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Resumo 

 

A necessidade crescente do ensino de Português Língua Estrangeira levou à 
intensificação da vertente investigacional, perspectivando um ensino/aprendizagem que 
se quer rigoroso a nível científico e pedagógico. Assim, este trabalho pretende, através 
de uma experiência metodológica, verificar quais os métodos e estratégias que melhor 
podem contribuir para o (re)conhecimento e a compreensão dos significados das 
Expressões Idiomáticas. 

 
Desta forma, esta dissertação divide-se em três partes distintas. Uma primeira 

parte que trata da fundamentação teórica, base de sustentação de uma segunda parte de 
teor prático e experimental e, ainda, uma terceira parte que oferece propostas de 
superação, resultantes da análise das observações feitas na parte antecedente.  

 
Na fundamentação teórica pretendo mostrar a relevância do “texto autêntico” 

como suporte ao ensino de Português Língua Estrangeira. A escolha da crónica como 
género discursivo a ser trabalhado em aula, pela frequência e reproduzibilidade de 
Expressões Idiomáticas que nela se podem verificar e, apresento ainda, as 
especificidades das Expressões Idiomáticas assente em vários autores. 

 
Na parte prática e experimental faço a descrição de duas Unidades Didácticas 

evidenciando a metodologia aplicada. Assim, através de um ensino interactivo das 
características das Expressões Idiomáticas (idiossincrasia, relativa fixidez, 
metaforização, expressividade e emotividade) e de exercícios previamente estruturados, 
pretendo verificar se o aluno é capaz de: reconhecer as Expressões Idiomáticas 
(reconhecimento); fazer analogias com as da sua Língua Materna (analogia à Língua 
Materna); detectar a Expressão Idiomática através da imagem e do texto publicitário 
(suporte publicitário); aprender o sentido das Expressões Idiomáticas de acordo com os 
contextos (analogia entre contextos); activar as competências pragmáticas dedutivo-
inferenciais (identificação de indícios e inferências); passar as inferências para a 
expressão escrita (expressão escrita); comparar e associar Expressões Idiomáticas de 
sentido sinónimo e antónimo (suporte da sinonímia e antonímia) e, ainda, aprender as 
Expressões Idiomáticas através do humor (suporte humorístico). 

 
Nas propostas de superação apresento exercícios que pretendem superar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos. Por via da observação das ocorrências nas 
unidades didácticas e da correcção dos exercícios, foi possível fazer uma análise dos 
resultados que permitiu a elaboração de exercícios alternativos, direccionados à 
colmatação das lacunas observadas.    
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Ao meu Pai que me indicou o caminho. 

 

“Sábio é o pai que conhece o seu próprio filho.” 

William Shakespeare 
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“A língua... é uma ponte que te permite atravessar com 

segurança de um lugar para outro” 

 

Arnold Wesker  

(Whatever Happened to Betty Lemon?, 1986) 
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A nossa história, desde as ancestrais relações comerciais e culturais com 

outros povos e culturas, passando pela colonização, emigração e mais recentemente 

imigração, gerou para a Língua Portuguesa uma variedade de situações de contacto e 

de contextos de ensino/aprendizagem. Na evolução histórica, social e cultural da língua 

portuguesa podemos constatar uma crescente necessidade da formação do Português 

como Língua Não Materna, com algumas diferenças entre si: o Português Língua 

Estrangeira1 e ainda, o Português Língua Segunda2. 

 

Hoje, Portugal depara-se com uma nova realidade sociocultural. Esta nova 

realidade, consequente do aumento do fenómeno da imigração, implementou a 

necessidade do desenvolvimento do ensino do PLE/PLS. A imigração deu origem a 

uma sociedade multicultural3, com o dever de proteger o direito à diferença do cidadão 

imigrante, de fomentar uma coexistência pacífica entre a diferença, e, mais ainda, de 

fazer desta diversidade uma mais valia para a nossa sociedade, numa perspectiva de 

cooperação global.  

 

Esta sociedade multicultural, constituída por jovens, crianças e adultos, 

oriundos dos quatro cantos do mundo, que por diferentes motivos escolheram Portugal 

como país de acolhimento, necessita de se integrar na nova cultura, tal como fios 

multicolores que enriquecem a trama complexa do tecido do enorme tear que é a 

sociedade actual, pelo ensino da língua e da cultura do país que os acolhe, neste caso 

Portugal. 

