
 

 

 
EDUARDO MARAFON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADUÇÃO DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DO FRANCÊS 

PARA O PORTUGUÊS NA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

ASTÉRIX CHEZ LES BELGES 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2016 



 

EDUARDO MARAFON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRADUÇÃO DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DO FRANCÊS 

PARA O PORTUGUÊS NA HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

ASTÉRIX CHEZ LES BELGES 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Departamento de Letras 
Estrangeiras Modernas da Universidade 
Estadual de Londrina, como requisito parcial 
à obtenção do título de Bacharel em Letras 
com habilitação em Língua e Cultura 
francesas. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Laura Taddei 
Brandini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2016 



 

EDUARDO MARAFON 
 
 
 

TRADUÇÃO DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DO FRANCÊS PARA O 

PORTUGUÊS NA HISTÓRIA EM QUADRINHOS ASTÉRIX CHEZ LES 

BELGES 

 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Departamento de Letras Estrangeiras 
Modernas da Universidade Estadual de 
Londrina, como requisito parcial à obtenção do 
título de Bacharel em Letras com habilitação 
em Língua e Cultura francesas. 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Orientadora: Profa. Dra. Laura Taddei Brandini 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 
 

____________________________________ 
Profa. Dra. Tatiana Helena Carvalho Rios 

Ferreira 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 
 
 

____________________________________ 
Profa. Me. Sabrina Moura Aragão 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 

Londrina, 25 de fevereiro de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos amantes da 

Língua e da Cultura francesas. 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço à minha família e amigos, pois a realização 

deste trabalho seria impossível sem vocês. Muito grato à minha mãe que com 

cuidado e amor me educou e ajudou muito em todas as fases da minha vida. Aos 

amigos Aquiles e Pierre, que sempre me acompanharam ao longo do curso. 

 

À minha professora e orientadora Laura T. Brandini por ter 

acreditado em mim, por ter me incentivado a terminar este trabalho no desespero de 

querer deixar para depois e pelas valiosas e deliciosas aulas de literatura francesa. 

 

À professora Josely Soncella, hoje professora da UnB, por ter me 

guiado e orientado no início deste trabalho. 

 

Às colegas de curso Andréia, Cristiane, Regina e Sintia. 

 

À todos os professores pelos ensinamentos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Dès les premières livraisons de la série, en 1959, les 
tribulations du malicieux Astérix et du débonnaire Obélix 
ont connu un succès spectaculaire. Partout à travers le 
monde, le petit village gaulois a rallié de fervents émules. 
D'où vient ce succès jamais démenti ? Que s'y joue-t-il, 
au fond, de si atavique ? Une mise en scène aussi 
franche que savoureuse de nos stéréotypes historiques 
et culturels : parodie de l'imagerie scolaire de "nos 
ancêtres les Gaulois", satire de la société française des 
quarante dernières années, caricature des peuples 
étrangers, de leurs idiotismes, de leurs coutumes... Le 
résultat est un message tonique sur l'universalité des 
valeurs au-delà des différences culturelles : si forts soient 
les obstacles linguistiques et les malentendus, il est 
toujours possible de se comprendre et de rire ensemble. 
Il n'y a pas de "choc des civilisations" entre des peuples 

qui se retrouvent au même banquet ».1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 “Desde as primeiras entregas da série, em 1959, as tribulações do malicioso Asterix e do afável Obelix tiveram 
um sucesso espetacular. Em todo o mundo, a pequena aldeia gaulesa insultou fervorosos seguidores. De onde 
vem este sucesso inegável? O que se passa, por trás, de tão atávico? Uma encenação tão franca e saborosa dos 
nossos estereótipos históricos e culturais: paródia do imaginário escolar dos “nossos antepassados Gauleses”, 
sátira da sociedade francesa dos últimos quarenta anos, caricatura dos povos estrangeiros, dos seus idiotismos, 
dos seus costumes... O resultado é uma mensagem fortificante sobre a universalidade dos valores além das 
diferenças culturais: por mais fortes que sejam os obstáculos linguísticos e os mal-entendidos, sempre é 
possível compreender e rir ao mesmo tempo. Não existe “choque de civilizações” entre as pessoas que se 
encontram no mesmo banquete. ” (Tradução nossa) 
ROUVIÈRE, N. Astérix ou la parodie des identités, coll. Champs, Paris : Flammarion, 2008. 
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RESUMO 
 
 

Nosso trabalho como por objetivo de identificar e de descrever as expressões 
idiomáticas presentes no álbum Astérix chez les Belges [Asterix entre os Belgas], 
bem como de analisar e de discutir as escolhas que o tradutor brasileiro Eli Gomes 
fez para traduzi-las do francês para o português brasileiro. Primeiramente, nós 
discutimos a definição das palavras “idiomático”, “idiomatismo” e “idiotismo” 
encontrada em cinco dicionários diferentes. Em seguida, nós descrevemos o corpus 
para, enfim, estudar as escolhas de tradução da história em quadrinhos publicada no 
Brasil, fazendo comentários e propostas de traduções quando necessárias. 
 
Palavras-chave: Expressão idiomática. Tradução. Asterix. Idiomatismo. História em 
Quadrinho. 
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RÉSUMÉ 
 
 

Notre travail a pour but d’identifier et de décrire les Expressions Idiomatiques 
présentes dans l’album Astérix chez les Belges, ainsi que de les analyser etde  
discuter les choix que le traducteur brésilien Eli Gomes a faits pour les traduire du 
français au portugais brésilien. D’abord nous discutons la définition des mots 
« idiomatique », « idiomatisme » et « idiotisme » trouvée dans cinq dictionnaires. 
Ensuite, nous décrivons le corpus pour, enfin, étudier les choix de traduction de la 
bande dessinée publiée au Brésil, en faisant des commentaires et des propositions 
de traductions alternatives quand cela est nécessaire. 
 
Mots-clés: Expression Idiomatique. Traduction. Astérix. Idiomatisme. Bande 
dessinée. 
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ABSTRACT 

 
 

Our work aims to identify and describe the idoms present on the album Astérix chez 
les Belges [Asterix in Belgium], as well as to analyze and discuss the choices that the 
Brazilian translator Eli Gomes made to translate them from French to Brazilian 
Portuguese. First, we discuss the definition of the words "idiomatic", "idiom" and 
"idiotism" found in five different dictionaries. Then we describe the corpus to finally 
study the choices of translation in comic album published in Brazil, making comments 
and proposals for translations when necessary. 
 
Key words: Idiomatic expression. Translation. Asterix. Idiom. Comic book. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

É muito comum as pessoas se expressarem idiomaticamente. 

Expressões idiomáticas são encontradas na linguagem quotidiana, na televisão, nos 

anúncios dos jornais, nas revistas, em discursos políticos, no rádio, em letras de 

músicas, na literatura e a sua utilização não está restrita a uma determinada camada 

social. Aquilo que se pode comunicar usando expressões idiomáticas também pode 

ser transmitido por meio de frases convencionais; toda expressão idiomática carrega 

dois sentidos: um literal e um não literal. 

Como o tema central deste trabalho são as Expressões Idiomáticas, 

também chamadas de Idiomatismos, ou ainda Idiotismos, faz-se necessário, antes 

de mais nada, definirmos o que são elas, na visão de alguns pesquisadores 

brasileiros. Claudia Xatara, Huelinton C. Riva e Tatiana Helena C. Rios, no artigo 

intitulado “As dificuldades na tradução de Idiomatismos”, apresentam a seguinte 

definição de Expressão Idiomática: “é uma lexia complexa indecomponível, 

conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição cultural” (XATARA, RIVA e 

RIOS, 2002: 184). Para Nogueira, em sua dissertação de mestrado intitulada “A 

presença de expressões idiomáticas (EIs) na sala de aula de E/LE para brasileiros”, 

as Expressões Idiomáticas “representam os componentes mais versáteis e ricos da 

linguagem humana capazes de mascarar a realidade com metáforas quando se faz 

necessário, independente do motivo (NOGUEIRA, 2008 apud CUNHA, 2012, p. 37). 

Tagnin, em seu livro “Expressões idiomáticas e Convencionais”, utilizando o exemplo 

da expressão “bater as botas”, cuja análise de seus constituintes separados não 

levaria ao seu significado real, que é “morrer”, postula que “uma expressão 

idiomática abrange todas as expressões convencionalizadas, ou seja, aquelas cujo 

significado foi semanticamente convencionalizado devido à dificuldade de 

depreendê-lo através da análise de seus constituintes separadamente” (TAGNIN, 

1989 apud CUNHA, 2012, p. 37). 

