 

 

99. peru tonto (CP: 0; Google: 3.580.000) 

• “[...] de Sizemore, parecendo um peru tonto entre sua obediência a 

Curtis e um vontade súbita de acreditar no primeiro estranho que 

aparece na [...]” (19-07-01 BR, Plano Crítico) 

• “[...] fica girando igual peru tonto, isso em qualquer posição que ele 

jogue, o Reyna, gostando ou não, tá bem melhor que ele, que o Reus e 

até o [...]” (20-12-12 BR, Borussia Dortmund Brasil) 
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100. pinto no lixo (CP: 0; Google: 55.600) 

• “— Estou que nem pinto no lixo! Além de apresentar, crio e edito com 

total liberdade — afirma o carioca, de 33 anos, que realiza lives às 

[...]” (20-06-05 BR, Jornal Extra) 

• “Com 52 anos de carreira, Ary Fontoura afirma: ‘Estou um pinto no 

lixo’. O ator global, no ar em Orgulho e Paixão, tem 85 anos. Saullo 

Brenner.” (18-07-09 BR, Metrópoles) 

 

101. porco imundo (CP: 8; Google: 14.000) 

• “[...] o flagra, ela gritou os seguintes dizeres para o marido: ‘seu porco 

imundo, nojento’. Imediatamente, o homem afirmou que não tinha 

cometido delito algum [...]” (18-09-16 BR, Estado de Minas) 

• “[...] por favor, deixe de tratar a dociedade de burra! Seu porco 

imundo, não vou esquecer disso, mexer em o salario de vcs não 

querem né [...]” (17-06-07 BR, Folhama) 

 

102. pulga atrás da orelha (CP: 0; Google: 196.000) 

• “Silvia rejeita Michel na cama e o deixa com a pulga atrás da orelha. 

Advogada diz que está com sono e deixa o marido na vontade.” (13-

10-24 BR, Globo.com) 

• “‘O que ocorreu me deixou verdadeiramente com uma pulga atrás da 

orelha’, afirmou na entrevista. O colunista Flávio Ricco, também do 

UOL, [...]” (18-10-17 BR, IstoÉ) 

 

103. rato de biblioteca (CP: 74; Google: 17.800.000) 

• “Como muita gente de a minha idade, era um rapazinho que lia muito, 

rato de biblioteca, e não ligava muito a o cinema. Descobri-o muito 

mais tarde [...]” (18-10-07 PT, PÚBLICO) 

• “seu passatempo favorito. Via-se como uma traça de livros ou como 

um rato de biblioteca, como diríamos em o Brasil. Freud lembrou que 

a os 17 [...]” (13-12-15 BR, Consultor Jurídico) 
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104. rato de laboratório (CP: 44; Google: 113.000) 

• “[...] de experimentos ultrassecretos em o Laboratório Hawkins, onde 

a garota foi criada como um rato de laboratório e teve sua mente 

testada incontáveis vezes. Com o retorno de [...]” (17-10-26 BR, JC 

Online) 

• “[...] eu fazer a coisa certa. Mas caí em um erro e me senti um rato de 

laboratório.” (13-12-18 BR, R7) 

 

105. rato na sarjeta (CP: 0; Google: 614) 

• “E se por causa disso eu for atacado pelo mal da hipocrisia e acabar 

como um rato na sarjeta, fugindo para um beco sem saída depois de 

comer raticida, [...]” (02-02-21 BR, Google Books) 

• “Nos últimos anos de vida conhece uma tal solidão que o faz dizer 

‘hei-de morrer como um rato na sarjeta’.” (02-02-21 BR, Ruy 

Cinatti) 

 

106. sapo jururu (CP: 2; Google: 16.800) 

• “O espetáculo infantil ‘Cururu, o sapo jururu’ será apresentado em 

este sábado e domingo, a as 16h, em o [...]” (17-09-23 BR, Jornal O 

Globo) 

• “[...] Rosa’, ‘A Canoa Virou’, de Heitor Villa-Lobos; ‘Sapo Jururu’, 

de o Folclore Brasileiro e ‘Marcha Soldado’ e ‘Cai-Cai Balão’ [...]” 

