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Explicar os ditos populares é uma tarefa ingrata, pois a maior parte das expressões tem 
origem desconhecida. 

 

 
Trajetória de "quintos", da expressão insultuosa "Vá para os quintos dos infernos", levou a um festival de achismos 

mesmo entre especialistas. 

 

Os estudos científicos da linguagem só se fundamentaram quando se estabeleceram regras 
para discernir o que é válido e inválido em etimologia. Esse trabalho já existia desde o século 
16, mas encontra sua forma atual no fim do século 19, com as chamadas leis fonéticas.  

Transformações regulares são esperadas ao longo dos séculos, contudo uma lei como "um p 
intervocálico se transforma em b na passagem do latim para o português" não equivale a uma 
lei da física, com a qual se pode prever o futuro. As leis da lingüística são mais modestas: são 
descrições. Também não são totalmente regulares, de modo que o desvio de ambas se explica 
muitas vezes por elementos ad hoc. 

Falemos de lei fonética comum, a haplologia. Sua forma habitual em português diz: "se temos 
uma sílaba átona composta de consoante e vogal, seguida de outra sílaba tônica com a mesma 
consoante e vogal, a primeira sílaba tende a cair". 

Veja: não é certeza que cairá. Pode-se dizer que normalmente cai, mas uma variável pode 
invalidar a lei. Por exemplo, o fato de essa construção ser cultismo e não palavra popular. O 
fenômeno pode ocorrer sob outras condições. Suponha o sufixo -oso: de "gosto" vem 
"gostoso", de "fama", "famoso". De "idade" + oso, teríamos, regularmente, *idadoso, forma 
que, parece, não existiu. Ora, ela tem todas as condições da haplologia: -*dado- se reduz a -
dô- regularmente. O mesmo ocorreu com a latina "idololatria", que virou "idolatria". A rigor,  
não temos o mesmo caso, pois em -*lola-, as sílabas são átonas. É necessário perceber que a 
mudança dessa última palavra não faz parte do sistema português: já aparece no latim 
medieval "idolatria" e no francês idolâtrie. O fato de, em etimologia, não separarmos tempos, 
línguas e condições pode fazer-nos confundir alhos e bugalhos.  

 

 



As perguntas básicas seriam:  

a) Quando ocorreu? b) Em que língua? c) De que forma?   

A semelhança com outros casos é indispensável.  

Só quando temos certeza ou grande suspeita de um étimo é que podemos aplicar o grande ad 
hoc neste caso: a analogia. Costumo falar, imitando Rubem Alves, que um modelo científico 
questionável é como ventilador quebrado. O que fazemos com ele? Mandamos consertá-lo ou 
jogamos fora. Se o mandamos consertar e foi possível consertar, ficamos com ele. Se não, 
ficar com ele só se justifica por motivos emocionais. Muitos modelos capengas sobrevivem ao 
lado de concorrentes cientificamente construídos: a teoria darwiniana e o Gênesis explicam o 
surgimento da diversidade animal. A sobrevivência dos modelos não-científicos se deve mais à 
fé, ao apego e temor medieval de descartá-los, do que à dúvida cartesiana do método 
científico. Não é o caso da lingüística histórica, que goza de grande cientificidade, mas é o caso 
dos étimos. 

Analogia 

Autores consagrados caem na tentação do étimo miraculoso: o dicionário de Silveira Bueno (e 
mesmo o de Antenor Nascentes) quando trata de palavras de étimo difícil, nomes próprios, 
termos de origem supostamente asiática, africana ou indígena, pecam por produzir construtos 
sem vínculo com as noções de sistema ou leis fonéticas. Que falar das expressões idiomáticas, 
em que reina o achismo? Recentemente, surgiu-me um problema do tipo: a expressão 
"quintos dos infernos". Normalmente usada para um lugar distante ou como atenuação de 
expressão mais forte, liga-se a certos verbos ("ir para", "mandar para", "morar nos" quintos 
dos infernos). Há quem diga "quinto", no singular. Bom, de onde viria? Na internet, vemos que 
há duas explicações correntes: uma estaria ligada ao "quinto", imposto que gerou rebeliões. 
Pelo fato de um imposto nunca ser bem-vindo, mandar para o "quinto" seria pôr a pessoa em 
maus bocados, daí, fácil associá-lo ao inferno. Outra explicação teria a ver com a divisão 
dantesca do inferno.  

Veja bem, no primeiro caso, aposta-se numa explicação em que a própria razão conduz à 
verdade. No segundo, aposta-se numa origem culta da expressão. Todos que afirmam 
qualquer uma das expressões não têm provas do que afirmam. 