Tendo em vista as definições de expressões idiomáticas citadas, 

podemos considerar tais expressões como componentes linguísticos capazes de 

“mascarar a realidade com metáforas”, que são cristalizados no idioma pela tradição 

cultural, ou seja, as expressões idiomáticas apresentam significados estáveis em 

razão da frequência de emprego, e a sua indecomponibilidade faz com que não 

possam ser analisadas a partir dos seus elementos constituintes isolados. 
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No universo da tradução, diversas são as situações em que os 

tradutores se deparam com expressões idiomáticas, sendo que muitas delas não 

são e nem podem ser traduzidas literalmente.  

Apresentamos alguns exemplos onde Paulo Rónai, na obra Escola 

de Tradutores (1987), discute as dificuldades de tradução de certas expressões. 

Esta obra é composta por 21 capítulos, onde Rónai faz a reunião de artigos sobre 

tradução. No texto “Traduzir o intraduzível”, ao se deparar com a expressão Ce n’est 

pas la mer à boire, um dicionário francês-português apresenta a seguinte tradução: 

“Não é um bicho-de-sete-cabeças”. Segundo Rónai, “essa tradução pode até ser 

boa, porém, há contextos em que seria desaconselhável utilizá-la, [...] como por 

exemplo se for dita por um marinheiro em uma situação onde se trata realmente de 

beber” (RÓNAI, 1987, p. 18). Um outro exemplo tratado por Rónai, nesse mesmo 

texto, é a expressão marchande des quatre saisons, que um tradutor brasileiro 

poderia traduzir como “verdureira”, no lugar de “vendedora das quatro estações”, 

mais bonito, porém, totalmente injustificável e descabido (RÓNAI, 1987, p. 19). 

Com esses dois exemplos, Rónai mostra que “as dificuldades do 

tradutor não podem ser circunscritas e também que não há problema de tradução 

definitivamente resolvido”. Assim, para Rónai, “cada palavra se apresenta, de cada 

vez, num contexto diferente, que a embebe de sua atmosfera e lhe altera o sentido, 

às vezes quase impercebivelmente” (RÓNAI, 1987, p. 19). Assim, pode-se concluir 

que a tradução de palavras isoladas pode levar o tradutor a erros, sendo necessário, 

então, considerar o contexto em que as palavras estão inseridas. 

No contexto de tradução, o processo de negociação tratado por 

Umberto Eco em seu livro Dire presque la même chose (2006) pode ser utilizado 

para explicar o problema da tradução de expressões. Neste livro, Umberto Eco traz 

uma coletânea de textos gerados a partir de suas reflexões sobre teoria de tradução, 

de suas experiências como tradutor, desde 1983. Foi em 2002 que Umberto Eco, 

durante um trabalho em Oxford, desenvolveu a noção de tradução como 

negociação. Assim, para Eco, qualquer que seja o processo tradutológico, ele é 

tratado como um processo de “negociação”: 

 

[...] étant justement un processus selon lequel, pour obtenir 
quelque chose, on renonce à quelque chose d’autre, et d’où, au 
final, les parties en jeu sortent avec un sentiment de satisfaction 
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raisonnable et réciproque, à la lumière du principe d’or selon 
lequel on ne peut pas tout avoir.2(ECO, 2006, p. 18) 
 

 

As partes negociáveis neste processo podem ser diversas. Por 

exemplo: de um lado temos o texto de partida, onde os direitos do autor exercem um 

certo desejo de controle sobre o texto, e ainda a cultura onde o texto foi gerado. Do 

outro lado temos o texto de chegada, inserido em uma cultura diferente daquela do 

texto de partida, onde os leitores e a indústria editorial podem estabelecer 

modificações, a fim de tornar a leitura mais fácil. Assim, o tradutor funciona como um 

negociador e ele deve escolher o termo, na sua língua, que melhor expresse o 

conteúdo nuclear. Para Umberto Eco: 

 

Le Contenu Nucléaire [...] ne représente pas tout ce que nous savons 
sur une unité de contenu donnée. Il représente les notions minimales, 
les qualités requises élémentaires pour reconnaître un objet donné 
ou comprendre un concept donné – et comprendre l’expression 
linguistique correspondante (ECO, 2006, p. 104)3. 

 

Por que estudar expressões idiomáticas? Para um estudante de 

língua estrangeira, as expressões idiomáticas acabam sendo elementos de difícil 

tradução, pois elas são cristalizadas em um idioma pela tradição cultural. George 

Mounin, em seu livro Introdução à Linguística (1997), diz que cada língua reflete uma 

visão de mundo e funciona como um prisma através do qual os seus usuários estão 

condenados a ver o mundo. Assim, nossa visão de mundo é determinada pela 

língua que falamos (MOUNIN, 1997, p.72). Sendo assim, somente com um grau 

avançado de conhecimento da língua e da cultura é que o estudante de língua 

estrangeira consegue estabelecer um diálogo, não apenas no nível linguístico, mas 

principalmente cultural, tornando-se apto a traduzir e a empregar as expressões 

idiomáticas de maneira natural. Matias (2008), em sua dissertação de Conclusão do 

Curso de Pós-graduação em Estudos da Tradução, desenvolvida na Universidade 

                                                 
2 [...] sendo um processo segundo o qual, para obter alguma coisa, renunciamos à alguma outra coisa, e onde, 
no final, as partes terminam com um sentimento de satisfação razoável e recíproca, considerando o princípio 
de que nós não podemos ter tudo. (ECO, 2006, p. 18, tradução nossa) 
3 O Conteúdo Nuclear [..] não represente tudo que nós sabemos sobre uma dada unidade de conteúdo. Ele 
representa as noções mínimas, as qualidades elementares exigidas para reconhecer um dado objeto ou 
compreender um dado conceito – e compreender a expressão linguística correspondente (ECO, 2006, p. 104, 
tradução nossa). 



 15 

Federal de Santa Catarina, intitulada “Expressões idiomáticas corporais no 

dicionário bilíngue de uso espanõl-português / português-espanhol”, diz que:  

 

expressar-se idiomaticamente não significa simplesmente empregar 
expressões idiomáticas, mas ter um bom nível de domínio de um 
idioma. O domínio, por sua vez, está relacionado à capacidade de 
comunicar-se de maneira não trivial, empregando metáforas 
convencionais e, a partir delas, criando outras metáforas (2008 apud 
MEDEIROS, 2010, p. 8). 

 

A ideia inicial deste trabalho era estudar expressões idiomáticas 

relacionadas ao tema de viagem, encontradas em blogs específicos na internet. 

Porém, não foram encontradas expressões idiomáticas em número significativo que 

pudessem sustentar este trabalho. Assim, decidiu-se estudar expressões idiomáticas 

em outro corpus, as histórias em quadrinhos. Buscamos então na série Astérix, que 

é um clássico da cultura francesa, o material a ser estudado neste trabalho. Estudar 

as expressões idiomáticas encontradas em histórias em quadrinhos francesas, do 

ponto de vista do processo de sua tradução, representa uma maneira de ampliar os 

conhecimentos dos valores representados pela língua e pela cultura francesas, uma 

vez que as expressões idiomáticas servem de veículo para esse conhecimento.  

Tendo em vista o corpus selecionado, indagamo-nos: Quais as 

escolhas usadas pelo tradutor para traduzir as expressões idiomáticas presentes em 

Astérix? Por que o tradutor usa determinada expressão idiomática em detrimento de 

outra? Podemos fazer uma proposta de tradução mais adequada? 

O objetivo principal deste estudo é identificar as expressões 

idiomáticas presentes no livro Astérix chez les Belges, de autoria de René Goscinny 

e Albert Uderzo, publicado em 1979, descrevê-las, analisar e discutir as escolhas do 

tradutor brasileiro Eli Gomes, ao traduzir expressões idiomáticas no álbum do 

francês para o português brasileiro, Asterix entre os Belgas (2014) e propor 

traduções mais adequadas, quando necessário. 

Este trabalho foi organizado em quatro capítulos, além da 

Introdução. O primeiro capítulo se refere aos conceitos de “idiomático”, “idiomatismo” 

e “idiotismo” encontrados em dicionários gerais de língua. O segundo capítulo é 

dedicado às histórias em quadrinhos e ao fenômeno Astérix, bem como à 

apresentação do livro Astérix chez les Belges, que é o corpus utilizado neste 

trabalho. O terceiro capítulo trata da identificação, relação e descrição das 
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expressões idiomáticas identificadas neste livro, assim como da análise tradutológica 

realizada na operação de tradução das expressões idiomáticas do francês para o 

português brasileiro, onde nós fizemos comentários sobre as escolhas que o tradutor 

fez e propomos melhores traduções, quando necessário. O quarto e último capítulo 

traz das considerações finais. 
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2 IDIOMATISMO 

 

2.1 IDIOMATISMO EM DICIONÁRIOS GERAIS DE LÍNGUA 

 

Nesta seção do primeiro capítulo, relacionamos o conceito de 

“idiomático”, “idiomatismo” e “idiotismo” encontrado em dicionários gerais de língua 

portuguesa e língua francesa, sendo eles: Novo dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa (2004), Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2004), Le Nouveau 

Petit Robert (2010) e Trésor de la langue française informatisé (TLFi). 

