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RESUMO 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um glossário bilíngue francês-

português no âmbito da gastronomia, detendo-se ao subdomínio da culinária, 

especificamente nas receitas de sobremesas, tendo como base a fundamentação 

teórico-metodológica da Terminologia Bilíngue. A terminologia tem início quando o 

ser humano se manifesta por meio da linguagem. Além disso, ela deve ser 

concebida como um léxico de saberes técnicos e científicos. O léxico é fundamental 

para a pesquisa linguística, sobretudo no processamento do conhecimento de outras 

línguas. Sobre isso, o filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein pontua que o 

agente portador da linguagem está confinado à objetividade das estruturas 

gramaticais e sociais que delimitam os usos dessa gramática e, sobretudo, de seu 

léxico. Neste sentido, este trabalho não trata de uma questão simplesmente 

descritiva. Entendemos que todo aquele que estuda um idioma sabe que o 

aprendizado de uma língua não prevê todos os casos nos quais o que foi 

compreendido pode ser aplicado, por isso a importância deste estudo e da 

elaboração deste glossário. Sendo assim, propomos identificar, coletar, reunir, 

classificar e definir termos do campo semântico Receitas de Sobremesas em língua 

francesa e seus equivalentes em língua portuguesa. 
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RÉSUMÉ 

 
Cette étude vise à présenter un glossaire bilingue français-portugais au sein de la 

gastronomie, sous le domaine culinaire, en particulier dans les recettes de desserts, 

basé sur la théorie et méthodologie de la Terminologie Bilingue. La terminologie 

apparaît lorsque l'être humain s’exprime par le langage. En outre, elle doit être 

conçue comme un lexique des connaissances techniques et scientifiques. Le lexique 

est fondamental pour la recherche linguistique, en particulier dans le traitement de la 

connaissance d'autres langues. Sur ce point, le philosophe du langage Ludwig 

Wittgenstein souligne que l'agent vecteur de la langue est limitée à l'objectivité des 

structures grammaticales et sociales qui définissent les utilisations de cette 

grammaire et surtout son lexique. En ce sens, ce travail ne consiste pas à une 

question purement descriptive. Il est certain que ceux qui étudient un idiome doivent 

comprendre que l'apprentissage d'une langue ne prévoit pas que tous les cas appris 

soient appliqués, donc l'importance de cette étude et de l’élaboration de ce glossaire. 

Par conséquent, nous proposons identifier, collecter, réunir, classifier et définir les 

termes du champ sémantique Recettes de Desserts en langue française et ses 

équivalents en langue portugaise. 

 

Mots-clés: Terminologie. Glossaires. Gastronomie. Desserts.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

          Na apresentação do livro Curso Básico de Terminologia, da professora Lidia 

Almeida Barros, o professor Francis Henrik Aubert, relata:  

 
Dominar ou ter acesso às terminologias das linguagens de 
especialidade constitui, hoje, um imperativo do pleno exercício da 
cidadania. Essa ciência mostra-se, assim, essencial para todos 
aqueles que têm, na linguagem e nas linguagens, sua ferramenta de 
trabalho e de reflexão, de produção e de criação, de promoção das 
interações sociais (BARROS, 2004, p. 19). 
 

          A pesquisa terminológica implica no levantamento de termos utilizados pelos 

especialistas de um determinado domínio ou subdomínio, a descrição de seu uso e 

por último, afirma Cabré (2004, p. 17), a avaliação da conveniência da denominação. 

Seja qual for a área, quer seja para uso profissional ou pessoal, um glossário é 

fundamental para a comunicação. Ela é um instrumento de intervenção, de inserção 

de políticas linguísticas, de modernização da sociedade, etc. 

          O desenvolvimento da ciência ao longo da história da humanidade acarreta 

diversas transformações na maneira de viver, nas atitudes, na maneira de pensar, 

etc., acarretando diferentes formas de organização política e social e novas 

estruturas de organização. Simultaneamente a esse processo, outro se desenvolve 

no âmbito linguístico, o processo de desenvolvimento terminológico, em que o mais 

importante consiste no fato de que seus conceitos e definições se identifiquem com 

uniformidade e logicidade. Uma vez que cada descoberta recebe um nome e um 

termo, existe a necessidade de extinguir a ambiguidade nos discursos técnicos e 

científicos. 

           O tema escolhido para este trabalho, Terminologia Bilíngue Francês-

Português: Glossário de Termos de Receitas de Sobremesas é um exemplo disso. 

Pedro Marques, da revista Menu (abril 2015 n.194, ano 17, p. 32), afirma que, se 

existe um país que sabe promover suas tradições culinárias, esse país é a França, 

onde a comida, de fato, exerce papel de destaque.  

          Denis Pietton, embaixador da França, em entrevista a Marques,  afirmou que a 

gastronomia faz parte da imagem da França. Além disso, ações diplomáticas são 

realizadas por meio da gastronomia. Em 2014, o então ministro das Relações 

Exteriores, Laurent Fabius, solicitou a renomados chefs franceses um relatório sobre 

a atual importância da gastronomia francesa no mundo, visando um projeto 
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internacional sobre a interação e a divulgação da gastronomia francesa. 

          Como é crescente o interesse pela gastronomia internacional, e, além disso, o 

acesso a essas receitas é facilitado por redes sociais, blogs, programas de televisão, 

livros e também devido aos ingredientes estrangeiros serem encontrados com mais 

facilidade, um maior número de estudantes de gastronomia e cozinheiros caseiros 

demonstram dúvidas quanto à interpretação das receitas. 

         Devido a esses fatores, esta pesquisa pretende comprovar a importância dos 

glossários para profissionais, estudantes e interessados, principalmente pela área da 

Gastronomia. Um tradutor na área técnica, por exemplo, encontra dificuldade para 

conseguir ferramentas que possam auxiliá-lo na escolha do melhor termo a ser 

empregado na substituição. Assim como também os estudantes universitários, onde 

existe a necessidade da incorporação de termos de suas áreas. Além de outros 

profissionais, considerados usuários indiretos, intérpretes, documentalistas, 

redatores técnicos, lexicógrafos, terminógrafos, entre outros profissionais envolvidos 

com a linguagem. 

         Dessa maneira, esse estudo visa à elaboração de uma ferramenta para a 

pesquisa na área das línguas de especialidade com o objetivo de oferecer aos 

profissionais, estudantes e interessados, um material que os auxiliará numa melhor 

compreensão das receitas. 

          Sendo assim, as definições da área de Gastronomia, da subárea Culinária e 

do campo semântico Receitas de Sobremesas, foram estabelecidas, visando 

desenvolver o objetivo geral. Devido a sua amplitude, foram selecionados para este 

trabalho apenas termos das receitas de sobremesas. Para atingir nosso objetivo, o 

trabalho é dividido em cinco capítulos.  

 O primeiro capítulo apresenta a Introdução, com um panorama deste estudo, 

a escolha e a justificativa do tema e os objetivos do trabalho. 

  A área da Gastronomia, sua história, o surgimento das sobremesas nas 

mesas francesas e os primeiros livros de receitas, assim como a história das 

sobremesas nas mesas brasileiras e suas influências são abordadas no segundo 

capítulo. 

  Em seguida, o terceiro capítulo apresenta a Fundamentação Teórica da 

Terminologia, abordando seus conceitos, sua história, e seu objeto de estudo. 
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  O quarto capítulo traz a Metodologia da Pesquisa, ou seja, elaboração do 

trabalho, pesquisa bibliográfica, busca de dados, organização dos dados, 

estabelecimento do campo semântico, a macro e a microestrutura do glossário. 

 Na sequência, no quinto capítulo, é apresentado o glossário terminológico 

bilíngue francês–português de termos de receitas de sobremesas, seguido pelos 

índices alfabéticos: francês-português e português-francês.  

Posteriormente, as Considerações finais do trabalho e as Referências 

Bibliográficas. 
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2. APRESENTAÇÃO DA ÁREA 

 

2.1 HISTÓRIA DA GASTRONOMIA 

 

          A gastronomia de um povo é um fenômeno sócio-cultural desenvolvido de 

acordo com sua região, costumes, religião, etc, é uma forma de expressar sua 

cultura e sua identidade. A modernização desse termo não é um processo simples. 

Sua etimologia tem origem no grego antigo: gastros, que significa estômago, e 

nomia, que quer dizer conhecimento. De acordo com o dicionário francês Le Petit 

Robert (1990), gastronomia é a arte da boa comida.  

          Acredita-se que as primeiras receitas tenham surgido em 2.000 a.C e são da 

região mesopotâmica. Segundo Wilson (2014, p. 39), “foram grafadas em escrita 

cuniforme em três tabuletas de pedra, há cerca de 4 mil anos, e oferecem um 

vislumbre instigante de como os mesopotâmios deviam cozinhar.” 

          A França, já nos séculos XVI, XVII e XVIII, era conhecida por sua gastronomia 

e considerada dominante nessa arte. O primeiro livro de receitas impresso neste 

país foi no final do século XV,  intitulado Le Viandier. A modernidade do gosto foi 

manifestada tanto em relação à escolha dos ingredientes quant                                                                                               

o em sua preparação.  

 
Em Paris, desde o reinado de Luís XIV, reside a fina flor da nobreza 
francesa [...] Os seus representantes mais abastados raramente 
utilizam os serviços dos profissionais da alimentação instalados por 
conta própria. Preferem manter responsáveis pelos serviçais e 
cozinheiros, disputando a preço de ouro os homens de talento e 
procurando imitar os faustos culinários da corte. É nesse meio que se 
aperfeiçoam as receitas sofisticadas da alta cozinha francesa que já 
goza de uma reputação lisonjeira no exterior (FLANDRIN E 
MONTANARI, 1998, p. 754). 

 

2.2 SOBREMESAS 

 

          O conceito de sobremesas foi incluído no cardápio somente em 1200 d.C e 

era, então, servida como entrada que antecedia o prato principal, pois acreditava-se 

que abria o apetite. Doces e sobremesas eram associados a comemorações e 

banquetes. 

          Um dos primeiros registros sobre doces datam do século I a.C, pelo filósofo 

romano Cícero, que descreve sua experiência ao provar um “Tubus farinarius, 
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dulcissimo, edulio ex lacte factus” (Casimiro, 2015), ou seja, deliciosos “tubinhos de 

massa de farinha, muito doces, recheados com leite”, conhecidos como cannoli1. 

Essa descrição remete a um dos doces mais famosos do mundo, o cannolo siciliano. 

Segundo Casimiro (2015), nessa época, o açúcar ainda não era utilizado, usava-se 

mel, leite, ovos, frutas e tinha-se o hábito de caramelizar amêndoas e avelãs com 

mel.  