(15-07-09 BR, Agência Estadual de Notícias) 

 

107. serpente d’água (CP: 1; Google: 3.060) 

• “[...] a região. Também conhecida como Surubim-Rei e em o Baixo 

São Francisco, como Serpente D' água. Conta os pescadores que já a 

viram, que se trata [...]” (13-10-04 BR, Aqui Acontece) 

• “As melusinas eram como sereias, mas eram descritas com uma 

diferença: a cauda dupla de serpente d'água, como aquela do símbolo 

da [...]” (13-10-18 BR, Mega Curioso Mobile) 
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108. urubu na carniça (CP: 0; Google: 7.260) 

• “A ACERP deu uma de ‘urubu na carniça’, meramente para fins 

procrastinatórios, já que o processo está com o perito e não depende 

de [...]” (20-05-07 BR, TV FOCO) 

• “Pareciam urubu na carniça. O policial foi localizado por policiais 

da 22ª DP (Penha) no local e levado ao Hospital estadual Getúlio 

Vargas, [...]” (18-06-28 BR, Jornal Extra) 

 

109. vaca atolada (CP: 81; Google: 213.000) 

• “[...] a o molho de laranja com pimenta verde e purê de maça; a vaca 

atolada; e a quirerinha de a Lapa com cracóvia.” (15-11-18 BR, 

Revista Hotéis) 

• “[...] em o cardápio. As comidas mineiras favoritas de ele são feijão 

tropeiro e vaca atolada. Ele também gosta muito de a comida 

japonesa, come tanto os pratos quentes [...]” (15-10-03 BR, 

ESPN.com.br) 

 

110. vaca chifruda (CP: 0; Google: 4.490) 

• “VACA CHIFRUDA E BRAVA PARIU NO MEIO DO MATO” (19-

10-13 BR, Youtube) 

• “Faça download desta Vaca chifruda grande com um sino em torno de 

seu pescoço [...]” (21-02-02 BR, Deposit Photos) 

 

111. vaca leiteira (CP: 146; Google: não informado) 

• “[...] Lobo apontou a Prefeitura como incentivadora de a economia, 

mas não uma ‘vaca leiteira’. Em São Francisco de o Sul, são 9, 6 mil 

pessoas [...]” (17-03-10 BR, Zero Hora) 

• “[...] E o peito farto, eu salvava leite, doava, fui uma vaca leiteira. 

Eles adoravam, mamavam até dizer chega. Logo depois que eu parei a 

[...]” (16-06-11 BR, O fuxico) 
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112. vaca louca (CP: 382; Google: 229.000) 

• “[...] anos 1990, alguns países de a Europa enfrentaram um surto de 

casos de vaca louca por causa de o consumo, por outros animais, de 

ração processada de bovinos [...]” (19-05-31 BR, R7) 

• “[...] carne bovina para a China depois de a confirmação de um caso 

atípico de vaca louca em o Mato Grosso. # A medida faz parte de um 

acordo assinado entre [...]” (19-06-03 BR, Terra) 

 

113. vaca ruminante (CP: 0; Google: 823) 

• “Neste momento, uma vaca ruminante, tentando processar no 

pensamento a fala do líder internacional… Sim, melhor a vaca, 

mascando [...]” (20-11-25 BR, Brasil 247) 

• “[...] OU UMA PESSOAL MAL INTENCIONADA. APROVEITA E 

VAI PARA LÁ MARIA IRRITA. SITE FAKE TOTAL....VACA 

RUMINANTE.” (20-02-26 BR, Estado de Minas) 

 

114. vaquinha de presépio (CP: 15; Google: 6.780) 

• “[...] eu tiver que votar contra o governo eu vou votar. Eu não sou uma 

vaquinha de presépio que diz ‘amém’ a tudo’, alfinetou.” (18-12-05 

BR, Jornal Midiamax) 

• “[...] só não faz verão em a diplomacia internacional. Mas ficar na 

condição de vaquinha de presépio é pior. É o que os países europeus 

têm feito.” (13-10-23 BR, Rede Brasil Atual) 

 

115. veado rosa (CP: 0; Google: 10.600) 

• “Rolo de fita de cetim de veado rosa para decoração de fitas de 

presente, artesanato, artes e arranjos de flores rosa na Amazon.” (21-

02-14 BR Amazon) 

• “É hoje! Estarão lá eu, meus zines, minha cabeça de veado rosa...” 

(15-04-11 BR Facebook) 

 

116. zebra colorida (CP: 1; Google: 6.140) 

• “[...] fashionista e anõezinhos idem seduzem os que passam por ali. A 

Barneys tem uma zebra colorida e um estranho híbrido de unicórnio 
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com rinoceronte, enquanto a Bloomingdale’s [...]” (17-12-25 BR, 

TNH) 

• “Tive muito carinho, foi um período difícil, mas muito rico de atenção 

da minha família. saiba mais. Animal print: a estampa de zebra 

colorida [...]” (20-10-27 BR, Vogue) 

 

 

 