 

2.1.1 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 

 

O Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2004) 

apresenta três verbetes referentes a “idiomático”, “idiomatismo” e “idiotismo”. Com 

relação ao verbete “idiomático”, o dicionário inicia pela etimologia da palavra: vem do 

grego idiomatikós, que significa “particular”, “especial”, seguida pela classe 

gramatical “adjetivo”, e então definição: “Relativo a, ou próprio de um idioma” (p. 

1067). 

O verbete “idiotismo” pertence à classe gramatical substantivo 

masculino, apresenta origem na palavra grega idiotismós, que significa “gênero de 

vida”, “hábito”, “linguagem corrente ou vulgar”. Considerando a origem latina, 

idiotismos, encontra-se o seguinte significado: “expressão própria de uma língua” (p. 

1067). 

O verbete “idiomatismo”, assim como o verbete “idiotismo”, 

apresenta remissão à “expressão idiomática”. Portanto, não é apresentada definição 

para “idiomatismo” neste dicionário. O verbete “idiotismo” apresenta ainda remissão 

ao verbete “idiotice” (p. 1067). 

No verbete “expressão”, este dicionário apresenta diversas 

acepções, entre elas “expressão idiomática”, definida como sendo “sequência de 

palavras que funcionam como uma unidade; idiomatismo, idiotismo, frase feita, 

locução estereotipada, grupo fraseológico”. Como exemplo, o Novo dicionário 

Aurélio da Língua Portuguesa cita as seguintes expressões idiomáticas: “ficar a ver 

navios” e “acabar em águas de bacalhau”. A primeira apresenta a seguinte 

explicação: “não alcançar algo que pretendia”, encontrada no verbete “navio”. Para a 
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segunda, “acabar em águas de bacalhau”, o dicionário não apresenta nenhuma 

explicação (p. 858). Entretanto, o dicionário Michaelis apresenta a seguinte definição 

para a expressão “dar em água de bacalhau”, no verbete “dar”: “dar em nada”, “ter 

mau êxito”4. 

 

2.1.2 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

 

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa apresenta três verbetes 

referentes a “idiomático”, “idiomatismo” e “idiotismo”. No verbete “idiomatismo”, 

encontramos somente uma remissão ao verbete “idiotismo”, portanto, o verbete 

“idiomatismo” não é explicado neste dicionário.  

Para o verbete “idiotismo”, são apresentadas duas acepções. A 

primeira remete a “idiotice”. A segunda, pertencendo à linguística, remete a “traço ou 

construção peculiar a uma determinada língua, que não se encontra na maioria dos 

outros idiomas” (p. 1566). Ainda nessa segunda acepção, o dicionário apresenta 

outra definição: “locução própria de uma língua, cuja tradução literal não faz sentido 

numa outra língua de estrutura análoga, geralmente por ter um significado não 

dedutível da simples combinação dos significados dos elementos que a constituem” 

(p. 1566). Para exemplificar, o dicionário apresenta “estar com a cachorra”, que 

significa “estar irado, de mau humor”. Por fim, o verbete traz a explicação 

etimológica da palavra, tem-se do grego idiotismos, gênero de vida de simples 

particular, linguagem dos simples particulares, linguagem corrente ou vulgar. E pelo 

latim, idiotismus significa “estilo familiar”.  

No verbete “expressão”, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

apresenta a seguinte definição para “expressão idiomática”: “locução ou frase 

cristalizada numa língua, cuja significação não é dedutível dos significados das 

palavras que a compõem e que geralmente não pode ser entendida ao pé da letra 

(por exemplo “bater perna” p. 1289). Sobre esse exemplo, no verbete “perna”, 

encontra-se a explicação que é “caminhar à toa, passear muito, andar muito para 

realizar algo” e não “dar pancadas ou golpes nos membros inferiores”, que seria o 

sentido literal. 

                                                 
4 Fonte: Dicionário eletrônico Michaelis, disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=dar. Acesso 
em: 10 jan. 2016. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=dar
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2.1.3 Le Nouveau Petit Robert 

 

O dicionário de língua francesa Le Nouveau Petit Robert apresenta 

os verbetes idiomatique e idiotisme. 

Para o verbete idiomatique, primeiramente é apresentada a classe 

gramatical: adjetivo. Em seguida, tem-se a etimologia da palavra, idiômatikos, que 

significa “propre à um idiome”, “próprio a um idioma”. Como exemplo, este dicionário 

cita “expression idiomatique”, “expressão idiomática” e “tournure idiomatique”, 

“construção idiomática”. Em seguida, tem-se uma remissão ao verbete idiotisme. 

No verbete idiotisme, primeiramente é dada a classe gramatical, 

substantivo masculino, seguida pela etimologia. Idiotisme vem do latin idiotismus, e 

do grego idiotismos, que significa “langage courant”, “linguagem cotidiana”. A 

explicação fornecida para idiotisme é “forme ou locution propre à une langue, 

impossible à traduire littéralement dans une autre langue de structure analogue 

(gallicisme, anglicisme, germanisme, hispanisme, latinisme …)” (ROBERT, 2010, p. 

1273)5. 

 

2.1.4 Trésor de la langue française informatisé (TLFi) 

 

O TLFi é um dicionário online criado pelo Service Communication et 

Valorisation do laboratório Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 

Analyse et traitemant informatique de la langue française (ATILF). Este dicionário 

define idiomatique como “qui est propre à une langue”, “que é próprio a uma língua” 

e pertence à classe gramatical adjetivo. 

A respeito de idiotisme, o TLFi apresenta duas acepções. A acepção 

A define idiotisme como “construction qui apparaît propre à une langue donnée et qui 

ne possède aucun correspondant syntaxique dans une autre langue”6. Dentro desse 

verbete, encontramos outras explicações: “Un idiotisme est plutôt un syntagme figé 

                                                 
5 Forma ou locução própria a uma língua, impossível de traduzir literalmente para uma língua de estrutura 
análoga (galicismo (idiomatismo próprio da língua francesa), anglicismo (idiomatismo próprio da língua 
inglesa), germanismo (idiomatismo próprio da língua alemã), hispanismo (idiomatismo próprio da língua 
espanhola), latinismo (idiomatismo próprio do latim) ...) (ROBERT, 2010, tradução nossa). 
6 “Construção que aparece própria a uma dada língua e que não possui nenhum correspondente sintático em 
outra língua” (tradução nossa). 
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rebelle à l'analyse grammaticale comme il y a en français”7 e “ Mot, expression 

propre à une personne, à un groupe”8. A acepção B apresenta a seguinte definição, 

em analogia à acepção A: “Caractère qui appartient en propre à quelqu'un, à 

quelque chose”9 (s/p.). 

 

2.1.5 Aspectos relevantes 

 

Nenhum dos dicionários da língua portuguesa consultados explica o 

verbete “idiomatismo”. Com relação à “expressão idiomática” e “idiotismo”, as 

definições mostram que ambas representam manifestações peculiares da língua.  

Considerando a definição de “expressão idiomática” dada pelo Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, vemos que esta trata do aspecto semântico, pois o que as torna 

peculiar com relação à outras expressões não idiomáticas é o fato de que o seu 

significado não pode ser calculado pela soma dos significados isolados das palavras 

que a compõem, não podendo ser traduzidas e entendidas ao pé da letra. 

O dicionário Le Nouveau Petit Robert trata da impossibilidade de 

tradução em línguas análogas para o verbete idiotisme, porém não diz nada sobre o 

aspecto semântico onde o significado da expressão não pode ser depreendido do 

significado das palavras que a compõem. 

Para este trabalho, levamos em conta o aspecto semântico das 

expressões idiomáticas, quer dizer, o fato de que o seu significado não pode ser 

obtido através do significado isolado das palavras que as compõem. 