 

Penso dever ser a instituição Escola e a sociedade em geral a providenciar a 

inserção destes imigrantes que provêm de diferentes estratos sociais, de várias culturas 

                                                           

1 Doravante PLE 
2 Doravante PLS 
3 “[…] Servir-nos-emos deste termo para equacionar uma realidade que congrega migrantes (forçados ou 
subordinados) e “indivíduos e comunidades que resistem à “migrância” na base de outras lealdades e 
laços com a família, tradição, comunidade, língua e religião que nem sempre são trazíveis para as normas 
do individualismo liberal” (Bharucha, ibidem: 7), em que uns e outros contribuem para a construção do 
processo de constituição de objectos, configurações e identidades emergentes pelo relacionamento 
(pacífico e/ou conflituoso) de todos os seus membros e grupos, onde o espaço “entre” (in-between, como 
é designado por Bhabha, 1994) e não o da “inclusão” saia reforçado. Neste sentido, “multicultural” 
aproxima-se, no nosso discurso, do conceito de “intercultural (Santos (org.), 2004)” (Bizarro e Braga, 
2001:824, nota 3). 
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e que falam outras línguas ou diferentes registos da mesma, que não sabendo falar a 

língua portuguesa arriscam-se a ficar mais isolados e por isso mais fragilizados, 

consequência que esta limitação acarreta.  

 

“Aliás, o desconhecimento da língua do país de acolhimento constitui um dos 

maiores problemas dos imigrantes em qualquer parte do mundo. Quando não a 

conhecem ficam numa situação particularmente vulnerável. Obter a coisa mais simples 

torna-se frequentemente um pesadelo” (BÃRBULESCU, 2005:3). Deste modo, o 

ensino do Português, desde o seu nível mais elementar A1 e A2, passando pelo nível 

intermédio ou independente B1 e B2, culminando no nível mais avançado ou de 

proficiência C1 e C2 (QECR4, 2001:49), constitui um meio e um fim para a 

comunicabilidade dos imigrantes.  

 

Assim, esta situação vem demonstrar que o domínio, mais ou menos profícuo 

do Português, constitui-se como uma ferramenta de combate à exclusão social, flagelo 

com o qual muitos destes imigrantes se confrontam. Neste prisma, o conhecimento da 

língua de acolhimento, para além de ser um instrumento fundamental para a inclusão 

quando eliminada a barreira da língua através de um bom nível de proficiência, torna-se 

também uma alavanca para a ascensão social e cultural que muitos ambicionam. 

 

O ensino de PLE não passa somente pelo fenómeno social da imigração 

propriamente dita. O aumento do número de estudantes que se movem por toda a 

Europa através dos programas europeus como o Erasmus, Sócrates, Comenius entre 

outros, criaram a necessidade de proporcionar cursos de PLE (MATOS, 2007:105).  

 

Estes cursos servem o propósito de melhorar as suas competências de português 

e, assim, fazerem com que estes alcancem mais facilmente os objectivos académicos a 

                                                           

4 “O quadro Europeu Comum de Referência (QECR) fornece uma base comum para a elaboração de 
programas de línguas, linhas e orientação curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. Descreve 
exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma língua têm de aprender para serem capazes de 
comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e capacidades que têm de desenvolver para serem 
eficazes na sua actuação. A descrição abrange também o contexto cultural dessa mesma língua. O QECR 
define, ainda, os níveis de proficiência que permitem medir os progressos dos aprendentes em todas as 
etapas da aprendizagem e ao longo da vida” (QECR, 2007:19).  
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que se propõem. Estes cidadãos estrangeiros permanecem em Portugal, por motivos 

profissionais ou pessoais, por um período geralmente curto (que pode ir de meses a 

escassos anos), mas cuja intenção é quase sempre o retorno ao seu país de origem.   

 

No geral, as motivações para a aprendizagem do PLE passam, antes de mais, 

por uma necessidade de comunicação com a sociedade e a cultura que os acolhe, seja 

por motivos profissionais, académicos ou de lazer, pois é, precisamente, através da 

comunicação que o indivíduo interage e se socializa, causa intrínseca ao ser humano 

como ser de carácter iminentemente social. 

 

No intuito de dar resposta à crescente necessidade do ensino de línguas 

estrangeiras, o Conselho da Europa tem vindo a promover e a garantir a dignidade dos 

cidadãos, chamando a atenção para a importância da alteridade e identidade culturais, 

fomentando através destes valores o entendimento entre os povos. É precisamente neste 

contexto que se vem desenvolvendo a nível europeu, uma série de políticas 

relacionadas com a aprendizagem das línguas. Neste domínio foram criados dois 

documentos basilares pelos diferentes países membros: O Quadro Europeu Comum de 

Referência e o Portfólio Europeu de Línguas.  