          No século XIV, devido às expansões marítimas e expedições, o açúcar 

extraído da cana de açúcar, vindo de terras colonizadas, chega à Europa. A 

princípio, foi considerando como uma especiaria, um produto exótico, sendo 

comercializado por boticários, e épiciers, vendedores de especiarias. Ortelius2, em 

1572, escreve que, “o que outrora servia como medicamento, no presente serve-nos 

de alimento” (Flandrin e Montanari, 1998, p. 612). No decorrer do século XVI,  outros 

ingredientes, como as especiarias (tais como, canela, cravo, pimenta), começaram a 

compor os pratos europeus. Primeiramente, o açúcar era utilizado no preparo de 

molhos para os pratos principais, depois, utilizado na confeitaria. 

          A partir do século XVII, os pratos doces passam a ser oferecidos ao final das 

refeições. São oferecidas também bebidas adoçadas, o que fazia, então, que o 

açúcar fosse cada vez menos utilizado em receitas salgadas.  

           O açúcar era a principal mercadoria do comércio marítimo no século XVII, e a 

Europa continental, separada das suas colônias durante as guerras do Império, 

passa a utilizar o açúcar extraído da beterraba, que se adaptava perfeitamente às 

planícies da região. Assim, com a produção dessa matéria-prima em terras 

europeias, seu valor sofre grande baixa, embora, ainda assim, continue sendo um 

alimento consumido pela nobreza apenas no século XIX ele pode ser consumido por 

todos.  

          Neste contexto, um grande número de receitas começa a ser desenvolvido, e 

a “cultura da fornalha” se torna recorrente, o que vem a ser uma das primeiras 

etapas para o que viríamos a chamar de “gourmet”, uma vez que os pratos possuem 

sabor e qualidade considerados mais finos e com uma aparência a ser observada, já 

                                                

1
 Cannoli no plural ou Cannolo no singular são um tipo de sobremesa proveniente da Sicília que 

consiste em uma massa doce frita em formato de tubo, recheada de um creme de ricota ou creme de 
baunilha, doce de leite e outros recheios. http://projetocannoli.blogspot.com.br/ acesso em 19/01/17 
22h58min. 
2
  Um dos maiores editores de mapas  http://www.historiadacartografia.com.br/abraham.html  

acesso em 19/01/16 23h27min 

http://www.historiadacartografia.com.br/abraham.html
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que chamava a atenção. 

 

2.3  SOBREMESAS NA FRANÇA E OS LIVROS DE RECEITA 

 

          Segundo Flandrin e Montanari (1998, p. 455), os franceses do século XIV não 

apreciavam o sabor doce, e não se conhece o motivo, seja econômico ou comercial, 

acredita-se que seja devido a uma questão de paladar. Ingleses e italianos não 

apreciam tanto a acidez, mas, tem uma certa inclinação aos sabores doces e 

agridoces.  

          No final do século XIV, o açúcar começava, sem muitas pretensões, a ganhar 

espaço na cozinha parisiense. Durante o século XV, o repertório culinário passava 

constantemente por inovações e, no final do século, ele difunde o uso do açúcar, 

que, a princípio, foi usado para criar um sabor agridoce, integrando-se aos pratos 

clássicos, uma vez que o sabor ácido também não era muito apreciado.  

          Existe um relato de 1630 do escritor francês Jean-Jacques Bouchard sobre os 

pratos na região da Provença: 

 

 Os víveres são preparados à l’italienne com especiarias bem fortes, 

molhos extravagantes e sabor bem acentuado, uliliza-se, como na 
Itália, uma grande quantidade de molhos doces com passas, 
ameixas secas, maçãs, peras e açúcar. (FLANDRIN E MONTANARI, 
1998, p. 655).  

 

          Esse testemunho é de suma importância, pois indica a cronologia da mudança 

do paladar francês, a originalidade da cozinha e sua modernização e, por fim, a 

visão francesa sobre a cozinha italiana. 

          As receitas doces nessa época ainda eram muito raras. Existem poucas  

referências ao açúcar no Le Viandier3, mesmo sobre seu uso medicinal 

(principalmente como facilitador da digestão), cuja venda era feita pelos boticários, 

nas drogueries. 

          As receitas doces não possuíam um capítulo próprio num livro de receitas, no 

                                                

3 Primeiro livro de cozinha impresso na França (1486(?) final do século XV), trata-se de uma célebre 
coletânea de culinária da Idade Média. (Flandrin e Montanari, 1998, p. 625). De acordo com Milani 
(2010, p. 3) “A palavra viande não tem o significado de hoje (carne), pois reserva ainda seu sentido 
latino, ou seja, refere-se a alimento em geral. O livro, portanto, é um compêndio que ensina a 
preparar vários alimentos” 
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Le Viandier e no Le Grand Cuisinier de toute cuisine4, elas ficavam ao lado de 

receitas de sabonetes, perfumes e remédios, por exemplo. Outra obra muito 

interessante é a do célebre astrólogo Nostradamus, Excellent et Moult Utile 

Opuscule à tous nécessaire (1555), separado em duas partes, sendo que a primeira 

tratava de dicas de beleza, higiene e a segunda, doces de frutas. Como vimos 

acima, o açúcar, assim como os doces, eram usados como remédios, o que justifica 

a lógica da divisão do livro.  

          Em 1652, a partir de sua segunda edição, o Le Cuisinier François5 adicionou 

um capítulo dedicado aos doces de frutas e, em 1653, acredita-se que o primeiro 

livro especializado produzido, foi Le Pastissier François,  de Jean Galliard. Vale 

lembrar que, naquela época, de acordo com o Dictionnaire universel de 1690, a 

confeitaria compreendia a preparação de massas com manteiga, açúcar, frutas, 

pastéis, tortas, empadões, biscoitos, brioches. Conforme Flandrin e Montanari (1998, 

p.633), a importância dessa obra é tamanha tanto que Frutière, do Dictionaire 

universel, descreve o Le Pastissier François como ilustração ao termo “confeiteiro”, 

afirmando ser “um livro no qual se aprende a arte de Patissier”. 

          Em 1662, surge a publicação “L’Ècole parfait des officiers de Bouche”, 

segundo Flandrin e Montanari, a publicação mais completa, que reagrupava várias 

artes culinárias,como, “O doceiro do Rei”, “o Confeiteiro do Rei”, entre outros, e 

conta com uma parte ilustrada, uma grande novidade para época.  

          Os livros de doces de frutas, a partir de então, passam a se chamar “livros de 

copa”, e ainda assim, as receitas permanecem ao lado de “perfumaria e 

medicamentos”, mas passam a ser cada vez mais completos, agora com receitas de 

sorvetes, refrigerantes, águas destiladas, contando com apresentações cada vez 

mais extraordinárias e com ilustrações mais requintadas que as receitas de culinária.  

           As sobremesas passam a ter tanto destaque que, em 1692, o La Nouvelle 

Instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits (primeiro livro de receitas a 

mostrar uma mesa posta), exibe, de acordo com Flandrin e Montanari (1998, p. 634) 

“uma mesa coberta com pirâmides de frutas secas e cristalizadas, biscoitos, doces 

                                                

4
 Segundo Flandrin e Montanari (1998, p. 628-629), é uma obra de vários cozinheiros especializados, 

uma compilação de receitas novas e antigas, cujo terceiro capítulo da primeira edição (1542) 
apresenta receitas de geleias, cremes, etc. 
5
 A publicação do Le Cuisinier François, em1651, foi uma inovação em relação aos outros livros 

publicados na época, como sua dimensão, que era diferente dos demais, a divisão dos capítulos, 
disposição das receitas. 
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de frutas e outros elementos da sobremesa.”  

          Com tanta ênfase, o sucesso dos confeiteiros, Flandrin e Montanari (1998, p. 

753), afirmam que a inauguração  do primeiro café parisiense foi em 1674, servindo 

chás, chocolates, bolos e sorvetes. 

          Em 1750, La Science Du maître d’hotel confiseur, de Menon, apresenta 

elementos decorativos em pastilha de açúcar. Logo em seguida, em 1751, é 

publicado Le Cannaméliste Français, por M. Gilliers, uma obra que mostra todo o 

luxo e suntuosidade no mundo das guloseimas, sendo considerado o mais completo 

tratado de copa escrito. Em 1768, a área da copa passou por algumas alterações 

nas receitas dos sorvetes. M. Émy fez, então, uma obra apenas sobre esse tema,  

L’Art de bien faire les glacês d’office (1768).  

          No início do século XVII, a partir do reinado de Luís XIV, o chocolate teria 

surgido na França, era moda entre os aristocratas, que o consumiam principalmente 

na forma de bebida, por influência hispânica. As primeiras indústrias de chocolate 

surgiram na França, na década de 1770. Depois de sua industrialização, o chocolate 

deixava de ser apenas uma bebida, e, a partir de então, seu consumo em grande 

parte era em forma de tabletes. 

           O século XVIII traz novos ideais e novas formas de compreender a arte da 

gastronomia. Todas essas obras apresentaram diversas edições, algumas delas têm 

mais de 60 edições. Cada publicação revela a preocupação com qualidade, 

detalhes, modos de preparo, a arte na cozinha. Assim, graças aos editores, a 

sabedoria de um ser se transforma num tesouro coletivo. 

 

2.4  SOBREMESAS NO BRASIL 

 

           No Brasil, a história dos doces surge praticamente junto ao país. Assim como 

na Europa, os primeiros doces que se tem registro são os de frutas em calda. Devido 

à colonização, muitos doces brasileiros têm influência portuguesa.  

          Segundo Bona (2011), em 9 maio de 1677, o Brasil recebe a primeira ordem 

religiosa, as monjas, que vieram de Portugal e trabalhavam na cozinha dos 

conventos fazendo quitutes, costume que trouxeram para cá, adaptando receitas 

aos ingredientes locais. Com isso, as senhoras da casa colonial tinham variedades 

de doces para servir. Logo depois, as quituteiras negras desempenharam um papel 

de suma importância na produção dos doces, saindo da senzala para as casas das 
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sinhás e também na formação de uma cozinha regional.  

          Na região de Pernambuco, Alagoas e interior de São Paulo, iam surgindo os 

bolos de mandioca, fubá e cará, ambrosias, doces de abóbora, cocada, merengue, 

tapioca, doce de banana, a cajuada e a goiabada, o que conferia aos doces ares de 

nobreza. As quituteiras negras, de acordo com Menegale (2004), eram verdadeiras 

alquimistas. Elas deram novos ares às receitas portuguesas, por exemplo,  

adicionaram o leite de coco ao arroz doce. E outras receitas foram surgindo, o pé de 

moleque (feito com castanha de caju), canjica, beiju, pamonha, etc.  