 

2.2 EXPRESSÃO IDIOMÁTICA NO DICIONÁRIO DE PROVÉRBIOS, 

IDIOMATISMOS E PALAVRÕES 

 

O Dicionário de provérbios, idiomatismo e palavrões (PIP) 

desenvolvido por Xatara e Oliveira (2002) é um instrumento de grande valia para 

tradutores e aprendizes de língua estrangeira. Neste livro, os autores desenvolvem a 

definição de Expressão Idiomática considerando-a como 

 

                                                 
7 “Um idiomatismo é mais um sintagma fixo rebelde à uma análise gramatica, como existe em francês” 
(tradução nossa). 
8 “Palavra, expressão própria a uma pessoa, a um grupo” (tradução nossa). 
9 “Característica que pertence a alguém, a alguma coisa” (tradução nossa). 
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uma unidade locucional ou frasal que constitui uma combinatória 
fechada, de distribuição única ou distribuição bastante restrita, pois 
se apresenta como um sintagma complexo que não tem paradigma, 
ou seja, quase nenhuma operação de substituição característica das 
associações paradigmáticas pode ser normalmente aplicada 
(XATARA, OLIVEIRA, 2002, p. 57).  

 

A interpretação semântica de uma Expressão Idiomática não pode 

ser calculada a partir da soma dos significados individuais de seus elementos, por 

exemplo: “dar com a cara na porta” não significa bater a cara intencionalmente ou 

não, na porta, mas significa “não encontrar ninguém onde se foi procurar”.  

O processo de cristalização de uma Expressão Idiomática se dá 

através da frequência de seu emprego pela comunidade dos falantes, ou seja, é a 

consagração pela tradição cultural, tornando-a estável em significação, o que 

possibilita sua transmissão às gerações seguintes e seu alto grau de codificabilidade 

(XATARA, OLIVEIRA, 2002, p. 57). 

Durante a elaboração deste dicionário, os autores se depararam 

com problemas teóricos e práticos referentes à tradução, elaborando então o artigo 

“As dificuldades na tradução de idiomatismos”. Tanto neste artigo, quando no 

Dicionário de provérbios, idiomatismo e palavrões, os autores definem a expressão 

idiomática como “uma lexia complexa indecomponível, conotativa e cristalizada em 

um idioma pela tradição cultural”. 

Segundo Xatara, Riva e Rios, para identificarmos uma Expressão 

Idiomática, é preciso considerar as seguintes características: 

 

A indecomponibilidade da unidade fraseológica (quase não existindo 
possibilidade de substituição por associações paradigmáticas), a 
conotação (sua interpretação semântica não pode ser feita com base 
nos significados individuais de seus elementos) e a cristalização 
(consagração de um significado estável). (XATARA, RIVA e RIOS, 
2002, p. 184). 

 

Um aspecto relevante da definição de Expressão Idiomática 

encontrada no Dicionário de provérbios, idiomatismo e palavrões e que não é tratado 

nos dicionários gerais de língua citados é o fato da expressão idiomática estar 

cristalizada no idioma através da frequência de seu emprego pelos falantes daquela 

comunidade. Essa utilização das Expressões Idiomáticas pelos falantes nativos de 

uma língua é que torna difícil a compreensão pelos estrangeiros. Nesse sentido, as 
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Expressões Idiomáticas presentes no álbum do Astérix escolhido, Astérix chez les 

Belges, tornam-se interessantes pois, além da dificuldade de compreensão, 

verificamos também a existência de dificuldades de tradução para o português 

brasileiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

3 A HISTÓRIA EM QUADRINHOS ASTÉRIX 

 

3.1 O GÊNERO QUADRINHOS 

 

Sabemos que uma simples imagem pode contar uma história. 

Porém, uma sequência de imagens pode contar uma história mais ampla e 

detalhada.  

Conforme Rahde (1996), em seu artigo intitulado “Origens e 

evolução da história em quadrinhos”, onde é apresentado o processo de 

desenvolvimento das histórias em quadrinhos desde a origem na pré-história até os 

dias de hoje, os desenhos famosos das cavernas pré-históricas são as primeiras 

histórias em quadrinhos conhecidas. Assim, através da imagem, o homem primitivo 

desenvolveu a sua capacidade de comunicação e de produzir cultura. A história 

contada através de imagens data de aproximadamente 15.000 a 10.000 anos a.C, e 

pode ser exemplificada pelo Acasalamento de bisontes: “Este famoso grupo 

naturalístico... foi modelado em argila sobre um pedaço de rocha. Mostra claramente 

a finalidade mágica da arte do homem primitivo: a procriação e a caça” (RAHDE, 

1996 apud O mundo da arte, 1979, p. 17). Continuando pela história da civilização, 

percebemos que os relevos e as pinturas egípcias continuaram esta narrativa 

através de imagens, sendo elas pintadas ou modeladas, no interior dos templos e 

túmulos, representando cenas de caçadas, colheitas, oferendas e cenas domésticas 

(RAHDE, 1996). A Figura 1, a seguir, ilustra um exemplo de episódio da vida 

cotidiana, executado em relevo no Túmulo de Ti, em Saqqara, no Egito, entre 2.450 

e 2.325 a.C. Esta imagem mostra um homem do Egito antigo fabricando papiro: 
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Figura 1 - Um homem do Egito antigo fabrica papiro num mural em relevo do túmulo 
de Ti, em Saqqara, Egito (2450 a.C.-2325 a.C.). 

 
Fonte: https://www.pinterest.com/pin/413627546996503255/. Acessado em 28 dez 2015. 

 

O segundo tipo de história em quadrinhos que a humanidade 

conheceu, a primeira forma de escrita, foram os hieróglifos do Egito, segundo 

Rahde. Atualmente, observamos que a história em quadrinhos atual apresenta 

balões, que são mais um elemento gráfico na sua composição. A imagem 

permaneceu contando histórias durante a evolução. Os balões foram introduzidos na 

Idade Média e pouco a pouco a imagem se adaptou aos textos, principalmente com 

utilização da técnica da xilogravura (RAHDE, 1996). 

Conforme diz em SANTOS e GANZAROLLI (2011), em seu artigo 

intitulado “Histórias em quadrinhos: formando leitores”, onde reconstroem uma 

trajetória histórica das histórias em quadrinhos no Brasil e pesquisam sobre sua 

utilização como meio de incentivo à leitura, estas são eficientes ferramentas para 

despertar em crianças o gosto pela leitura, pois a sua linguagem (ação narrativa) 

empolga, satisfaz as crianças e não cansa, como acontece muitas vezes nas leituras 

obrigatórias. Isto se dá, provavelmente por serem desenhos coloridos, com textos 

em balões e linguagem adaptada ao seu nível intelectual. 

 Mas como podemos definir as histórias em quadrinhos? Segundo 

Luyten (1985 apud RAHDE, 1996, p. 104) “Elas são formadas por dois códigos de 

signos gráficos: a imagem e a linguagem escrita”. Para Alves (2001 apud SANTOS; 

GANZAROLLI, 2011): “A história em quadrinhos [...] é um meio de comunicação de 
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massas, cujas histórias são narradas através de imagens desenhadas e texto inter-

relacionados [...]”. Segundo o Dicionário de gêneros textuais de Sérgio Roberto 

Costa, a história em quadrinhos é definida como um gênero com três características 

essenciais: 1) integração entre palavras e imagens; 2) presença do tipo narrativo na 

maioria dos textos; 3) tem o papel como suporte mais recorrente (COSTA, 2009). 

Segundo Ramos (2010), em seu livro A leitura dos quadrinhos, os 

mesmos apresentam uma linguagem autônoma com mecanismos próprios para 

representar seus elementos narrativos e ainda compartilham características com 

outros gêneros: tempo, espaço, personagem e discurso. 

O tempo é percebido pela disposição dos balões e quadrinhos. O 

narrador também tem um papel importante com relação ao tempo, seja através da 

utilização de enunciados como: “um ano depois...” ou “na semana seguinte...”, ou 

pela época histórica, roupas, objetos dos personagens e período do dia e do ano 

(inverno, verão...). O personagem em si também funciona como um indicador de 

tempo, quando a imagem desse personagem jovem aparece em outro momento com 

características de mais velho. Para que o tempo seja prolongado, utiliza-se o maior 

número de vinhetas para descrever uma ação (RAMOS, 2010). 

Com relação ao espaço, este está associado ao tempo, já que nas 

histórias em quadrinhos, o tempo está contido no interior de um quadrinho e está 

cercado pela linha de contorno dos próximos quadrinhos (RAMOS, 2010). 

Nas histórias em quadrinhos, o personagem, assim como ocorre na 

maioria das narrativas, é o responsável pela ação e também atua como ponto de 

referência para orientar o leitor sobre o rumo da história. Um dos principais recursos 

para dar expressividade aos personagens é trabalhar com as expressões faciais 

(RAMOS, 2010), como na imagem abaixo: 
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Figura 2 – Exemplo de como os desenhos e textos são mostrados nas histórias em 
quadrinhos. Nota-se também a diferença de expressão facial de um mesmo 
personagem. 