 

Para além destes dois documentos, foi criada a ALTE (Association of 

Language Testers in Europe) com o objectivo expresso de criar níveis comuns de 

proficiência de línguas e estabelecer padrões comuns para o procedimento de avaliação 

(BÃRBULESCU, 2005:4). Através da ALTE foi criado um Centro de Avaliação de 

Português Língua Estrangeira (CAPLE) na Universidade de Lisboa, com a colaboração 

da Faculdade de Letras de Universidade do Porto e outras Universidades, que elabora 

oficial e periodicamente exames que são finalizados com a entrega de diplomas 

correspondentes aos níveis de mestria dos alunos de PLE (MATOS, 2007:107). 

 

A consciência da importância do ensino PLE, como agente proporcionador de 

uma integração efectiva e multidimensional (psicológica, social, cultural e educacional, 

entre outras), tornou imperativa a criação de programas e cursos de PLE por todo o 

país, assim como a formação de professores qualificados neste domínio, a produção de 

materiais didácticos e de gramáticas especializadas.  
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“Conhecendo-se que pelo menos meio milhão de imigrantes se encontram no 

nosso país, podemos imaginar o quão necessário se torna dar a atenção devida à sua 

preparação linguística que, como é sabido, facilitará a sua integração social a todos os 

níveis” (MATOS, 2007:107). Podemos concluir que a língua é a porta de entrada numa 

determinada comunidade, política, social e cultural, funcionando como uma chave de 

acesso ao exercício da cidadania. 

 

Neste contexto torna-se relevante que se continue a actuar na vertente 

investigacional, de forma a contribuir para um ensino/aprendizagem que se quer cada 

vez mais rigoroso nos seus conteúdos científicos e pedagógicos.  

 

Esta dissertação pretende ser um contributo mais nesta área em que a 

investigação começa a dar passos largos. Neste âmbito, como tema do meu trabalho 

seleccionei as “expressões fixas”, dentro das quais trabalhei as Expressões 

Idiomáticas5, por me parecerem as mais interessantes para um estudo que se projectava 

numa componente de aplicação prática.  

 

O objectivo de investigação foi a activação de competências no aluno de 

reconhecimento e apreensão dos significados das EIs. Para isso, utilizei uma 

metodologia em duas unidades didácticas de PLE (cada unidade didáctica é composta 

por duas horas).  

 

A metodologia consistiu em ensinar as especificidades das EIs (idiossincrasia, 

relativa fixidez e metaforização) para posteriormente, através das respostas dos alunos 

às solicitações feitas em aula e da correcção dos exercícios, analisar a capacidade do 

aluno para: reconhecer as EIs; fazer analogias das EIs de PLE às da sua Língua 

Materna6; detectar a EI através da imagem e do texto publicitário; aprender as EIs de 

acordo com os contextos; activar as competências pragmáticas de identificação de 

                                                           

5 Doravante EI 
6 Doravante LM 
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indícios e passá-los para a expressão escrita; comparar e associar EIs sinónimas e 

antónimas; e ainda, apreender as EIs através do suporte humorístico.   

 

A estrutura do relatório de dissertação divide-se em três partes distintas. A 

primeira parte apresenta a contextualização teórica do ensino das EIs, mostrando a 

utilidade do texto autêntico como suporte didáctico. A escolha da crónica como género 

discursivo a ser trabalhado e, ainda, as especificidades das EIs na perspectiva teórica de 

vários autores. Assim, a primeira parte é a base teórica de sustentação para uma 

segunda e terceira partes práticas.  

 

Na segunda parte, exponho a metodologia usada especificamente em duas 

unidades didácticas de PLE, explorando estratégias de explanação da componente do 

funcionamento da língua, utilizando ao mesmo tempo exercícios que visam consolidar 

o conteúdo dado nas unidades didácticas. Assim, inicialmente começo por fazer a 

descrição metodológica pormenorizada das unidades didácticas passando à descrição 

das estratégias aplicadas nos exercícios realizados nas aulas para, em seguida, 

descrever as observações efectuadas e, por fim, efectuar a sua análise. 