           Era uma tradição, homenagear uma família com um bolo ou uma família “ter” 

um bolo,  segundo Luccock (1951, p. 79, apud Andrade, 2016) “e, como parece 

estabelecido que cada dama deva possuir um bolo da sua propriedade, os hóspedes 

se sentem na obrigação de comê-lo com avidez e elogiá-lo com ardor”. Como o bolo 

Souza Leão6, que é um dos mais antigos de Pernambuco e recebe o nome da 

família onde foi preparado e criado, mais precisamente por dona Rita de Cássia 

Souza Leão Bezerra Cavalcante e feito até os dias de hoje. 

          Com a chegada dos imigrantes, as tradições europeias ajudaram a enriquecer 

os doces brasileiros. O conceito de confeitaria, como conhecemos hoje, teve início 

no Brasil a partir da segunda guerra, em que vinham confeiteiros do mundo todo, 

especialmente italianos, alemães e franceses e apresentavam técnicas e receitas 

desconhecidas até o momento, como as de massas e chantilly, ajudando, entre 

outras coisas, no desenvolvimento de receitas como o quindim, fios de ovos e baba 

de moça. 

          Segundo Algranti (2007), O cozinheiro imperial, lançado em 1840, que traz 

uma seleção de receitas portuguesas, é considerado o primeiro livro de receitas 

brasileiro, cujo autor permanece desconhecido. Nele, as receitas estão listadas de 

acordo com a ordem em que os pratos devem ser servidos. Seu objetivo era atingir 

as elites quanto à arte da cozinha, à arte de receber bem. A obra teve, ao longo do 

                                                

6
...em entrevista a Shinohara et al. (2013), Eudes de Souza Leão Pinto, descendente da família 

Souza Leão, defende a versão que o Engenho Morenos serviu de descanso para Dom Pedro II, dona 
Tereza Cristina e toda a comitiva real, no ano de 1859, quando de passagem por Pernambuco. E os 
Souza Leão, encarregados de recebê-los. Foi, então, que dona Rita de Cássia, que era exímia 
cozinheira, ficou responsável pela preparação da culinária que seria servida ao imperador e à 
imperatriz. A sinhá entendeu que durante a visita teria que servir algo especial aos ilustres 
convidados, ou seja, nenhum cardápio rotineiro ou trivial. Assim, decidiu criar uma sobremesa que 
fosse única. Utilizando-se de seus conhecimentos culinários e de sua criatividade, dona Rita alterou 
uma receita de bolo já existente, agregando ingredientes nativos, priorizando-os no lugar de produtos 
europeus – a mandioca substituiu a farinha de trigo, e a manteiga produzida no engenho foi utilizada 
ao invés de manteiga francesa” (Andrade, 2016). 
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século XIX, várias reedições. 

          A ausência da tradição de livros de cozinha no Brasil mostra, para Algranti 

(2007), que o saber foi transmitido para outras gerações por meio de experiências e 

receitas particulares. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 DEFINIÇÃO DE TERMINOLOGIA 

 

          De acordo com Barros (2004, p. 32), em 1864, o termo terminologia ganhou 

espaço nos dicionários europeus, que o descrevia como palavra que designa um 

conjunto de termos técnicos de uma ciência ou de uma arte e das ideias que elas 

representam.  

 
Paradoxalmente, terminologia é um termo que contradiz o ideal de 
univocidade perseguido por sua própria teoria tradicional. Sendo 
polissêmico, pode significar tanto a disciplina terminológica, com os 
princípios teóricos e metodológicos que regem a constituição de 
inventários de termos, ou ainda, o próprio conjunto de termos de uma 
área específica (MACIEL, 2001, p. 40). 
 

 

          Cabré resume o termo Terminologia em três diferentes conceitos: 

 

O conjunto de princípios e de bases conceituais que regem o estudo 
dos termos; o conjunto de diretrizes que se utilizam no trabalho 
terminográfico; 
o conjunto de termos de uma determinada área de especialidade” 
(CABRÉ, 1993, p. 82). 

  

          Para a ISO 1087 (norma internacional que trata do vocabulário da 

terminologia) (1990), terminologia é o “estudo científico dos conceitos e dos termos 

em uso nas línguas de especialidade”. Como podemos observar, não existe uma 

exatidão em sua definição. Os diversos conceitos levam os teóricos a construírem 

diversas teorias. 

          Segundo Cabré (1993), as funções da Terminologia, como disciplina científica, 

são: 

          1.Função conceptual ou cognitiva – ligada à analise e descrição de 

terminologias. 

          2.Função comunicacional – ligada à comunicação, à transferência de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. 

          3.Função simbólica ou identitária – diz respeito a uma identidade nacional ou 

regional de um grupo. 
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3.2 HISTÓRIA DA TERMINOLOGIA 

 

          Barros (2004, p. 28-29) assegura que a Terminologia é tão antiga quanto a 

linguagem humana e que a prática de introduzir léxicos com explicações de termos 

em uma obra estrangeira especializada e traduzida, designando conceitos na língua 

de chegada, datam dos anos 129-199. Já a carência de uma ciência que estudasse 

um vocabulário de um determinado campo do saber é manifestada a partir do 

Renascimento. De acordo com Rey (1979, apud Barros, 2004, p. 30) “[...] 

nomenclatura (do latim nomen calare) aparece em francês só século XVI com o 

sentido de `glossário`, lista de palavras [...]” 

          Nesse período, a percepção dos elementos básicos da Terminologia começa 

a ser traçada, entendendo-se que é uma disciplina de natureza linguística cujo 

objeto de estudo é o conjunto de termos de um domínio ou conceito. Para Barros 

(2004), a maior contribuição dessa época é apresentada pelo naturalista sueco Karl 

Von Lineu, que recomendou o uso de um sistema universal de nomenclatura 

binominal para denominar as espécies da flora e da fauna. Dessa maneira, foram 

atribuídos à botânica e à zoologia um conjunto de regras para criação dos nomes 

científicos que designariam as espécies, independente do idioma. 

         Em 1930, houve outra contribuição fundamental para a Terminologia, que 

novamente não chegou por meio de um especialista da área. Eugen Wuster, o 

precursor dos estudos modernos de Terminologia, engenheiro austríaco, determina 

os parâmetros do que foi chamado de Escola Terminológica de Viena. Para ele, de 

acordo com Felber (1984, apud Maciel, 2001, p. 39), a Terminologia é uma área inter 

e transdisciplinar que trata de conceitos e sua representação por termos, símbolos e 

outros signos linguísticos. Cabré (2000) afirma que ela era vista como uma disciplina 

sistemática e uma prática organizada. Segundo Krieguer (2004), para Wuster, o 

aspecto filosófico da linguística é um dos polos de convergência, ao lado da Lógica, 

da Ontologia, da Ciência da Informação e de outras áreas do saber.  

          Wuster desenvolve sua teoria, a TGT, Teoria Geral da Terminologia. A partir 

de então, os estudos terminológicos se expandiram para diversos países, 

começando pela ex-URSS, depois Checoslováquia, chegando à França, Canadá, 

Bélgica, Dinamarca, América Latina (no Brasil, em 1980), Mediterrâneo, África e, por 

último, ao Japão e à China. 

          A partir dos anos 1960, com o desenvolvimento da informática, surge o 
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conceito de banco de dados, propagando-se por todo o mundo. Desde então, Barros 

(2004, p. 33) afirma que houve grande evolução dos modelos teóricos e dos 

princípios metodológicos da Terminologia.  

          A Terminologia exerce um papel de extrema importância na sociedade, pois, 

além de eventos científicos e cursos que são ministrados nas faculdades, a Unesco 

mantém, desde 1971, o Centro Internacional de Informação Sobre Terminologia, na 

qual a função é disseminar qualquer informação relacionada à Terminologia, desde 

publicações, cursos, até projetos e materiais didáticos. Devido a mudanças 

econômicas, políticas e sociais, o universo lexical passa por constantes 

atualizações, novas atividades, produtos, invenções, globallização etc. Todos esses 

aspectos levam a uma nova necessidade linguística, uma padronização da língua. 

Para Barros (2004), o grande desenvolvimento da Terminologia como ciência se dá 

no século XX, no qual estas mudanças encontram seu ápice. Junto a outras 

ciências, como antropologia, sociologia, geografia, história, linguística e outras, ela 

pode ser considerada como parte da ciência da linguaguem, mas, também, poder 

ser uma ciência social. 

 

 

3.3 TGT VERSUS TCT 

 

3.3.1 TEORIA GERAL DA TERMINOLOGIA - TGT 

 

Segundo Cabré: 

 

Existe uma razão explícita que justifica a sistematização dos 
métodos de trabalho na terminologia; ele estabelece os princípios 
que devem seguir os trabalhos sobre os termos; ele indica os 
principais parâmetros de um método de tratamento dos dados 
terminológicos. (CABRÉ, 2000, p. 11). (Tradução própria).7 
 

 

                                                

7 Il y explicite les raisons qui justifient la systématisation des méthodes de travail en terminologie; il 

établit les príncipes que doivent suivre les travaux sur les termes; il indique les paramètres principaux 
d’une méthodologie de traitement des donnnèes terminologiques." (Terminologie et Linguistique: La 
théorie des portes. Cabré, Maria Teresa in RIFAL, n.21. – Reseau International Francophone 
d”Amenagement Linguistique) 
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          Por conta de suas obras, Wuster é considerado o fundador da Termonologia 

moderna. É inegável sua importância na Terminologia, pois foi através dele que 

foram tratados os primeiros princípios de tratamento dos léxicos. Ele reconheceu a 

face linguística da Terminologia, considerando-a como um ramo da Linguística 

Aplicada. No entanto, sua relação com ela é ambígua, já que, de acordo com Barros 

(2004, p. 55), Wuster se interessava praticamente apenas pelos termos, dissociando 

o léxico da gramática, do contexto, do discurso, acreditando que  eles tinham vida 

própria. 

          Conforme Barros (2004, p. 55), para Wuster, não deve haver termos 

polissêmicos, sinônimos ou homônimos. Se não existe um significado apropriado e 

único, é tarefa da Terminologia normativa criar esse significado, de acordo com os 

princípios terminológicos estabelecidos. Além disso, ele acreditava que conteúdo e 

expressão são independentes, dessa maneira, seu ponto de vista entrava em 

conflito com as teorias linguísticas de Saussure. Para Saussure (1972, p. 157 apud 

Barros 2004, p. 55) o signo deve ser estudado como entidade psíquica com duas 

faces, onde não seria possível isolar nem o som da ideia, nem a ideia do som, e 

essa criação de um termo é um falso deslize, que faz passar da língua natural a uma 

metalíngua. 

          Barros (1972, p. 56) explica que Wuster classifica a Terminologia segundo 

seus propósitos:  

 Terminologia descritiva: que compreende a coleta de dados 

terminológicos e descrição dos termos através de definições. 

 Terminologia normativa: compreende a uniformização de conceitos e 

a atribuição dos termos para designar. 