 
Fonte: GOSCINNY, UDERZO (2014) 

 

 

O suíço Rodolphe Töpffer, um dos mestres fundadores do gênero 

quadrinhos, foi o primeiro a criar uma definição: “Les dessins sans le texte n’auraient 

qu’une signification obscure; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout 

ensemble forme une sorte de roman, d’autant plus original qu’il ne ressemble pas 

mieux à un roman qu’à autre chose10” (PIERRE, 1993, p. 236-237). 

Esta última definição de história em quadrinhos criada pelo suiço 

Töpffer engloba as duas definições anteriores tratadas por RAHDE (1996) e RAMOS 

(2010), onde temos a junção da imagem com a escrita (Rahde) que compartilham 

características com outros gêneros: tempo, espaço, personagem e discurso, 

formando o que Töpffer chamou de romance. 

 

3.2 A CRIAÇÃO DE ASTÉRIX 

 

Uma declaração dos criadores de Astérix esclarece a origem de um 

dos maiores sucessos dos quadrinhos franceses: 

 

Nous avons créé Astérix afin qu’il devienne un classique de la 
littérature française. Il a été pensé pour être lu par des adultes. 
Tout, dans ses aventures, n’est que symbole, gravité et sérieux. 
Croyez-vous  qu’en  1959  nous  avions  du  temps  à  perdre  à  

                                                 
10 “Os desenhos sem o texto só teriam um significado obscuro. O texto, sem os desenhos, não 

significaria nada. Tudo junto forma um tipo de romance, ainda mais original que ele não parece 
melhor a um romance que qualquer outra coisa” (tradução nossa) 
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dessiner  des  petits  Mickeys?” (GOSCINNY e UDERZO, 1999, 
p. 17 apud GONÇALVES, 2014)11. 
 

 

Na década de 1950, após o término da Segunda Guerra Mundial, a 

economia francesa passa por uma evolução aparentemente favorável. Com relação 

às transformações sociais, são observadas características de sociedades industriais, 

como por exemplo, o progresso de vida, as pessoas passam a adquirir aparelhos 

que facilitam o cotidiano, é implantado o descanso remunerado e a possibilidade de 

não trabalhar aos sábados, há o surgimento das estações de rádio, a compra de 

aparelhos fotográficos, a criação da livraria FNAC, etc. Empresas do setor 

audiovisual começam a voltar a atenção para os jovens. Nesse contexto histórico se 

dá a criação da revista Pilote (GONÇALVES, 2014). 

Após o encontro do desenhista Albert Uderzo e do roteirista René 

Goscinny, em 1951, os dois autores se mudam para Paris e trabalham para a 

companhia belga Word Press. Em seguida, esses dois se juntam à Jean-Michel 

Charlier e em 1959 lançam a revista de história em quadrinhos Pilote, para a qual, 

no primeiro volume, foi escolhida a criação de uma série histórico-cômica, da época 

da Gália: Astérix12. O sucesso foi tão grande que, em 1967, Uderzo abandona seus 

outros projetos de histórias em quadrinho para se dedicar à série Astérix. Dessa 

união, Uderzo e Goscinny criam 24 álbuns. Com a morte de Goscinny, em 1977, 

Uderzo continua as aventuras de Astérix e o seu primeiro álbum solo, Le Grand 

Fossé [O Grande Fosso] foi um sucesso. Os últimos álbuns do Astérix, lançados nos 

anos 2000, foram os com maior número de tiragem da história em quadrinhos 

europeia13. 

A série completa das aventuras de Astérix é composta por 36 

álbuns. O último, intitulado Le Papyrus de César [O Papiro de César], foi lançado em 

22 de outubro de 2015, escrito por Jean-Yves Ferri e desenhado por Didier Conrad, 

                                                 
11 “Nós criamos Asterix para que se tornasse um clássico da literatura francesa. Ele foi pensado para 

ser lido por adultos. Em suas aventuras, tudo é somente símbolo, gravidade e seriedade. Vocês 
acham que em 1959 nós tínhamos tempo a perder desenhando pequenos Mickeys?” (Tradução 
nossa). 
12 FONTE: blog disponível em:  https://www.over-
blog.com/Asterix_et_Obelix_lhistoire_de_cette_BD_et_de_ses_auteurs-1095204432-art122853.html. Acesso 
em: 03 jan. 2016. 
13 FONTE: site da editora Editions Atlas disponível em: http://www.editionsatlas.fr/article/bd/uderzo.html. 
Acesso em: 03 jan. 2016. 

https://www.over-blog.com/Asterix_et_Obelix_lhistoire_de_cette_BD_et_de_ses_auteurs-1095204432-art122853.html
https://www.over-blog.com/Asterix_et_Obelix_lhistoire_de_cette_BD_et_de_ses_auteurs-1095204432-art122853.html
http://www.editionsatlas.fr/article/bd/uderzo.html
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com tradução para 19 línguas. Astérix é a história em quadrinhos mais traduzida no 

mundo, em 107 línguas e dialetos14.  

 

3.3 TRABALHOS QUE UTILIZAM ÁLBUNS DA SÉRIE ASTÉRIX 

 

Fazendo uma pesquisa na internet, verificamos que há um grande 

número de trabalhos que utilizam álbuns da série Astérix como tema de pesquisa, 

sobretudo na área da tradução. A seguir, apresentamos brevemente alguns 

trabalhos das mais diversas áreas, onde são utilizados álbuns do Astérix como 

corpus. 

Michele Sodré Gonçalves, em sua dissertação de mestrado 

intitulada Tradução de humor: práticas de tradução em Astérix, utiliza os álbuns 

Astérix chez Rahàzade e Astérix chez les Bretons para estudar a tradução de humor, 

através da análise dos jogos de palavras e mal-entendidos culturais (GONÇALVES, 

2014). Já Adriano Clayton da Silva analisou, em sua dissertação de mestrado 

intitulada A tradução de imagens e palavras nas histórias em quadrinhos de Astérix, 

como os elementos não verbais (balão ou onomatopeia) afetam as escolhas do 

tradutor, uma vez que esses elementos e as imagens não podem ser modificadas 

por questões de direitos autorais (SILVA, 2015). Na área de história, temos a 

dissertação de mestrado intitulada A utilização dos Quadrinhos no Ensino de 

História: Avanços, Desafios e Limites (VILELA, 2012). Júlia Medina de Toledo 

elaborou sua monografia intitulada Asterix entre os Acadêmicos: o uso dos 

quadrinhos para uma análise dos conceitos de geografia, na qual ela se utiliza de 

álbuns da história em quadrinhos francesa Astérix para ensinar conceitos de 

geografia, além de servir como uma ferramenta para disseminar a cultura francesa 

pelo mundo, uma vez que as histórias são representadas pela perspectiva cultural 

daquela cultura e servem como identidade do povo francês (TOLEDO, 2011).  

 

3.4 APRESENTAÇÃO DO ÁLBUM ASTÉRIX CHEZ LES BELGES 

 

Astérix chez les Belges é o vigésimo quarto álbum da coleção, 

editado pela primeira vez em 1979, com tiragem de 1,5 milhão de exemplares. Foi o 

                                                 
14 FONTE: site oficial do Asterix disponível em: http://www.asterix.com/la-collection/les-albums/le-papyrus-de-
cesar.html. Acesso em: 04 jan. 2016. 

http://www.asterix.com/la-collection/les-albums/le-papyrus-de-cesar.html
http://www.asterix.com/la-collection/les-albums/le-papyrus-de-cesar.html
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último álbum em que Goscinny trabalhou, pois o escritor morreu em 1977 sem 

completá-lo. No final desse álbum, Uderzo prestou uma homenagem ao seu 

companheiro: no último quadro ele desenhou um pequeno coelho partindo triste do 

banquete15, conforme ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Último quadrinho do livro Asterix entre os 
Belgas, mostrando o coelho no canto inferior esquerdo 
saindo triste do banquete. 

 
Fonte: GOSCINNY, UDERZO (2014) 

 

 

Em Asterix entre os Belgas, após retornar de uma campanha contra 

os belgas, os romanos estão todos bem-humorados no campo fortificado de 

Laudanum. Em outra parte da Gália, Abracurcix, o chefe gaulês da tribo, fica muito 

bravo quando descobre que Júlio César disse que, de todos os povos da Gália, os 

belgas são os mais bravos e assim, o chefe decide imediatamente fazer uma reunião 

do conselho e propõe ir até os belgas para descobrir o que eles têm de tão 

extraordinário. O druida Panoramix aconselha Asterix e Obelix a acompanhar 

Abracurcix até a Bélgica, do contrário, a história poderá acabar mal. Ao encontrar o 

nérvio Goelambix e Vandalix, que comandam um grupo de belgas, eles brincam de 

destruir acampamentos romanos e depois vão até a aldeia dos belgas para jantar. 