 

Numa terceira parte, que é o corolário dos resultados de investigação descritos 

na parte precedente, proponho estratégias de superação alternativas àquelas que foram 

implementadas nas unidades didácticas e nos exercícios referidos na segunda parte da 

dissertação. 
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Parte I 

Contextualização teórica do ensino 

das Expressões Idiomáticas 
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1 - O “texto autêntico” como suporte do ensino de PLE 

 

Está manifesto nos vários documentos que regem o ensino/aprendizagem do 

PLE que as metodologias, incluindo os conteúdos e objectivos, devem ser o mais 

abrangentes possível, tendo em conta que os dados linguísticos e sócio-culturais devem 

ser transmitidos de um modo explícito e de forma transparente, evitando assim, todo o 

tipo de dogmatismos e parcialidade (QEQR, 2001:199).  

 

Sendo que as turmas de PLE, com as quais eu trabalhei, são fortemente 

heterogéneas (existindo turmas de dezassete alunos em que quinze são de 

nacionalidades diferentes), torna-se necessário respeitar, antes de mais, essa 

disparidade, evitando sempre tudo o que possa agredir todo o tipo de susceptibilidades. 

Esta evidência torna a escolha das metodologias e dos materiais um facto da máxima 

importância, obrigando a uma escolha criteriosa que visa, acima de tudo, a sua eficácia.  

 

“Tem sido um princípio metodológico fundamental do Conselho da Europa 

que os métodos a serem usados na aprendizagem, ensino e investigação das línguas são 

aqueles que são considerados mais eficazes no alcançar dos objectivos combinados em 

função das necessidades dos aprendentes individuais no seu contexto social” (QECR: 

2001:200). Assim, tanto as metodologias como os materiais devem obedecer aos 

princípios fundamentais acima descritos, sendo que a sua eficácia está directamente 

relacionada com as motivações e as particularidades dos alunos. 

 

É precisamente o texto, dependendo do objectivo a atingir, o suporte das aulas 

de PLE. “O termo “texto” denomina qualquer referência discursiva” (QECR, 

2001:136), seja ela oral ou escrita, que os alunos manipulam ou produzem já que não 

pode haver comunicação linguística sem que haja um objecto de referência.  
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Nesta perspectiva, o “documento autêntico”7 é o princípio e o fim do 

ensino/aprendizagem da aula de PLE, ou seja, é através dele que se ensina e aprende o 

funcionamento da língua, o social e cultural inerentes à mesma, já que “as actividades 

linguísticas e os processos são todos analisados e classificados em função da relação do 

utilizador/aprendente e de qualquer/quaisquer interlocutor(es) com o texto, quer ele seja 

considerado um produto acabado, um artefacto ou como um objectivo, quer um produto 

em processo de elaboração” (QECR, 2001:136). 

 

No Quadro Europeu Comum de Referência podemos encontrar várias 

afirmações à forma como um aluno pode e deve apreender o PLE. Este documento 

especifica que um aluno aprende através de actividades que envolvem o texto escrito 

das seguintes formas: 

 

“ lendo textos escritos não adaptados, não progressivos e autênticos (jornais, 

revistas, histórias, romances, sinalizações públicas e avisos, etc.); […] por 

exposição directa a enunciados orais e textos escritos especialmente 

seleccionados (p. ex.: progressivos) em L2 (“informação/input inteligível”); 

[…] por combinação de algumas das actividades […] mas progressivamente 

reduzindo o uso da L1 e incluindo mais tarefas e textos autênticos, falados e 

escritos e aumentando a componente de autonomia no estudo” (QECR, 

2001:201). 

 

O texto, e mais especificamente o texto autêntico, é referido como suporte 

consistente e profícuo no ensino do PLE. É este o material, que na sua diversificada 

tipologia, remete para os diversos contextos sociais e culturais da língua, imergindo o 

aluno numa aculturação8 necessária e tão importante quanto a aprendizagem da língua 

na sua componente linguística. O aluno de língua estrangeira não deixa de manter as 

competências na sua LM e esta nova competência interpenetra-se fazendo com que o 

                                                           

7 “Entendemos por “documento autêntico” qualquer material (audio-scripto-visual) não construído com 
fins de utilização pedagógica, mas que a aula de LE recupera para o desenvolvimento dos seus diferentes 
objectivos (Nunan, 1988; McGarry, 1995)” (Bizarro e Braga, 2001:830, nota 10). 
8 “O termo aculturação pode ser definido como “o processo de se adaptar a uma nova cultura”. A 
principal premissa do modelo de aculturação proposto por Schumann (1978:34) é a de que “o grau de 
aculturação que o aprendiz vai atingir em relação ao grupo de língua alvo vai controlar o grau de 
aquisição da segunda língua” (SADE, 2006:2). 
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aluno adquira, de forma natural, duas maneiras de vivenciar uma nova língua e uma 

nova realidade.  