          Esse trabalho de uniformização tenta eliminar ou reduzir a sinonímia e a 

hominímia, e é realizado por entidades nacionais e internacionais que possuem 

autoridade para deliberar a definição do conceito e seu termo pertinente. 

          Em poucas palavras, de acordo com Maciel (2001, p. 49), a Teoria Geral da 

Terminologia assume um caráter metodológico, de natureza prescritiva e 

normalizadora, em detrimento da apreensão quanto aos modos de funcionamento 

dos vocabulários terminológicos. 
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3.3.2 TEORIA COMUNICATIVA DA TERMINOLOGIA – TCT 

 

          A contribuição de Wuster foi fundamental para a Terminologia moderna, não 

restam dúvidas, sua TGT é de suma importância para o estudo dos termos, e Cabré 

reconhece seu valor. No entanto, na década de 90, o debate em torno dessa teoria 

se intensifica, levando uma nova perspectiva à Terminologia teórica e aplicada. 

          Maciel (2001, p. 55) afirma que Cabré e seus colaboradores motivaram esse 

debate, sendo os primeiros na sistematização crítica e fundamentada à TGT. Existia 

a necessidade de uma nova proposta teórico-metodológica para a Terminologia. 

          De acordo com Barros (2004, p. 57), a Teoria Comunicativa da Terminologia 

(TCT) foi apresentada por Maria Teresa Cabré, nascendo como resposta a essa 

necessidade, estabelecendo um novo padrão, alternativo à TGT. 

           Por exemplo, na TCT não é permitida uma extrema distinção entre o termo 

(unidade terminológica) e a palavra (unidade lexical da língua geral). Os termos são 

considerados como unidades linguísticas que exprimem conceitos técnicos e 

científicos, mas que fazem parte dos signos da língua geral, com suas 

características e propriedades semelhantes. 

           Cabré (1999, p. 120) afirma que a TCT reconhece a existência de variação 

conceptual e denomitativa nos domínios de especialidade e leva em conta a 

dimensão textual e discursiva dos termos. Segundo a autora, os termos são 

unidades linguísticas que devem ser consideradas em uma perspectiva poliédrica, 

ou seja, em seus aspectos linguísticos, cognitivos e sociais.   

           Ao contrário da TGT, a TCT acredita que o signo terminológico é uma 

unidade linguística composta de forma e conteúdo imanentes. Para Cabré (1999, p. 

124), as unidades léxicas, fora do contexto, não são palavras nem termos. 

         Conforme Barros (2004, p. 58), os alicerces da TCT estão: 

 na teoria do conhecimento, que se ocupa de estudos relativos às 

possibilidades e tipos de conceptualização da realidade, e à relação 

conceito-designação; 

 na teoria da comunicação, que estuda os tipos de situação 

comunicativa passíveis de realização, a relação entre situação e tipo 

de comunicação, e explica as características, possibilidades e limites 

dos diferentes sistemas da expressão de um conceito; 

 em uma teoria da linguagem que seja capaz de analisar as unidades 
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terminológicas em sua generalidade (como unidade da língua geral) e 

em suas particularidades (como unidades linguísticas que designam 

conceitos de um dado domínio em determinada situação de uso). 

  

3.4  TERMO 

 

          Também chamado de unidade terminológica, esse é o objeto de estudo da 

Terminologia, cuja função, de acordo com Raimundo (2003) é significar.  

          Cabré (1993) define os termos como unidades semióticas constituídas de 

conceito e denominação cuja identidade se justifica apenas dentro de uma área 

específica. De acordo com a autora, se analisadas de maneira isolada, as unidades 

terminológicas podem ser confundidas às unidades do léxico comum, uma vez que 

situadas adequadamente no discurso e tendo suas características pragmáticas  e 

comunicativas analisadas, sua epecificidade se torna clara. 

          Apesar das várias atribuições, conforme Machado (2006, p. 117), à palavra 

termo podem referir-se tanto a uma representação linguística do conceito, a 

denominação, como, de acordo com sua constituição, à soma de uma noção e à sua 

respectiva denominação; de acordo com a ISO 1087, termo é a “designação de um 

conceito definido em uma língua especial por uma expressão linguística.” 

          Cabré (1993, p. 176-182) esclarece que os termos podem ser classificados 

por meio de quatro aspectos diferentes: 

          1. Quanto à forma: 

 Simples ou complexos (de acordo com o número de morfemas dos 

quais é composto). 

 Derivados (formados pela agregação de afixos ou bases léxicas) e 

compostos (formados por combinações de bases lexicais). 

 Sintagmas terminológicos (formados por uma combinatória de 

palavras, de acordo com a estrutura sintática). 

 Siglas (unidades formadas pela combinação das iniciais de várias 

palavras) 

 Acrônimos (palavras formadas pela combinação de segmentos de 

um sintagma desenvolvido) 

 Abreviaturas (formas fixadas pelo consenso que reproduzem) 

           2. Quanto ao ponto de vista da função desempenhada no discurso:  
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substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. 

          3.  Quanto ao significado, de acordo com a classe funcional: 

 Objetos ou entidades (substantivos) 

 Processos, operações e ações (verbos) 

 Propriedades, estados, qualidades (adjetivos) 

 Relações (adjetivos, verbos) 

          4. Quanto à procedência linguística: 

 Termos criados  

 Termos construídos 

 Termos construídos por aplicação de regras de seu próprio código 

linguístico. 

 Termos construídos tomados a partir de empréstimos, que podem 

ter procedência histórica, cultismo (greco-latina) ou histórica atual. 

 

3.5 LÉXICO ESPECIALIZADO 

  

          O campo de pesquisa da Terminologia se concentra nas línguas de 

especialidade. Pavel & Nolet (2002, p. 124) afirmam que o léxico especializado é um 

“sistema de comunicação oral ou escrito usado por uma comunidade de 

especialistas de uma área particular do conhecimento”. Esse léxico é um subsistema 

da língua geral.  

          De acordo com Barros (2004, p. 43), embora cada universo de discurso 

especializado produza textos com particularidades sintáticas, pragmáticas, 

semióticas, além de terminológicas, essas especialidades não deixam de ser 

recursos linguísticos utilizados pela língua geral na qual são escritos esses textos. 

Por isso, Barros trata como uma linguagem de especialidade. 

         Para Krieguer (2004), o que motivou o interesse pelo léxico especializado em 

idiomas e fez crescer a preocupação com o uso e a tradução adequada dos termos 

é:  

O crescimento exponencial das unidades terminológicas é um 
fenômeno diretamente resultante do acelerado avanço da ciência e 
da tecnologia que requer novas denominações para as novas 
descobertas e invenções que se avolumam. A ampliação do 
conhecimento científico e tecnológico, umas das mais marcantes 
características do final do milênio, afetam a composição das 
terminologias, sejam elas criações originais, já existentes que foram 
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redefinidas, integrando novos campos e horizontes de conhecimento. 
Outra razão também é devido ao processo de globalização que, 
incrementando as transações comerciais entre as nações, propiciou 
o surgimento dos atuais blocos econômicos e com ele uma série de 
intercâmbios que ultrapassam o âmbito comercial, expandindo-se 
para o mundo científico, tecnológico e cultural. Devido a essa 
situação, cresceu a preocupação com a utilização e a tradução 
adequadas das terminologias, visto que os protagonistas dos 
processos de alargamento de fronteiras passaram a receber o 
importante papel dos termos técnicos-científicos para uma 
comunicação mais eficiente, uma adequada transferência de 
tecnologia e um correto estabelecimento de contratos comerciais 
entre outras ações de cooperação (KRIEGUER, 2004, p. 26 e 27 ). 
 

         O aspecto sócio- cultural também é muito importante, pois atualmente a 

sociedade ainda experimenta o embate da rápida produção do conhecimento, as 

diversas inovações tecnológicas estão sempre influenciando seu cotidiano. Outro 

aspecto é a ideia da padronização, ligada ao aspecto sócio- cultural também. Os 

diferentes cenários deixam claro: “a dupla função de fixar o conhecimento técnico- 

científico e de promover sua transferência de modo pontual. Com isso, delineia-se 

também o papel social das terminologias no âmbito da comunicação humana.” 

(KRIEGUER, 2004, P. 19). Tendo em vista a univocidade da comunicação 

especializada, escapando do uso de sinonímias e variações, estabelecidas através 

de organismos normalizadores, como por exemplo, o Comitê Técnico 37, 

Terminologia: princípios e coordenação da Organização Internacional de 

Normalização, ISO. Cujas propostas constituem sobre o ideal de facilitar a 

cooperação internacional e representam também uma tentativa de interferência no 

uso dos vocabulários especializados. 

 

3.6 CONTEXTO 

 

          Para Raimundo (2003), Cabré e Rondeau ressaltam que um contexto deve ser 

conciso e completo; deve conter a unidade termilológica a ilustrar; deve ser 

definitório ou descritivo; deve colocar em evidência traços semânticos da unidade 

terminológica; deve ilustrar o comportamento sintático da unidade terminológica no 

texto.  

          De acordo com Dubuc (1985, apud Raimundo, 2003, p. 63), existem três tipos 

de contexto: 

 Contexto definitório: apresenta dados com indicações 
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precisas sobre a noção do termo estudado, facilita o 

entendimento dos conceitos e da redação das definições. 

 Contexto explicativo: informa de maneira sumária sobre a 

natureza ou um determinado aspecto do termo estudado. 

 Contexto associativo: caracteriza-se pela ausência de 

descritores. Nele, o  termo estudo é relacionado a um campo 

de aplicação definido através da associação com os termos 

que estão à sua volta. 

          O tipo de contexto apresentado no glossário desse trabalho é o associativo, 

que tem como característica a inexistência de descritores significativos do contexto, 

propiciando a retomada do termo a partir da maneira pela qual ele interage. 
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4. METODOLOGIA 

 

          De acordo com Rondeau (1984, p. 64), entendemos por pesquisa 

terminológica o conjunto de operações que abrange a coleta, o tratamento e a 

difusão dos dados terminológicos.  

          Existem dois tipos de pesquisa: pontual monolíngue / plurilíngue ou temática 

monolíngue / plurilíngue. Tanto a pesquisa pontual quanto a temática tem sua 

própria metodologia de pesquisa, que deve ser levada em conta quando do 

cumprimento do trabalho terminológico. Segundo Aubert,  esses dois tipos de 

pesquisa definem-se da seguinte maneira: 

A pesquisa pontual visa a solução de problemas isolados de 
designação, se desenvolve num horizonte estreito, particular e tem 
como vantagem mais evidente proporcionar soluções rápidas para 
problemas específicos. Já a pesquisa temática se propõe a efetuar o 
levantamento do vocabulário terminológico de uma determinada 
atividade, especialidade, técnica (AUBERT, 2001, p. 20). 
 