Durante o jantar, Goelambix e Abracurcix discutem sobre a baboseira que Júlio 

César disse e propõem fazer um concurso, que consiste em ver quem consegue 

destruir mais acampamentos romanos, tendo Júlio César como juiz. Os gauleses 

                                                 
15 FONTE: blog disponível em: http://parciparla.fr/mort-de-goscinny/. Acesso em: 4 jan. 2016. 

http://parciparla.fr/mort-de-goscinny/
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partem para destruir os acampamentos do norte, enquanto os belgas partem para 

destruir os do sul e a cada destruição, eles fazem questão de deixar bem claro quem 

são, dizendo: “nós somos gauleses, gauleses da Gália celta” ou “nós somos 

belgas!”. Cansados de esperar por Júlio César, os chefes gauleses e belgas 

decidem ir até o acampamento do soberano para lhe propor ser o juiz do concurso. 

César não aceita e diz que de todos os povos da Gália, o mais bravo é o dele, 

dizendo que vai ao encontro com a sua legião e promete esmagá-los. O concurso se 

transforma em uma guerra. A batalha começa entre romanos e belgas, enquanto 

Abracurcix fica entediado, com vontade de bater em alguém. No campo de batalha, 

“A noite caía; a luta era cerrada e ardente. César atacava, a vitória era iminente, os 

belgas, cercados, recuaram apressadamente [...]” (GOSCINNY, UDERZO (2014, p. 

43). Abracurcix, Asterix e Obelix chegam para ajudar os belgas. Os romanos se 

rendem e Júlio César decide voltar a Roma. No caminho, César encontra Abracurcix 

e Goelambix, que lhe perguntam quem são então os mais bravos. César, enfurecido, 

lhes responde conforme ilustrado na Figura4, e no final, os gauleses e os belgas 

partem para comemorar com uma festinha na aldeia belga. 

 

 

Figura 4 – Parte da história do álbum Asterix entre os Belgas, mostrando o 
julgamento de Júlio César sobre o concurso entre belgas e gauleses para ver quem 
é o povo mais bravo da Gália. 

 
Fonte: GOSCINNY, UDERZO (2014). 
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4 EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS ENCONTRADAS EM ASTÉRIX CHEZ LES 

BELGES: IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE TRADUTOLÓGICA 

 

Com a finalidade de identificar as expressões idiomáticas presentes 

no álbum Astérix chez les Belges, foram consideradas as características 

encontradas nas definições de expressões idiomáticas citadas no capítulo 2 deste 

trabalho, a saber: 

- A expressão idiomática é uma sequência de palavras que funciona 

como uma unidade;  

- O significado de uma expressão idiomática não pode ser obtido 

através do significado isolado das palavras que a compõem; 

- A expressão idiomática é uma estrutura cristalizada na língua pela 

tradição cultural; 

- A expressão idiomática não pode ser traduzida e entendida ao pé 

da letra. 

Assim, foram identificadas as expressões idiomáticas na língua 

original (francês) presentes no álbum Astérix chez les Belges, listadas no Quadro 1, 

que apresenta também as expressões idiomáticas equivalentes encontradas na 

versão traduzida do álbum para o português brasileiro. 

 

Quadro 1 – Expressões Idiomáticas (em negrito) encontradas em Astérix chez les 
Belges (em francês) e Asterix entre os Belgas (em português brasileiro). 

Página Expressão idiomática em francês Expressão idiomática em português 

4 

Abraracourcix ne craint qu’une chose : 

c’est que le ciel lui tombe sur la tête, 

mais comme il le dit lui-même : 

« C’est pas demain la veille ! » 

Abraracourcix só tem medo de uma 

coisa: que o céu caia em sua cabeça. 

Mas como ele próprio afirma: “Quem 

morre de véspera é peru.” 

7 
Ouais ! Ras le bol des histoires 

belges ! 

É, chega de histórias de belgas! 

10 

Je vous ai réunis parce qu’on me 

chauffe les oreilles avec ces belges 

que César trouve si braves … 

Convoquei esta reunião porque não 

param de falar desses belgas, que 

Júlio César acha tão bravos ... 

12 
Hasard mon œil! Tu as un oncle 

sénateur à Rome ! 

Escala coisa nenhuma! Você tem um 

tio senador em Roma! 

19 

Allez, je te fais grimper à l’arbre. 

Vous nous avez bien fait rigoler avec 

tes hommes ! 

Calma, estou só provocando. Você e 

seus homens estiveram muito bem! 
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20 

Oye, le celtillon a un côté vieille gaule. 

Mais je vous préviens : à la fortune du 

pot ! Ça est pas Lutèce ici ! 

Ora, o celta é um pouco antiquado. 

Mas não se preocupe: aqui não é 

Lutécia. Há sempre comida nas 

panelas! 

25 

Je ne sais pas. Je voulais demander au 

romain ce qu’il voulait frire dedans, 

mais il est tombé dans les pommes. 

Não sei. Queria perguntar ao romano o 

que ele ia fritar, mas ele caiu feito um 

saco de batatas. 

26 

Trois hommes approchent du camp ? 

Écrasons-les d’un coup de catapulte, 

par Jupiter, ça leur rabattra leur 

caquet ! 

Três homens aproximam-se do campo? 

Vamos esmagá-los com a catapulta! 

Por Júpiter, isso vai acabar com eles! 

29 

Oui, Qu’il entre ! Jules César saigne 

Rome aux quatre veines avec ses 

campagnes ! Je serai curieux de savoir 

à quoi sert tout cet argent ! 

Sim, Deixem-no entrar! Júlio César 

sacrifica Roma com todas essas 

verbas para as suas campanhas! Estou 

curioso em saber para onde vai todo 

esse dinheiro! 

30 

Ha ! Voilà le beau résultat des 

campagnes de César ! Il n'est même pas 

capable de mettre au pas quelques 

barbares ! 

Há! Eis o belo resultado das 

campanhas de César! Ele nem sequer é 

capaz de dominar meia dúzia de 

Bárbaros! 

 

 

A seguir, mostramos as expressões idiomáticas identificadas no 

álbum Astérix chez les Belges, juntamente com a definição encontrada em sítios da 

internet e sua tradução, bem como a expressão idiomática encontrada na versão 

brasileira do álbum e uma proposta de tradução de acordo com expressões 

encontradas no Dicionário de Provérbios, Idiomatismos e Palavrões ou em 

dicionários eletrônicos na internet. 

 

 C’est pas demain la veille 

Definição: “cela n’arrivera jamais”16.  

Tradução da definição: “algo jamais acontecerá” (tradução nossa); 

Tradução na versão brasileira: “Quem morre de véspera é peru”; 

Proposta de tradução: “não adianta sofrer antes do tempo” 

Comentário: Entendemos que a definição encontrada no dicionário eletrônico 

Reverso não explica a expressão c’est pas demain le veille, pois esta 

expressão não quer dizer que algo nunca acontecerá, mas que algo um dia 

vai acontecer e não adianta sofrer por antecipação. Com a proposta de 

                                                 
16 Fonte: Dicionário eletrônico Reverso, disponível em: http://dictionnaire.reverso.net. Acesso em: 24 jan. 
2016. 
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tradução que fizemos, acreditamos que o contexto da história fique mais claro 

e mais compreensível para o leitor, porém, não é uma expressão idiomática, 

pois não encontramos uma expressão equivalente no português do Brasil. 

 

 Ras le bol 

Definição: “marre! Il y en a assez!”.  

Tradução da definição: “bastante”, “estar cheio” (tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “Chega!” 

Proposta de tradução: “estou de saco cheio” 

Comentário: Nossa proposta de tradução utiliza uma expressão idiomática no 

lugar de apenas um verbo, como o tradutor Eli Gomes escolheu. Acreditamos 

que essa proposta se aproxima mais ao texto original e apresenta uma 

linguagem de fácil compreensão. 

 

 Chauffer les oreilles 

Definição: “tourmenter quelqu’un avec insistance”17.  

Tradução da definição: “Atormentar alguém com insistência” (tradução 

nossa) 

Tradução na versão brasileira: “Não param de falar” 

Proposta de tradução: “azucrinar os ouvidos” 

Comentário: Propomos traduzir a expressão “chauffer les oreilles” com a 

expressão idiomática “azucrinar os ouvidos”, pois assim preservamos a 

mesma estrutura lexical e a mesma parte do corpo (oreilles/ouvidos), sem 

perder o sentido. 