 

“O aprendente da língua torna-se plurilingue e desenvolve a 

interculturalidade. As competências linguísticas e culturais respeitantes a 

uma língua são alteradas pelo conhecimento de outra e contribuem para uma 

consciencialização, uma capacidade e uma competência de realização 

interculturais. Permitem, ao indivíduo, o desenvolvimento de uma 

personalidade mais rica e complexa, uma maior capacidade de 

aprendizagem linguística e também uma maior abertura a novas 

experiências culturais.” (QECR, 2001:73). 

 

Mediante a importância do papel do texto autêntico como suporte do 

ensino/aprendizagem da língua e da cultura portuguesa, os textos devem ser 

seleccionados criteriosamente de forma a evidenciar ao aluno exemplos do quotidiano 

da língua, ou seja, exemplos que incluam o maior número de elementos que possam 

surgir em situações concretas de comunicação.  

 

 

1.1 - A Crónica como género discursivo a ser trabalhada em sala de aula.   

 

Podem ser vários os textos autênticos a trabalhar nas aulas de PLE. Contudo, 

da minha experiência, tanto das aulas assistidas no curso de licenciatura como no curso 

de mestrado, pude constatar que um dos géneros discursivos frequentemente utilizado 

em aula de PLE era e continua a ser, precisamente, a crónica.  

 

Muito embora se recorresse a outras tipologias e géneros textuais (slôgane 

publicitário, a notícia, o documentário, o conto, o romance, o poema, a canção entre 

outros) que serviam objectivos ligados ao funcionamento da língua e apontavam para 

aspectos socioculturais a serem trabalhados em aula, a crónica é, pelas suas 

particularidades formais e estruturais, um texto enérgico pela sua abrangência e 

potencial no que respeita à variedade de itens que oferece para trabalhar em aula.  
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A escolha da crónica como texto suporte para aula de PLE, tem uma razão de 

ser específica e, por conseguinte, coerente com o estudo que aqui se desenvolve. As 

razões que me levaram à escolha da crónica para recolha das EIs para fundamentação 

teórica e prática de dissertação, foram exactamente as características que lhe são 

inerentes e, por isso, muito propícias ao seu uso. 

 

A crónica como texto jornalístico ou paraliterário retrata episódios da vida 

quotidiana, do dia-a-dia dos cidadãos mais ou menos comuns, mas sempre marcados 

por uma dose de subjectividade. Simples mortais que não deixam de sentir, por vezes 

mais do que parece ser humanamente possível, a crónica expõe os aspectos da vida 

mais comezinhos que, vistos à lupa do cronista, passam a ter importância relativa, ou 

não, duma existência que aparentemente trivial, todos nós, sem excepção, vivenciamos.  

 

Por tudo isto, a crónica é um género com que todos nos identificamos porque 

trata de “Nós”. A linguagem pode variar dependendo do autor e do tipo de texto, 

enquanto o “tom pode ser do género irónico, humanístico, sério” (Figueiredo & 

Figueiredo, 2005:113).  

 

As EIs estão ao serviço da expressividade e do pitoresco, da emotividade e da 

oralidade9, fazendo constantemente um apelo ao exagero e à ironia, à persuasão e à 

comicidade em discursos que deixam transparecer, quase sempre, cargas emocionais. 

Muitas das crónicas, pela sua natureza vivencial, mostram no decorrer do seu discurso 

uma grande variedade de EIs. Estas apresentam-se como expressões vivas da língua 

portuguesa, de cunho único, especificidades das culturas, transportadas na crónica pela 

inerência da sua expressividade e emotividade, expressa nos relatos de vida, cheia de 

“densos significados humanos, políticos e ideológicos” (Figueiredo & Figueiredo, 

2005:113).  

 

As línguas naturais têm em comum estas riquezas sabidas e memorizadas que 

são o reflexo da procura constante de uma maior expressividade. A crónica usa-as 

                                                           

9 “As fraseologias são uma marca da linguagem da proximidade, da oralidade, da expressividade, da 
desconstrução, da horizontalidade discursivo-pragmática” (VILELA, 2002:199). 
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frequentemente, procurando na sagacidade da língua, uma complexidade humana, 

social e cultural. E Vilela confirma-o: “ […] o fraseologismo ou nomeia de forma mais 

expressiva, ou reforça a expressividade se ela já estiver lexicalizada de outra forma. Por 

isso mesmo se explica a sua presença abundante em textos predominantemente 

comunicativos e onde a oralidade predomina” (VILELA, 2002:172).  