          O tipo de pesquisa utilizada nesse trabalho é a pesquisa temática, que é 

marcada por duas particularidades: 

 o objetivo, que é a investigação completa ou essencial do 

conjunto de termos relacionados a determinado ramo de 

atividade, podendo estudar a mesma língua ou outras 

línguas. 

 o tempo de realização, que pode ser ou não prolongado, de 

acordo com seu alcance. 

          Segundo Felber (1987, p. 10-11), outras duas características do trabalho 

terminológico é que ele pode ser descritivo, característica do presente trabalho, 

sendo sua função compilar um conjunto de termos pertencentes a um campo de 

especialidade e colocá-lo  à disposição dos usuários. A segunda característica é 

prescritiva, tem a função de priorizar o uso de termos considerados recomendáveis 

com a finalidade de orientar os falantes sobre o uso da terminologia correta em 

determinada área. Uma terceira característica, percebida na maioria dos trabalhos 

terminológicos, de acordo com Rondeau (1984), é que normalmente eles são 

bilíngues ou multilíngues. 

          Sobre campo semântico, Cabré (1993) constata que é função do terminológo 

pesquisar minuciosamente a área a ser estudada para que se possa, em seguida, 
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estabelecer os campos semânticos, facilitando, assim, o trabalho posterior com os 

termos. 

          Para que a pesquisa terminológica possa se concretizar, é necessário 

delimitar o domínio, o subdomínio e os campos semânticos aos quais pertencem, 

por meio de uma grade conceitual, cujo objetivo é orientar e ajudar o pesquisador. A 

partir da função da posterior análise da relevância e adequação do termo com 

relação ao domínio ou subdomínio pesquisado, favorece-se, então, a seleção e 

exclusão dos termos que farão parte do glossário.  

          Na presente pesquisa, o domínio escolhido foi o da Gastronomia, subdomínio 

Culinária e o campo semântico Receitas de sobremesas. 

          Para que esse trabalho fosse realizado, foi preciso minuciar os seguintes 

passos: 

 definição da grade conceptual: domínio e subdomínio 

 seleção do subdomínio (devido à vastidão e à complexidade 

não é recomendado desenvolver uma pesquisa terminológica 

sobre um domínio completo); 

 pesquisa bibliográfica;  

 definição do corpus no material selecionado; 

 coleta e organização de dados em fichas terminológicas 

(ferramenta de anotação do conjunto de informações sobre os 

termos, a partir do qual a análise foi desenvolvida, como 

termo, definição, contexto, fontes e informações adicionais); 

 análise e cruzamento dos dados; 

 seleção dos termos que farão parte do glossário (que pode 

ser simples, compostos ou unidades sintagmáticas); 

 elaboração dos verbetes; 

 constituição do glossário; 

 aprovação dos termos junto a profissionais da área. 

  

          Devido à grande preocupação com a pesquisa terminológica, existe um 

critério, que deve ser devidamente respeitado, ou seja, os princípios da atividade 

terminológica em relação à escolha das fontes. Portanto, há um cuidado 

principalmente com a confiabilidade e a representatividade dos materiais de onde o 

corpus é extraído.  
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          O critério para escolha e identificação dos termos requer grande 

responsabilidade. O levantamento dos termos utilizados em determinada área é uma 

característica da Terminologia.  

          O glossário apresentado nesse trabalalho foi realizado a partir da consulta de 

livros de receitas e alguns sites especializados, em francês e português, e 

organizado em fichas terminológicas. Livros e sites em português foram utilizados 

principalmente para  auxiliar numa definição apropriada e atualizada dos termos em 

francês. Os termos selecionados estão relacionados aos seguintes campos 

semânticos: ingredientes, verbos, modos de preparo e utensílios utilizados na 

execução das receitas. 

          Na metodologia que ampara o trabalho terminológico, há um cuidado 

indispensável com a adequação da ocorrência das noções (significado) e 

designações (significante) com a situação adequada ao uso. Por isso é de suma 

importância que o campo semântico seja visivelmente definido. Um dos princípios 

fundamentais que Cabré (1993, p. 265) ressalta é que a teoria terminológica impõe à 

sua prática que os termos de um glossário especializado devem proceder de textos 

reais. Os critérios são principalmente sua pertinência, a utilização comprovada por 

profissionais da área, atualização e recorrência.  

 

4.1 MACROESTRUTURA DO GLOSSÁRIO 

 

          A macroestrutura refere-se à organização interna de uma obra terminográfica. 

Compreende: apresentação do glossário, estruturação dos dados no formato de 

verbete, índices remissivos, abreviações, símbolos, etc. O glossário de termos de 

receitas de sobremesas possui 56 verbetes organizados em ordem alfabética. Conta 

com um índice alfabético em francês-português e outro em português-francês.  

 

4.2 MICROESTRUTURA DO GLOSSÁRIO 

 

          A microestrutura refere-se à organização das informações concernentes ao 

verbete.  

         As informações do verbete foram organizadas da seguinte maneira: 
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1. Babeurre (n.m) => Leitelho (s.m) 

 Líquido obtido após a nata ser batida para fazer manteiga. 

“Passez-les au tamis fin et éliminez les pépins, puis, mélangez-les avec le 

sirop, le tofu, le babeurre, le sucre et l’extrait de vanille” (R.E, p. 342, 2002). 

Passe-os por uma peneira fina e descarte as sementes, em seguida, misture-

as com o tofu, o leitelho, o açúcar e extrato de baunilha. 

Nota: No Brasil, esse produto não é encontrado facilmente, por isso, uma 

versão caseira é muito usada, basta acrescentar limão ou vinagre ao leite para 

ele coalhar, o efeito é o mesmo. 

 

 Termos de entrada em francês em negrito. 

 Referência gramatical em forma de sigla, tanto do termo de entrada 

quanto o equivalente. Indica a classificação gramatical do termo. 

 Termo correspondente em português em negrito. 

 Definição de acordo com as recomendações teóricas da terminologia, 

optando-se por definições genéricas que podem ou não ser seguidas 

por uma informação particular do termo. 

 Contexto em francês, retirados de livros de receitas e sites 

especializados. 

 Fonte. 

 Tradução do contexto. 

 Nota quando necessário. 

 Sinônimos em português/francês (se houver). 

 Remissiva, apresentam relação com termos que pertencem a um 

mesmo campo semântico. São apresentadas pela abreviação Cf. 

 Os verbos são apresentados no infinitivo. 
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5. DESCRIÇÃO DO CORPUS 

 

          A elaboração desse glossário é fruto de um estudo terminológico na área da 

gastronomia, subárea da culinária, no campo semântico das receitas de 

sobremesas. Nesta pesquisa, utilizamos livros de receitas, sites especializados e 

revistas de gastronomia. 

          O glossário possui 56 termos em ordem alfabética, do francês para o 

português, apresentados em ordem numérica. 

         As abreviações gramaticais utilizadas foram: 

  a.f – adjetivo feminino 

 a.m -  adjetivo masculino 

  Cf. – conferir 

  n.f – nom féminin 

  n.m – nom masculin 

  s.f – substantivo feminino 

  s.m – substantivo masculino 

 sin. Port – sinônimo  

  v – verbo 

 - definição  

          As abreviações das fontes são: 

 BLLG -  La Lettre Gourmand - blog 

 CAZ - Cuisine AZ - site 

 G.M - Ginette Mathiot 365 recettes et l’art d’accommoder les 

restes. 

 LCDB -  La Cuisine de Bourgogne 

 PY - Brunchs branchés - Esterelle Payany  

 R.E - Recettes express 
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5.1 GLOSSÁRIO 

 

1. Babeurre (n.m) => Leitelho (s.m) 

 Líquido obtido após a nata ser batida para fazer manteiga. 

 

“Passez-les au tamis fin et éliminez les pépins, puis, mélangez-les avec le 

sirop, le tofu, le babeurre, le sucre et l’extrait de vanille” (R.E, p. 342, 2002) 

Passe-os por uma peneira fina e descarte as sementes, em seguida, misture 

com o tofu, o leitelho, o açúcar e extrato de baunilha. 

 

Nota: No Brasil esse produto não é encontrado facilmente, por isso, uma 

versão caseira é muito usada, basta acrescentar limão ou vinagre ao leite 

para ele coalhar, o efeito é o mesmo. 

 

2. Badigeonner (v) => Pincelar (v) 

 Passar com pincel uma mistura geralmente com ovos, sobre uma 

massa, para que ela fique dourada e brilhante. 

 

“Badigeonnez la surface avec um peut de lait ou de jaune d’oeuf délayé à 

l’eau pour faire dorer à la cuisson qui se fera à four moyen pendant 45 

minutes” (G.M., p.31, 1977). 

Pincele a superfície com um pouco de leite ou gema de ovo diluído com água 

para dourar durante a cozimento que será feito em forno médio por 45 

minutos”. 

 

 

 

3. Bain-marie (n.m) => Banho-maria (s.m) 

 Técnica para aquecer, derreter ou cozinhar alimentos que não podem 

entrar em ebulição.  

 

“Verser dessus la préparation puis mettre à cuire au four à 100 °C au bain-

marie pendant 1h”  (LCDB, p. 46, 2006). 

Despeje sobre a preparação e depois cozinhe no forno a 100 °C em banho-

maria durante 1 hora. 

         4. Beurre doux (n.m) => Manteiga sem sal (s.f) 

 Produto que se obtém a partir da nata do leite. 

 

“Mélangez l’ananas, le rhum, le beurre doux, la vanille...” (R.E, p.332, 2002) 

Misture o abacaxi, o rum, a manteiga sem sal, a baunilha... 

 

5. Blancs battus en neige (a.m) => Claras em neve (a.f) 
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 Técnica utilizada para transformar as claras em uma espuma volumosa 

e branca. 

 

“Ajoutez la poudre d’amandes, le sucre et les blancs battus en neige très 

ferme” (G.M., p.188, 1977). 

Adicione a farinha de amêndoas, o açúcar e as claras batidas em neve bem 

firmes. 

 

Nota: Existem três pontos de claras em neve: ponto de espuma, ponto de 

neve e ponto de neve firme. Eles variam de acordo com a receita. 

 

6. Caramel (n.m) => Caramelo (s.m) 

 Calda obtida através do processo de caramelização, que é o 

aquecimento do açúcar. 

 

"Dans chaque assiette, disposez trois moitiés de figues, ajoutez à cotê 1 

cuillerée à soupe de mascarpone à l'amaretto et nappez de sauce au 

caramel" (R.E, p. 337, 2002). 

Em cada prato, coloque três metades de figos, acrescente ao lado uma colher 

de sopa de mascarpone ao amaretto e cubra com calda de caramelo. 

 

7. Caraméliser(v) => Caramelizar (v) 

 Transformar o açúcar em caramelo.  