 

 Mon œil! 

Definição: “exprime que je ne crois pas ce qui est dit”18.  

Tradução da definição: “Exprime que eu não acredito no que está sendo 

dito” (tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “Coisa nenhuma! ” 

                                                 
17 Fonte: Dictionnaire d’Expressions Idiomatique du Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales, 
disponível em: http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=508&lang=fp. 
Acesso em : 26 jan. 2016. 
18 Fonte: Disponível em: https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/sec/prg_etudes/expi.html. 
Acesso em: 26 jan. 2016. 

http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=508&lang=fp
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/fransk/fran/sec/prg_etudes/expi.html
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Proposta: “De-u-vi-de-o-dó” (XATARA, OLIVEIRA, 2002) 

Comentário: Propomos como tradução a expressão idiomática “de-u-vi-de-o-

dó”, encontrada no Dicionário de Provérbios, Idiomatismos e Palavrões, por 

achar que esta é uma expressão bem cristalizada no nosso idioma e, 

portanto, de compreensão imediata por parte do público leitor dos quadrinhos. 

 

 Faire grimper à l’arbre 

Definição: “faire enrager quelqu’un”19.  

Tradução da definição: “Atormentar alguém” (tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “Estou só provocando” 

Proposta: Sem proposta. 

Comentário: Achamos que a escolha realizada pelo tradutor brasileiro foi 

adequada, embora não empregue uma expressão idiomática; não 

encontramos expressão idiomática equivalente no português do Brasil. 

 

 À la fortune du pot 

Definição: “sans embarras, sans cérémonie”20.  

Tradução da definição: “Sem cerimônia” (tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “Há sempre comida nas panelas” 

Proposta: “sem fazer cerimônia” 

Comentário: Achamos que a tradução utilizada pelo tradutor brasileiro ficou 

estranha. No contexto em que a expressão idiomática “à la fortune du pot” foi 

utilizada, o belga, ao convidar Abracurcix, Asterix e Obelix para irem almoçar 

na sua aldeia, diz que não era para fazer cerimônias porque lá não era 

Lutécia (Figura 5). 

 

 

 

 

                                                 
19 Fonte: disponível em: http://www.icem-freinet.net/~idem68//391_75.pdf. Acesso: 26 jan. 2016. 
20 Fonte: Dictionnaire d’Expressions Idiomatique du Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales, 
disponível em: http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=54&lang=fp. 
Acesso em 26 jan. 2016 

http://www.icem-freinet.net/~idem68/391_75.pdf
http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=54&lang=fp
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Figura 5 – Ilustração da tira de quadrinhos onde o belga utiliza a expressão “à la 
fortune du pot”, querendo dizer para os gauleses não fazerem cerimônia para 
almoçar na aldeia belga. 

 
Fonte: GOSCINNY, UDERZO (2014). 

 

 Tomber dans les pommes 

Definição: “s’évanouir”21.  

Tradução da definição: “desmaiar” (tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “cair feito um saco de batatas” 

Proposta: Sem proposta. 

Comentário: Consideramos que foi realizada uma boa tradução para a 

expressão idiomática, pois houve a preservação do mesmo campo lexical de 

alimentos. Na expressão francesa temos pommes [maçãs], enquanto que na 

expressão idiomática encontrada na versão brasileira temos “batatas”. 

 

 Rabattre leur caquet 

Definição: “obliger quelqu’un à se taire ou à lui faire baisser le ton”22. 

Tradução da definição: Obrigar alguém a se calar ou fazer falar mais baixo 

(tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “Isso vai acabar com eles”.  

Proposta: “baixar a bola” 

Comentário: Achamos que a proposta de tradução “baixar a bola” se 

encaixaria melhor para a tradução de “rabattre leur caquet”, pois mantem o sentido 

do verbo rabattre, o sentido de diminuir, levar a um nível mais baixo. Nossa proposta 

                                                 
21 Fonte: Dictionnaire d’Expressions Idiomatique du Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales, 
disponível em: http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=2303&lang=fp. 
Acesso em: 26 jan. 2016. 
22 Fonte: Dictionnaire d’Expressions Idiomatique du Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales, 
disponível em: http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=1981&lang=fp. 
Acesso em: 26 jan. 2016. 

http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=2303&lang=fp
http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=1981&lang=fp
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também é fiel à expressão original na medida em que sugere uma expressão 

idiomática como tradução. 

 Saigner Rome aux quatre veines 

Definição: “se priver de tout pour ses enfants ou autrui”23.  

Tradução da definição: “sacrificar” (tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “sacrificar Roma com todas essas verbas”. 

Proposta: “dar o sangue por Roma” (XATARA, OLIVEIRA, 2002) 

Comentário: Propomos a tradução “dar o sangue”, encontrada no Dicionário 

de Provérbios, Idiomatismos e Palavrões, pois mantém o léxico (“saigner”, “sangrar”, 

“sangue”) presente na expressão idiomática “saigner aux quatre veines”. A tradução 

brasileira ainda insere “com todas as verbas” como complemento da frase, elemento 

externo à expressão idiomática e, por isso, dispensável diante da proposta de 

tradução de Xatara e Oliveira. 

 

 Mettre au pas 

Definição: “obliger quelqu’un à suivre une discipline, un ordre donné”24. 

Tradução da definição: “Obrigar alguém a seguir uma disciplina, uma ordem 

dada” (tradução nossa) 

Tradução na versão brasileira: “dominar” 

Proposta: “colocar na linha” 

Comentário: Consideramos que a expressão “colocar na linha” seria melhor 

se utilizada no lugar de “dominar”, conforme o tradutor brasileiro escolheu, pois se 

trata de uma expressão idiomática brasileira de largo uso e com o mesmo 

significado. 

 

Analisando as expressões idiomáticas identificadas no álbum Astérix 

chez les Belges e comparando-as com as respectivas traduções encontradas na 

versão brasileira, podemos observar algumas particularidades: 

 

                                                 
23 Fonte: Dicionário eletrônico Reverso, disponível em: http://dictionnaire.reverso.net/francais-
definition/se%20saigner%20aux%20quatre%20veines. Acesso em: 26 jan. 2016. 
24 Fonte: Dictionnaire d’Expressions Idiomatique du Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales, 
disponível em: http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=1545&lang=fp. 
Acesso em : 26 jan. 2016. 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/se%20saigner%20aux%20quatre%20veines
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/se%20saigner%20aux%20quatre%20veines
http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idiomatiques/voir.php?entryId=1545&lang=fp
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a) Na maioria dos casos, as expressões idiomáticas francesas não são traduzidas 

por expressões idiomáticas em português, mas sim por uma frase ou palavra que 

explica a expressão, como por exemplo “chauffer les oreilles”, traduzida no álbum 

Asterix entre os Belgas como “não param de falar”.  

 

b) Na tradução da expressão idiomática “Ras le bol”, o tradutor utiliza-se de um 

verbo, “chega”, para traduzir toda a expressão.  

 

c) Para as expressões idiomáticas francesas que apresentam elementos de partes 

do corpo na sua estrutura, as traduções de Eli Gomes não necessariamente 

carregam estes mesmos elementos. Por exemplo, as expressões idiomáticas: 

“Chauffer les oreilles” – “não param de falar” 

“Mon oeil!” – “coisa nenhuma” 

“Saigner aux quatre veines” – “sacrifica com todas as verbas” 

 

d) Observamos que mais de uma expressão idiomática em francês pode ser 

traduzida para uma mesma expressão correspondente em português, embora esta 

não empregue necessariamente os mesmo elementos em sua estrutura: 

“Ras le bol” – “estou de saco cheio” 

“Chauffer les oreilles” – “azucrinar os ouvidos” 

 

Considerando as particularidades citadas, a fim de entender as 

escolhas que o tradutor fez para traduzir as expressões idiomáticas, questionamos o 

porquê das mesmas, descritas na alínea (a), não serem traduzidas por outras 

expressões idiomáticas. Neste caso, entendemos que o tradutor decidiu usar uma 

frase que explica a expressão idiomática com o objetivo de simplificar a 

compreensão para o leitor, no lugar de utilizar uma outra expressão idiomática, como 

foi proposto neste trabalho. Com a proposta de tradução que deixamos, utilizando 

uma expressão idiomática conseguimos ainda manter a mesma estrutura sintática e 

o mesmo léxico, como em “chauffer les oreilles”, “oreilles”, “ouvidos”, além de ser 

uma expressão facilmente compreensível para o leitor brasileiro. 