Infernal 

E é possível ter provas? Como etimólogo, não tenho pudor de dizer que a maior parte das 
expressões tem origem desconhecida. O leigo anseia por uma. Mas decidamos: queremos a 
verdade ou um mito? No segundo caso, o estudo etimológico voltaria à origem: Platão ou 
Isidoro de Sevilha. Não seria preciso nem método, nem regras, nem lingüística. 

Vamos às hipóteses: o quinto inferno dantesco não tem nada que o destaque dos demais 
cerchi: lá estariam os avarentos. O nono parece bem mais terrível. Não apostaria nele, ainda 
que às vezes expressões clássicas entrem na linguagem coloquial. Aliás, é curioso que a 
expressão clássica não ocorra em francês ou italiano, só entre portugueses.  

O imposto "quinto" bem que merecia ser associado a algo infernal e parece-me a proposta 
mais forte. Mas os dados colocam-no no patamar do achismo. 

O corpus do Mark Davies não abona a expressão antes do século 20, exceto este trecho do 
século 18: "outra gaitada, orelha baixa, orelha cahida, o homem he os meus peccados, o 
homem he mole como papas, oh Maria Pinheira he mouca, o diabo lho disse ao ouvido, os 
quintos infernos, orcey as contas" (Manoel José de Paiva, Enfermidades da língua 



portuguesa,1759). Chama atenção a ausência da preposição: "quintos infernos" e não "dos 
infernos".  

A pesquisa seguinte pode ser feita por qualquer um. No Books Google, outras surpresas: 
"Olha, permitta Deos, que se eu cazar com Ariadna, que berrando va a minha alma parar aos 
quintos infernos a fazer filhozes com Plutão" (Antonio José da Silva, Labirinto de Creta, 1739). 
"Vá para os quintos infernos" também aparece na New Portuguese Grammar, de Antonio Vieira 
(1811), e A Portuguese and English Grammar, de P. Babad (1820). 

Interessante é que em galego há a expressão e uma outra, com perturbador feminino 
"quintas": "Mandar a un ós quintos infernos, enviarle en hora mala. Os quintas infernos, lugar 
muy profundo o muy alejado" (Dicionário enciclopédico gallego-castellano, de Eladio 
Rodríguez-González, 1958: 479). 

 

 
Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia, uma das fontes a que se atribui a origem da expressão "quintos dos 

infernos": origem culta improvável. 

 

Pesquisas 

Concluo que a expressão mais antiga era "quintos infernos", que não consegui abonar antes do 
século 18. Vali-me de pesquisa simples. Uma real demandaria bibliotecas e livros, não só 
internet. Portanto, se imaginarmos que "quintos infernos" seja a forma básica, originada não 
se sabe quando, mas usual até o século 18, poderemos supor que a expressão passou a soar 
estanha ao brasileiro: o numeral ordinal plural precedendo e concordando com o substantivo 
foi interpretado como um fictício substantivo "quintos", o qual necessitava de preposição. 

A forma "quintos dos infernos" (plural, com preposição) está no dicionário etimológico do 
Silveira Bueno (1963). Antes, aparece em A Vida Misteriosa das Palavras, de Joaquim Gomes 
Monteiro & Antonio da Costa Leão (1944), com a explicação relacionada ao imposto, e, no 
mesmo ano, na gramática normativa de Bueno (p. 328). Antes ainda, em Rocha Martins 
(1936), Bocage: episódios de sua vida: novela histórica (p. 154), e em Tormenta, de Menotti 



del Picchia (1932: 59). Há indicação truncada e antiga, 1829, em O Chaveco Liberal, que 
mostraria que a transformação teria ocorrido já na primeira metade do século 19.  

A abonação mais antiga para a expressão "quinto dos infernos" (singular, com preposição) é 
do século seguinte (Teje Preso, Chico Anísio, 1975: 41), mas aparentemente já existia desde 
os anos 50. 

Dizer que a palavra "quintos", tornada "quinto", foi associada ao imposto, só pelo apego 
emocional ao modelo antigo. Caberia a pergunta, por que "quinto dos infernos" e não *quinto 
do inferno? 

Se o enigma não foi solucionado, está lançado o primeiro passo de uma investigação séria 
sobre a origem da expressão, como de tantas outras. Costumo brincar que cercar o frango é o 
primeiro passo para avaliarmos um étimo qualquer. Se não fizermos isso, não há nada de 
mais: bastaria confessarmos nossa total ignorância sobre o tema, o que é justo para com o 
trabalho da lingüística histórica. 
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