 

“Posez sur une plaque et mettez à four moyen pour faire caraméliser le 

sucre” (G.M, p.16, 1977). 

Coloque sobre o fogo médio para caramelisar o açúcar. 

Nota: Existem várias técnicas de caramelização. Cada uma exige uma 

técnica e receita diferente, por exemplo: doces caramelizados (olho de sogra), 

fôrmas caramelizadas (pudim), caldas de caramelo (como acompanhamento), 

fios de caramelo (para cobrir croquembuches).  

Cf. Caramel 

 

8. Chapelure (n.f) => Farinha de rosca (s.f) 

 Ingrediente culinário constituído de pão seco moído. 

 

“Incorporez la chapelure et la farine” (G.M, p.134, 1977) 

Incorpore a farinha de rosca e a farinha. 

 

         9. Coulis (n.m) => Molho de frutas (s.m) 

 Molho obtido através de um purê de frutas, feito com água e açúcar. É 

muito usado como acompanhamento de bolos, sorvetes, sobremesas, 

etc. 
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“Préparez le coulis de fruit de la passion.” (R.E, p.324, 2002) 

Prepare o molho de maracujá. 

Nota: É diferente de uma calda em relação ao cozimento. 

 

         10. Crème anglaise (n.f) => Creme inglês (s.m) 

 Molho à base de leite, ovos e açúcar. Utilizado como base em diversas 

receitas. 

 

“Pendant la cuisson des marrons vous aurez fait une crème anglaise au 

chocolat dont vous napperez l’entremets aux marrons lorsqu’elle sera froide” 

(G.M., p. 29, 1977). 

Enquanto as castanhas cozinham, você terá feito um creme inglês com 

chocolate, no qual você cobrirá a sobremesa com as castanhas assim que ela 

estiver fria. 

 

11. Crème Chantilly (n.f) => Chantili (s.m) 

 Creme batido com creme de leite fresco e açúcar refinado. Pode ser 

aromatizado com baunilha ou outra essência. 

 

"Dans une grande terrine, mélangez à là crème chantilly parfumée avec le 

reste du rhum, la purée et les dés d'ananas ainsi que les bananes” (G.M, p. 5, 

1977). 

Em uma tigela grande, misture ao creme chantili aromatizado o restante de 

rum, o purê de abacaxi assim como as bananas. 

Nota: Para fazer um chantili perfeito, o creme de leite deve ter uma 

porcentagem de 30% de gordura e estar bem gelado, assim como o recipiente 

no qual será batido. 

Existem muitas histórias sobre o surgimento do chantili, uma delas atribuída à 

Fritz Carl Vatel, aos 27 anos (1635 -1671), na França. A sobremesa agradou 

tanto que os senhores deram o nome a um palácio. 

 

12.  Crème fraîche (n.f) => Creme de leite fresco (s.m) 

 Creme feito a partir da camada de gordura do leite que se forma na 

superfície, passando por um processo de centrifugação e 

pasteurização. 

 

"Arrosez de sirop et servez tiède avec de la crème fraîche” (R.E, p. 331, 

2002). 

Regue com a calda e sirva quente com o creme de leite fresco. 

Nota: A nata pode ser utilizada como manteiga ou como uma das formas 

mais conhecidas batendo-a com açúcar muito fino para formar o creme 

chantili. Existe também na apresentação UHT (encontrado em embalagem 
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Tetrapak e lata) e é muito utilizado na elaboração de vários pratos da 

culinária. 

Sin. Port.: Nata  

 

13. Crème frangipane (n.f) => Creme frangipane (n.m) 

 Creme feito a partir da mistura entre o creme de confeiteiro com um 

creme de amêndoas. 

 

“Décollez-les les unes des autres et garnissez-les de crème frangipane à 

laquelle vous ajoutez au dernier moment le beurre par petits morceaux” (G.M., 

p. 243, 1977). 

Tire-os uns dos os outros e decore com creme frangipane no qual você deve 

colocar no último momento a manteiga em pedaços pequenos. 

 

Nota: Existem muitas histórias em relação à criação desse creme, sabe-se 

que o nome provém da família italiana Frangipani. Conta-se que o perfumista 

italiano Don Cesare Frangipani, que deu a receita à Catarina de Médici como 

presente na ocasião de seu casamento com o rei francês Henrique II. A 

italiana Catarina trouxe sofisticação à mesa francesa, das louças aos hábitos. 

A designação frangipane aparece nesse sentido, pela primeira vez na edição 

de 1732 do Dictionnaire de Trévoux. 

C.f Crème pâtissière. 

 

 

 

         14. Crème glacée (n.f) => Sorvete (s.m) 

 Sobremesa gelada à base de leite ou nata, na qual são acrescentadas 

frutas ou outros ingredientes para obter o sabor desejado. 

 

“Retirez la crème glacée du congelateur 10 minutes avant servir”  (R.E, p. 

350, 2002). 

Retire o sorvete do congelador 10 minutos antes de servir. 

 

15. Crème pâtissière (n.f) => Creme de confeiteiro (n.m) 

 Creme feito a partir da combinação de leite, gemas, farinha de trigo ou 

amido de milho e açúcar. Esse creme é cozido até entrar em ebulição.  

 

“Préparez une crème pâtissière avec la moitié des quantités. Lorsqu’elle est 

tiède, incorporez fruits confits et rhum” (G.M, p. 21, 1977). 

Prepare um creme de confeiteiro com a metade da quantidade (dos 

ingredientes). Assim que esfriar, encorpore com frutas cristalizadas e rum. 
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Nota: O creme de confeiteiro pode ser aromatizado de várias maneiras, a 

mais usada é a baunilha em essência ou em fava. Depois de frio, ele pode ser 

utilizado nas mais variadas preparações como recheios de bombas, sonhos, 

bolos, tortas, etc. É um creme suave e cremoso. É um clássico da cozinha 

francesa que se tornou mundial. 

 

16. Cuillerée à soupe (n.f) => Colher de sopa (s.f) 

 Utensílio usado como medida de referência. 

 

“Mettez la gélatine et 2 cuillerées à soupe d’eau dans un bol” (R.E, p. 324, 

2002). 

Coloque a gelatina e 2 colheres de sopa de água em uma tigela. 

Sin. : Cuiller 

 

17. Démouler (v) => Desenformar (v) 

 Retirar da fôrma. 

 

“Laissez reposer 5 minutes puis démoulez” (R.E, p. 352, 2002) 

Deixe descansar por 5 minutos e depois desenforme. 

 

18. Dénoyauté (a.m) => Descaroçado (a.m) 

 Sem caroço. 

 

“Quand le fond de tarte est cuire, le recouvrir de cerises dénoyautées puis 

verser la crème au vin” (LCDB, p. 56, 2006). 

Quando o fundo da torta estiver cozido, cubra-o com cerejas descaroçadas e 

depois despeje o creme ao vinho. 

 

19. En julienne (a.f) => À julienne (a.f) 

 Tipo de corte de frutas e legumes em finos palitos. 

 

“Prélever quelques zestes d’agrumes, les tailler en julienne...” (LCDB, p. 54, 

2006). 

Retire algumas raspas de frutas cítricas, corte-os à julienne... 

 

20. Emporte-pièce (n.m) => Cortador (s.m) 

 Utensílio culinário em plástico ou alumínio, com formatos variados, 

usado para cortar massas de bolos ou biscoitos. 

 

“Découpez avec un emporte-pièce de 10 cm de diamètre des disques de 

pâte” (G.M., p. 305, 1977). 

Corte com um cortador de biscoitos de 10 cm de diâmetro em discos de 

massa. 
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21. Éplucher (v) => Descascar (v) 

 Tirar a casca ou as partes não comestíveis ou não utilizadas de frutas e 

legumes.  

 

“Éplucher les poires, les disposer dans la casserole et les pocher 20 à 25 min 

environ” (LCDB, p. 54, 2006). 

Descasque as peras, coloque-as numa panela e escalde por 

aproximadamente 20 a 25 minutos. 

 

22. Fariner (v) => Enfarinhar (v) 

 Salpicar farinha sobre a forma que foi untada anteriormente. 

 

“Beurrer et fariner un moule à cake. Y verser la pâte, faire cuire au four 

pendant 40 à 50 minutes environ” (PY, E. 2006). 

Passe manteiga e enfarinhe uma forma de bolo. Despeje a massa e asse no 

forno durante 40 a 50 minutos aproximadamente. 

 

23. Flamber (v) => Flambar (v) 

 Colocar fogo em bebida alcoólica e rapidamente lançar sobre a receita.  

 

“Posez les bananes sur un plat long; arrosez-les avec rhum tiéde et faites 

flamber juste au moment de présenter le plat” (G.M, p. 18, 1977). 

Coloque as bananas em uma refratária grande; regue-as com o rum quente e 

flambe as frutas no momento de servir o prato. 

 

Nota: Esse procedimento pode ser realizado na panela onde se encontra o 

alimento, utilizando uma concha ou diretamente no prato. Consiste em colocar 

fogo na bebida, assim, o álcool irá evaporar, permanecendo o sabor e aroma 

da bebida. 

Flamber significa passar pelo fogo. Segundo a história, essa técnica foi 

descoberta acidentalmente pelo chef Henri Charpentier, que, ao preparar um 

crepe Suzette, o fogo atingiu a frigideira que estava com o doce regado a 

conhaque. 

 

24. Fruits confits (n.m) => Frutas cristalizadas (s.f) 

 Frutas inteiras ou em pedaços conservadas no açúcar. 

 

“Coupez en petits morceaux 125 g de fruits confits assortis et faites-les 

macérer dans 0,5 dl de rhum, pendant une heure” (G.M., p. 21, 1977). 

Corte em pequenos pedaços 125 g de frutas cristalizadas sortidas e deixe-

as macerar em 50 ml de rum, durante uma hora. 
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Nota: As frutas são cozidas numa calda de açúcar, depois escorridas, 

passadas no açúcar cristal e finalmente são levadas ao sol ou ao forno para 

secar. 

 

25. Graisser (v) => Untar (v) 

 Aplicar manteiga ou óleo numa forma antes e colocar a massa.  

 

“Graissez une feuille de papier sulfurisé et tapissez-en un moule à cake 

rectangulaire” (R.E, p. 352, 2002). 

Unte uma folha de papel manteiga e forre um forma de bolo retalgular. 

 

Nota: Em alguns casos, pede-se também para colocar farinha de trigo ou 

açúcar (de acordo com a receita). Nesse caso, o termo utilizado é enfarinhar. 

Cf. Fariner 

 

26. Grille (n.f) => Grade (s.f) 

 Utensílio culinário utilizado para resfriar alimentos como bolos e 

biscoitos.  

 

“Faites refroidir sur une grille” (G.M., p. 188, 1977). 

Deixe resfriar sobre uma grade. 