No caso (b), por que a utilização de apenas um verbo para traduzir 

uma expressão idiomática que não apresenta verbo em sua estrutura? Aqui, 

entendemos que a escolha da utilização de uma expressão curta para traduzir a 
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expressão idiomática “ras le bol” pode ter sido por não ter encontrado uma 

expressão idiomática correspondente, que preservasse a mesma estrutura sintática 

ou o mesmo léxico da expressão idiomática original. Nós propomos a tradução 

utilizando uma outra expressão idiomática, “estar de saco cheio”, que preserva a 

ideia de um recipiente/espaço pleno, presente na expressão francesa. 

Por que uma expressão idiomática que apresenta partes do corpo 

em sua estrutura na versão francesa não apresenta estas mesmas partes do corpo 

quando traduzidas para o português brasileiro, como ocorre no caso descrito na 

alínea (c)? Talvez por não haver uma expressão idiomática correspondente que 

possa manter o léxico presente na expressão original, como no caso da expressão 

idiomática “mon oeil”. Porém, para os outros dois exemplos citados, nós fizemos 

propostas de tradução com expressões idiomáticas que mantêm o mesmo léxico: 

“chauffer les oreilles”/“azucrinar os ouvidos” e “saigner aux quatre veines”/”dar o 

sangue”. 

Para o caso da alínea (d), questionamos a existência de duas 

expressões idiomáticas francesas que apresentam uma mesma correspondente em 

português, mesmo não possuindo os mesmos elementos em sua estrutura. Neste 

caso, esta é uma característica que as línguas nos permitem: poder dizer uma ideia 

utilizando-se de várias expressões idiomáticas. Por exemplo, as expressões “[avoir] 

ras le bol” e “chauffer les oreilles”, podem apresentam a mesma ideia em português: 

“estar de saco cheio” e “azucrinar os ouvidos”. 

Analisando os questionamentos acima e as hipóteses para tentar 

explicá-los, observamos que seria preciso verificar, primeiramente, se não há outras 

opções de tradução em português brasileiro diferentes daquelas utilizadas pelo 

tradutor que, por exemplo, apresentam a mesma estrutura que a correspondente em 

francês, ou que apresentam as mesmas partes do corpo, o mesmo campo lexical, ou 

se há expressões idiomáticas correspondentes em português. Conforme visto 

anteriormente, muitas vezes é possível encontrar uma expressão idiomática em 

português que mantém a mesma estrutura que a expressão francesa, tanto no nível 

de estrutura sintática, quanto no nível lexical. Podemos ver exemplos de expressões 

mantendo essas características na análise das expressões idiomáticas, onde 

deixamos, sempre que possível, propostas de traduções que acreditamos se 

encaixar melhor no contexto em que foram utilizadas. Uma hipótese é que o tradutor 
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pode ter utilizado aquelas traduções para poder simplificar a linguagem, tornando a 

leitura da história em quadrinhos mais fácil e prazerosa.  

Assim, confirmando a ideia de negociação tratado por ECO (2006), 

um tradutor quando traduz um texto, funciona como um negociador, sendo que, 

depois de ter clarificado o conteúdo nuclear de um termo, ele pode decidir, pela 

fidelidade às intenções do texto. Porém, sempre que o tradutor faz uma escolha, ele 

renuncia à outras possibilidades, impondo seu ponto de vista sobre o texto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente trabalho sobre a tradução de expressões idiomáticas, 

abordamos a definição de “idiomatismo” segundo alguns dicionários gerais de 

língua, como o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa, os dicionários de língua francesa Le Nouveau Petit Robert e 

Trésor de la Langue Française Informatisé, este último, um dicionário online, bem 

como o Dicionário de Provérbios, Idiomatismos e Palavrões, de Xatara e Oliveira. 

Considerando todas as definições encontradas nestes dicionários, neste trabalho 

nós nos prendemos à dois aspectos relevantes para trabalhar com as expressões 

idiomáticas: 1) levamos em conta o aspecto semântico, pois a característica que as 

torna diferentes de outras expressões é o fato de que o seu significado não pode ser 

calculado pela soma dos significados isolados das palavras que as compõem, não 

podendo ser traduzidas e entendidas ao pé da letra, 2) as expressões idiomáticas 

estão cristalizadas no idioma através da frequência de seu emprego pelos falantes 

da comunidade em que se inserem. 

Abordamos o tema da tradução levando em conta o processo de 

negociação tratado por Umberto Eco em seu livro Dire presque la même chose, 

onde ele diz que qualquer que seja o processo tradutológico, ele é tratado como um 

processo de negociação. Neste trabalho, também estudamos as histórias em 

quadrinhos, tendo apresentado a origem, a evolução e algumas definições sobre 

elas. 

Em seguida, foi dada atenção ao corpus deste trabalho, a história 

em quadrinhos Astérix, que é um clássico da cultura francesa e uma fonte rica de 

dados, quando tratamos de expressões idiomáticas. Foi feito um panorama geral 

sobre a criação da série Astérix, empregando alguns trabalhos acadêmicos que 

usam suas histórias como corpus, bem como apresentamos o álbum Astérix chez les 

Belges, onde foram encontradas as expressões idiomáticas estudadas neste 

trabalho. Foram também analisadas as traduções destas expressões idiomáticas na 

versão brasileira Asterix entre os Belgas. 

Na introdução deste trabalho, fizemos algumas indagações, que 

retomamos aqui: Quais as escolhas usadas pelo tradutor para traduzir as 

expressões idiomáticas presentes em Astérix? Por que o tradutor usa determinada 
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expressão idiomática em detrimento de outra? Podemos fazer uma proposta de 

tradução mais adequada? 

Houve casos de traduções em que o tradutor fez uma boa escolha, 

como por exemplo a expressão idiomática “tomber dans les pommes” traduzida por 

“cair feito um saco de batatas”. Neste caso, houve a preservação do mesmo campo 

lexical de alimentos. Na expressão francesa temos pommes [maçãs], enquanto que 

na expressão idiomática encontrada na versão brasileira temos “batatas”. Entretanto, 

em alguns casos, acreditamos que o tradutor não fez a melhor escolha e fizemos 

propostas de tradução mais coerentes com o contexto em que está inserida; por 

exemplo, a expressão idiomática “à la fortune du pot”, foi traduzida por “há sempre 

comida nas panelas”, porém, acreditamos que a expressão “sem fazer cerimônia” se 

encaixaria melhor no contexto em que ela foi empregada: o belga, ao convidar 

Abracurcix, Asterix e Obelix para irem almoçar na sua aldeia, diz que não era para 

fazer cerimônias porque lá não era Lutécia. 

Da análise da definição das expressões idiomáticas encontradas em 

Astérix chez les Belges, comparadas com as traduções encontradas na versão 

brasileira do álbum, pôde-se fazer algumas observações: a) a maioria das 

expressões idiomáticas francesas não são traduzidas por expressões idiomáticas 

equivalentes em português; b) Existe casos onde há alteração de estrutura sintática 

na tradução de algumas expressões idiomáticas; por exemplo, na tradução da 

expressão idiomática “ras le bol”, o tradutor utilizou apenas um verbo, “chega”, para 

traduzir toda a expressão que não comporta nenhum verbo, ou implicitamente (“j’ai 

ras le bol”); c) para as expressões idiomáticas francesas que apresentam elementos 

de partes do corpo na sua estrutura, as traduções não necessariamente carregam 

estes mesmos elementos, como no caso de “chauffer les oreilles”, traduzido por “não 

parar de falar”, ignorando as orelhas e não incluindo a boca; d) observamos que 

mais de uma expressão idiomática francesa pode ser traduzida por uma mesma 

expressão correspondente em português, embora esta não empregue 

necessariamente os mesmos elementos em sua estrutura, como por exemplo as 

expressões idiomáticas “ras le bol” e “chauffer les oreilles”, que podem ser 

traduzidas por “estar de saco cheio” ou “azucrinar os ouvidos”. 

Como perspectivas de trabalhos futuros, dentro do tema desta 

pesquisa, podemos considerar a utilização de um corpus com número maior de 

álbuns da coleção de história em quadrinhos de Astérix, tendo, consequentemente, 
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um número maior de dados para analisar e confrontar. Pode-se também utilizar um 

mais amplo espectro teórico para explicar as operações de tradução das expressões 

idiomáticas. Outra sugestão de trabalho a ser desenvolvido seria comparar as 

expressões idiomáticas presentes nos primeiros álbuns lançados na década de 60 

com aquelas encontradas nos álbuns mais recentes, após o ano 2000. O corpus 

Astérix pode ser utilizado para estudar outros temas, que não as expressões 

idiomáticas; por exemplo, para se estudar a tradução do jogo de palavras, que é 

bastante presente nessas histórias em quadrinhos. 
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