 

         27. Jaunes d’oeufs (n.m) => Gemas de ovos (s.f) 

 Parte do ovo que se encontra em seu interior possui forma esférica, é 

mais densa do que a clara, e possui coloração amarela alaranjada. 

 

“D’autre part dans une terrine mettez les jaunes d’oeufs” (G.M., p. 84, 1977). 

Em outra parte numa tigela, coloque as gemas dos ovos. 

 

28. Lait écrémé (n.m) => Leite desnatado (s.m) 

 Leite em que praticamente toda gordura foi eliminada. 

 

“Faites chauffer le lait écrémé avec une pincée de sel, jusqu’à ce qu’il soit sur 

le poit de bouillir” (R.E, p. 364, 2002). 

Aqueça o leite desnatado com uma pitada de sal até que ele esteja prestes a 

ferver. 

 

29. Levure chimique (n.f) => Fermento em pó (s.m) 

 Produto químico utilizado normalmente para fazer massas de bolos, 

proporcionando volume, leveza e maciez à massa. 

 

“Ajouter le yaourt, bien mélanger, puis le zeste d’orange et le safran, le beurre 

fondu, et enfin la farine et la levure chimique” (PY, E., 2006). 
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Adicione o iogurte, misture bem, depois as raspas de laranja e o açafrão, a 

manteiga derretida e, finalmente, a farinha e o fermento em pó. 

Sin. Port.: Fermento químico 

 

30. Levure boulanger (n.f) => Fermento de padaria (s.m) 

 Produto fresco composto por fungos microscópicos vivos. Também 

chamado de fermento fresco. 

 

“Faites un puits pour y déposer un peu de sel et la levure boulanger délayée 

dans un décilitre de lait tiède” (G.M, p. 83, 1977). 

Faça um buraco para adicionar um pouco de sal e fermento de padaria 

dissolvido em 10 ml de leite morno. 

 

31. Meringue (n.f) => Merengue (s.m) 

 Preparação feita com claras batidas em neve e açúcar.  

 

“Vous ferez quelques petites meringues” (G.M, p. 181, 1977) 

Faça alguns merengues pequenos. 

 

Nota: Existem três tipos de merengue: o italiano, o suíço e o francês. O que 

difere um do outro é o tipo de cozimento, cada um deles pode ser utilizado em 

um tipo de sobremesa. 

Cf. Merengue francês; Merengue italiano; Merengue suíço. 

 

32. Meringue à l’italienne (n.f) => Merengue italiano (s.m) 

 Creme feito a partir do açúcar em calda batido com as claras em neve.  

 

“Masquez avec de la meringue à l’italienne et passez la charlotte à four 

moyen pour faire dorer la surface” (G.M, p. 21, 1977). 

Esconda com o merengue italiano e coloque a charlotte no forno médio para 

gratinar a superfície. 

 

Nota: O merengue italiano é mais firme, por isso muito usado em coberturas 

de bolos, tortas, e pode ser queimado com maçarico. Pode ser usado como 

substituto do creme de leite nas receitas de musses. 

Cf. Merengue francês; Merengue suíço.  

 

33. Meringue à la française (n.f) => Merengue francês (s.m) 

 Creme feito com a mistura de claras e açúcar. 

 

“Avant de vous lancer dans la préparation de vos meringues à la française, 

commencez par préchauffer votre four th.4 (120°C)” (C.A.Z). 

Antes de começar a preparar seu merengue francês, comece por pré-

aquecer o forno à 120°C. 
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Nota: O merengue francês é o mais simples e menos estável. Como as claras 

são batidas cruas, deve ser levado ao forno. É muito usado para fazer 

suspiros, “meringues” em francês. 

C.f Merengue italiano; Merengue suíço. 

 

34. Meringue suisse (n.f) => Merengue suíço (s.m) 

 Creme feito com a mistura de claras e açúcar levadas ao banho maria.  

 

“Montez le mélange blanc plus le sucre en meringue ferme (avec le fouet) et 

jusqu’à ce que le mélange redevienne tiède: c’est la meringue suisse, 

différente de la meringue italienne et de la meringue française” (B.L.L.G). 

Bata a mistura branca com o açúcar em ponto de merengue firme (com o fuet) 

até que a mistura fique novamente quente: esse é o merengue suíço, 

diferente do merengue italiano e do merengue francês. 

 

Nota: O merengue suíço também é muito estável, é usado nas receitas de 

macarons, pode ser usado para fazer figuras, coberturas de bolos e tortas. 

Uma variação é acrescentar manteiga, chamado buttercream suíço ou 

merengue au beurre. 

Cf. Merengue francês, Merengue italiano. 

 

35. Moule à gateau (n.m) => Fôrma de bolo (s.f) 

 Utensílio utilizado para assar bolos. 

 

“Graissez une feuille de papier sulfurisé et tapisse-en un moule à gâteau 

carré” (R.E, p. 368, 2002). 

Unte uma folha de papel manteiga e forre uma fôrma de bolo quadrada. 

Cf. Moule en couronne 

 

36. Moule en couronne (n.m) => Fôrma com furo (s.m) 

 Assadeira de bolo redonda com furo central. 

 

“Mettez dans un moule em couronne bien beurré ce qu’il peut contenir de la 

préparation” (G.M., p. 81, 1977). 

Passe manteiga numa fôrma com furo e coloque o conteúdo da preparação. 

 

37. Mousse (n.f) => Musse (s.f) 

 Sobremesa cremosa aerada. 

“Répartissez cette préparation dans 8 ramequins et mettez-les au réfrigérateur 

pendant 2 heures, jusqu’à ce que la mousse soit ferme” (R.E, p. 346, 2002). 

Divida a mistura em oito forminhas e coloque-as na geladeira por 2 horas, até 

que a musse fique firme. 
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Nota: Em português usamos tanto Musse, que consiste em um 

estrangeirismo, quanto Mousse, fazendo uso do empréstimo linguístico. 

 

38. Mousseuse (a.f) => Espumoso (s.m) 

 Consistência aerada de um creme. 

 

“Elle deviendra plus légère et mousseuse” (G.M., p. 84, 1977).  

Ela se tornará mais leve e espumosa. 

 

39. Napper (v) => Cobrir (v) 

 Envolver com cobertura. 

 

“Pour servir, couper des tranches de terrine et napper de coulis” (LCDB, p. 

61, 2006). 

Para servir, corte em fatias a terrina e cubra com molho de frutas. 

 

40. Noix de coco râpée (n.f) => Coco ralado (s.m) 

 Polpa de coco seca, desintegrada e ralada. 

 

“Sans cesser de battre, ajoutez la farine et la noix de coco râpée en délayant 

progressivement la pâte avec de lait” (R.E, p. 352, 2002). 

Sem parar de bater, adicione a farinha e o coco ralado diluindo gradualmente 

a massa com o leite. 

 

41. Pain de mie (n.m) => Pão de forma (s.m) 

 Pão feito com farinha branca e vendido já fatiado. 

 

“8 tranches de pain de mie un peu rassis” (R.E, p. 345, 2002). 

8 fatias de pão de forma amanhecido. 

42. Papier sulfurisé (n.m) => Papel manteiga (s.m) 

 Papel de cor parda ou branca, resistente a altas temperaturas (devido 

aos processos químicos no qual é submetido), mas não pode entrar em 

contato com a fonte de calor. 

 

“Graissez une feuille de papier sulfurisé et tapissez-en un moule à cake 

rectangulaire” (R.E, p. 352, 2002). 

Unte uma folha de papel manteiga e forre uma fôrma de bolo retangular. 

 

43. Parfumer (v) => Aromatizar (v) 

 Tornar condimentado, temperar, aromatizar. 

 

“Parfumez au kirch” (G.M., p. 29, 1977). 

Aromatize com kirch. 
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44. Pâte (n.f) => Massa (s.f) 

 Preparação culinária feita a partir de farinha e um líquido, servindo 

como base para diversas receitas. 

 

“Coupez 4 disques de pâte de 12 cm de diamètre, disposez-les sur la plaque 

du four préablement huilée et parsemez-les d’amandes hachées” (R.E, p. 331, 

2002). 

Corte 4 discos de 12 cm de diâmetro de massa, disponha-os sobre a placa do 

forno préviamente untada e salpique com as amêndoas picadas. 

 

45. Pâte brisée (n.f) => Massa podre (s.f) 

 Massa que tem consistência bastante quebradiça, devido 

principalmente à mistura de manteiga gelada e farinha. É uma das 

massas mais utilizadas para fazer tortas. Tem sabor mais neutro. 

 

“Préparez à votre choix une pâte brisée...” (G.M., p. 305, 1977). 

Prepare a seu gosto uma massa podre... 

 

46. Pâte feuilletée (n.f) => Massa folhada (s.f) 

 Massa obtida através da aplicação de múltiplas camadas sucessivas 

de manteiga com uma mistura de farinha, água e sal, que devem ser 

finas e regulares, numa sequência de dobraduras.  

 

“Pour la pâte feuilletée, mettre le sel dans l’eau puis incorporer la farine, 

travailler jusqu’à obtention d’une pâte homogène” (LCDB, p. 44,2006). 

Para a massa folhada, coloque o sal na água e, em seguida, adicione a 

farinha, sovando até obter uma pasta homogênea. 

 

47. Pruneaux (n.m) => Ameixas secas (s.f) 

 Fruto da ameixeira que passa por processo de desidratação.  

 

“Égouttez soigneusement le reste de pruneaux” (G.M, p. 297, 1977). 

Escorra cuidadosamente o resto das ameixas. 

 

48. Rouleau à pâtisserie (n.m) => Rolo de massa (s.m) 

 Utensílio culinário, normalmente em madeira, usado principalmente 

para esticar massas. Pode ser usado também como almofariz, para 

triturar pequenas sementes e castanhas. 

 

“Écrasez-le au pilon, ou au rouleau à pâtisserie entre 2 feuilles de papier” 

(G.M., p. 136, 1977). 

Triturar com um pilão, ou um rolo de massa entre duas folhas de papel. 

 

49. Sapoudrer (v) => Polvilhar (v) 
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 Cobrir de pó, açúcar, cacau, farinha, por exemplo. 

 

“Sapoudrez de sucre glace et servez avec de la crème fraîche et des fraises” 

(R.E, p. 327, 2002). 

Polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva com creme de leite fresco e 

morangos. 

 

50. Sirop de glucose (n.m) => Xarope de glucose (s.m) 

 Variedade de açúcar líquido e pegajoso, que tem como matéria-prima o 

milho.  

 

“Faite chauffer le sucre, le sirop de glucose et les jus de citron dans une 

casserole jusqu’à ce que le tout soit fondu” (L.F). 

Aqueça o açúcar, o xarope de glucose e suco de limão em uma panela até 

que tudo esteja derretido. 

 

Nota: Uma de suas principais características é a umidade. É usado para 

evitar a formação de cristais de açúcar, conferir maior brilho, aumentar a 

viscosidade, cremosidade e maciez em sorvetes, pirulitos e massas. 

 

51. Sirupeux (a.m) => Xaroposo (a.m) 

 Líquido com consistência parecida com a de um xarope. 

 

“Faire réduire le jus jusqu’à l’obtention d’un état légèrement sirupeux” (LCDB, 

p. 54, 2006). 

Reduza o suco até obter um ponto ligeiramente xaroposo. 

 

52. Sucre Cassonade (n.m) => Açúcar mascavo (s.m) 

 Açúcar obtido através do cozimento do caldo de cana. Não passa pelo 

processo de refinamento, conservando cálcio, ferro e sais minerais. 

Apresenta coloração escura e é úmido. 

 

“Quand elles sont bien froides, les sapoudrer de sucre cassonade et les 

mettre quelques minutes dans un four à 250 °C sur position gril” (LCDB, p. 46, 

2006). 

Quando elas estiverem completamente frias, polvilhe com açúcar mascavo e 

coloque alguns minutos no forno à 250 °C na função dourar. 

Sin. Fr.: Sucre roux 

 

53. Sucre glace (n.m) => Açúcar de confeiteiro (s.m) 

 Açúcar em pó muito fino. Usado normalmente para finalizações, 

polvilhando sobre o doce. 
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“Garnissez des tranches de pommes, sapoudrez les galettes de sucre glace 

et parsemez des noisettes de beurre” (R.E, p. 331, 2002). 

Envolva as fatias de maçã, polvilhe as panquecas de açúcar de confeiteiro e 

espalhe uma colherzinha de manteiga.  

 

Nota: No Brasil existe uma confusão nos termos açúcar impalpável e açúcar 

de confeiteiro. A diferença entre os dois é que o açúcar impalpável tem adição 

média de 3% de amido (na França é conhecido também como sucre glace 

amylacé). 

 

54. Sucre semoule (n.m) => Açúcar cristal (s.m) 

 Açúcar cujo processo de produção acaba na fase de cristalização. 

 

“Cassez les oeufs en séparant les blancs des jaunes. Mélangez ceux-ci dans 

une terrine avec le sucre (semoule)’’ (G.M, p. 21, 1977). 

Quebre os ovos separarando as gemas das claras. Misture-os em uma tigela 

com o açúcar (cristal). 

 

55. Sucrer (v) => Açucarar (v) 

 Adoçar com açúcar. 

 

“Sucrez et vanillez à volonté” (G.M, p. 5, 1977). 

Açucare e coloque baunilha à vontade. 

 

Nota: No Brasil, o termo açucarar também é utilizado quando um doce atinge 

o ponto de cristalização. 

 

 

56. Zestes (a.m) => Raspas (a.f) 

 Porção de cascas (normalmente de laranja ou limão) raladas, usadas 

para decorar e também aromatizar um prato. 

 

“Retirer les zestes d’orange et le bâton de cannelle” (R.E, p. 360, 2002). 

Retire as raspas de laranja e a canela em rama. 
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5.2 ÍNDICE ALFABETICO FRANCES/PORTUGUES 

 

Número Francês Português 

1 Babeurre Leitelho 

2 Badigeonner Pincelar 

3 Bain-marie Banho-maria 

4 Beurre doux Manteiga sem sal 

5 Blancs battus en neige Claras em neve 

6 Caramel Caramelo 

7 Caraméliser Caramelizar 

8 Chapelure Farinha de rosca 

9 Coulis Molho de frutas 

10 Crème Anglaise Creme inglês 

11 Crème Chantilly Chantili 

12 Crème fraîche Creme de leite fresco 

13 Crème frangipane Creme frangipane 

14 Crème glacée Sorvete 

15 Crème pâtissière Creme de confeiteiro 

16 Cuillerée à soupe Colher de sopa 

17 Démouler Desenformar 

18 Dénoyauté Descaroçado 

19 En julienne À julienne 

20 Emporte-pièce Cortador 

21 Éplucher Descascar 

22 Fariner Enfarinhar 

23 Flamber Flambar 

24 Fruits confits Frutas cristalizadas 
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25 Graisser Untar 

26 Grille Grade 

27 Jaunes d’oeufs Gemas de ovos 

28 Lait écrémé Leite desnatado 

29 Levure chimique Fermento químico 

30 Levure boulanger Fermento de padaria 

31 Meringue Merengue 

32 Meringue à l’italienne Merengue italiano 

33 Meringue à la française Merengue francês 

34 Meringue suisse Merengue suíço 

35 Moule à gateau Fôrma de bolo 

36 Moule en couronne Fôrma com furo 

37 Mousse Musse 

38 Mousseuse Espumosa 

39 Napper Cobrir 

40 Noix de coco râpée Coco ralado 

41 Pain de mie Pão de forma 

42 Papier sulfurisé Papel manteiga 

43 Parfumer Aromatizar 

44 Pâte  Massa 

45 Pâte brisée Massa podre 

46 Pâte feuilletée Massa folhada 

47 Pruneaux Ameixas secas 

48 Rouleau à pâtisserie Rolo de massa 

49 Sapoudrer Polvilhar 

50 Sirop de glucose Xarope de glucose 
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51 Sirupeux Xaroposo 

52 Sucre cassonade Açúcar mascavo 

53 Sucre glace Acúcar de confeiteiro 

54 Sucre semoule Açúcar cristal 

55 Sucrer  Açucarar 

56 Zestes Raspas 

 

5.3 ÍNDICE ALFABETICO PORTUGUES/FRANCES 

Português Francês Número 

À julienne En julienne 19 

Açúcar cristal Sucre semoule 54 

Acúcar de confeiteiro Sucre glace 53 

Açúcar mascavo Sucre cassonade 52 

Açucarar Sucrer 55 

Ameixas secas Pruneaux 47 

Aromatizar Parfumer 43 

Banho-maria Bain-marie 3 

Caramelizar Caraméliser 7 

Caramelo Caramel 6 

Chantili Crème Chantilly 11 

Claras em neve Blancs battus en neige 5 

Cobrir Napper 39 

Coco ralado Noix de coco râpée 40 

Colher de sopa Cuillerée à soupe 16 

Cortador Emporte-pièce 20 

Creme de confeiteiro Crème Pâtissière 15 
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Creme de leite fresco Crème fraîche 12 

Creme frangipane Crème frangipane 13 

Creme inglês Crème Anglaise 10 

Descaroçado Dénoyauté 18 

Descascar Éplucher 21 

Desenformar Démouler 17 

Enfarinhar Fariner 22 

Espumosa Mousseuse 38 

Farinha de rosca Chapelure 8 

Fermento de padaria Levure boulanger 30 

Fermento químico Levure chimique 29 

Flambar Flamber 23 

Fôrma com furo Moule à gateau 35 

Fôrma de bolo Moule en couronne 36 

Frutas cristalizadas Fruits confits 24 

Gemas de ovos Jaunes d’oeufs 27 

Grade Grille 26 

Leite desnatado Lait écrémé 28 

Leitelho Babeurre 1 

Manteiga sem sal Beurre doux 4 

Massa Pâte 44 

Massa folhada Pâte feuilletée 46 

Massa podre Pâte brisée 45 

Merengue Meringue 31 

Merengue francês Meringue à la française 33 

Merengue italiano Meringue à l’italienne 32 
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Merengue suíço Meringue suisse 34 

Molho de frutas Coulis 9 

Musse Mousse 37 

Pão de forma Pain de mie 41 

Papel manteiga Papier sulfurisé 42 

Pincelar Badigeonner 2 

Polvilhar Sapoudrer 49 

Raspas Zestes 56 

Rolo de massa Rouleau à pâtisserie 48 

Sorvete Crème glacée 14 

Untar Graisser 25 

Xarope de glucose Sirop de glucose 50 

Xaroposo Sirupeux 51 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O glossário bilíngue apresentado aqui é uma pequena parte de uma área que 

está em constante crescimento, que sempre apresenta novos termos devido ao 

intercâmbio,receitas, ingredientes,técnicas, etc, por isso existe a intensão da 

continuidade e constante atualização desse trabalho, uma vez que a Terminologia 

acompanha essas transformações. 

          A Terminologia é uma ciência imprescindível para tais estudos. Suas teorias e 

metodologias nos auxiliam na pesquisa e formulação dos glossários de uma 

linguagem de especialidade. De acordo com Raimundo (2002), sua função não é 

apenas normalizadora, mas possui aspectos funcionais e situacionais, portanto, está 

constantemente interagindo com o usuário. Não existem sinônimos perfeitos, existe 

todo um contexto situacional entre a língua de partida e a língua de chegada, por 

isso, não é apenas uma tradução literal dos termos, deve-se levar em conta 

aspectos sociais, econômicos e culturais, por isso a seleção dos termos se deu com 

base nos contextos. 

No presente trabalho os contextos foram selecionados e organizados em fichas 

terminológicas elaboradas para esse fim. Os termos selecionados apresentam a 

seguinte estrutura, como os exemplos indicados a seguir:  

 termos simples, como meringue-merengue; 

 termos compostos, como jaune d’oeufs-gemas de ovos; 

 verbos, como caraméliser-caramelizar; 

 adjetivos, como mousseuse-espumosa; 

 termos compostos, como bain-marie-banho-maria; 

 estruturas sintagmáticas, como blans battus en neige-claras 

em neve. 

         Ora, o presente glossário se mostra como um instrumento eficiente para 

auxiliar de modo sistematizado o conhecimento de uma determinada área, no caso 

deste trabalho na área da gastronomia, neste sentido, o glossário é uma coleção de 

termos de uma determinada área que apresentam-se de forma sistemática contendo 

informações gramaticais, definições com o objetivo de auxiliar a compreensão. 
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          A gastronomia sempre terá um papel importante perante a sociedade. Ela 

pode ser considerada um tipo de linguagem através da qual podemos identificar uma 

época, um povo, um local. 

          Nos últimos anos, os programas de televisão sobre culinária, reality shows, 

blogs, tiveram um crescimento grandioso e o novo fenômeno chamado 

gourmetização (de onde, segundo Lourenço (2016), inclusive surgiu a 

ressignificação do termo gourmet, que se refere tanto aos pratos da haute cuisine, 

como a ingredientes diferenciados) e tornaram o interesse pela gastronomia 

internacional ainda maior.  

          Hoje, existe um grande número de cozinheiros amadores e estudantes de 

gastronomia interessados em reproduzir receitas internacionais. Assim, acreditamos 

ter alcançado o objetivo desta pesquisa, pois poderá ser apresentado ao público um 

material que auxilie na compreensão dessas receitas, utilizando este glossário 

bilíngue como um facilitador na comunicação e na troca de informações. 
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