 

 

1.2 -  A frequência e a reproduzibilidade de Expressões Idiomáticas na crónica. 

 

Podemos verificar, geralmente, num grande número de crónicas uma enorme 

frequência (número de vezes que são reproduzidas) e reproduzibilidade (sistematização) 

de EIs. A título exemplificativo Rebelo (REBELO, 2000:21) cita passagens de uma 

crónica que passo a transcrever: 

 

“(…) Os medicamentos mais baratos deram cá um salto! (…) O Estado 

pretende agora engordar à custa de todos (…) A um primeiro nível de 

comentário, cai-nos o queixo de espanto (…) O PSD esgueira-se (…) entre 

um PS mais papista do que o Papa (…) Estaria em condições de fazer uma 

marcação cerrada a cada acto governamental (…) Dando como provado (e 

sem deixando de bater nessa tecla) que politicamente a moeda única não é 

prejudicial (…) …escrevi que o período de graça (…) tinha acabado e que o 

clima mudara (…) A cúpula (…) detectou-a e vai tentar surfar essa onda. 

(…) Ainda que mantenha grandes trunfos na manga”.  

 

Como podemos verificar o número de frequência de uso das EIs – como 

unidades lexicais do discurso (REBELO, 2000:21) – é neste excerto de crónica 

bastante elevado (podemos contabilizar nove EIs numa só crónica). Assim, este excerto 

exemplifica bem que a escolha da crónica não foi aleatória, mas fundamentada pelo 

número de “frasemas (ou fraseologismos)”10 (VILELA, 2002:171) frequentemente 

                                                           

10 “Apoio-me em B. Wotjak 1992. A tradição soviética (depois continuada pela tradição europeia) assenta 
no mesmo princípio, como confirma Pastor (1995: 80): «sólo constituyen unidades fraseológicas  aquellas 
combinaciones que denominam globalmente un único concepto – com la consecuente inseparabilidad 
formal de sus elementos y la frecuente idiomaticidad semántica – y que funcionan en el discurso de la 
misma forma que las palavras” (VILELA, 2002:171, nota 8).  
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encontrados, proporcionando-nos pela frequência das EIs, um material potencialmente 

vantajoso a ser trabalhado em aula de PLE. 

 

A frequência das EIs pode também apresentar uma outra forma que é da 

reproduzibilidade11. Esta consiste no uso sistemático destas estruturas padrão, 

solidificadas no texto e no discurso, que são memorizadas e reutilizadas pelos falantes 

de uma comunidade (REBELO, 2000:21). 

 

Assim, as EIs são encaradas como a fase final de uma acção evolutiva, em que 

as combinações de palavras se fixam no discurso por meio de uma contínua 

enunciação, e por uma transposição de sentidos que provoca uma dimensão metafórica. 

Esta fixação e amplitude metafórica ou figurativa do uso das combinações de palavras, 

faz com que estas se solidifiquem, petrificando-se na língua e no discurso (REBELO, 

2000:22).  

 

“ A utilização, a repetição e a frequência de coocorrência tem uma 

influência e uma relação estreita com a institucionalização das fraseologias, 

na medida em que o emprego de uma combinação de palavras, livremente 

construída segundo as regras do sistema da língua, pode passar a ser re-

utilizada por outros falantes, transformando-se gradualmente numa 

construção já feita e pronta a ser utilizada” (REBELO, 2000:21) 

 

É o tempo, através de um processo diacrónico, que vai imprimir às EIs o seu 

teor convencional ou a sua institucionalização, pela utilização recorrente e sistemática 

por parte dos falantes de uma determinada comunidade.  

 

“ As fraseologias estão constantemente a ser criadas” (REBELO, 2000:22), e  

os falantes quando as criam12 estão conscientes dos dois sentidos que inicialmente elas  

                                                           

11 “Estas características das fraseologias, decorrentes do uso, da repetição e da frequência são também 
conhecidas pela designação de reproduzibilidade” (REBELO, 2000:22).  
12 “A este processo da criação das EIs Vilela refere: “ É assim possível, em certo modo, determinar a 
origem histórica de muitas fraseologias (a chamada motivação). Aliás a motivação depende da 
compreensão da imagem que dimana do significado directo do seu homófono/homónimo literal. As 
combinações sem homófono/homónimo literal não costumam ser motivadas: aí a motivação depende da 
recuperação da imagem que originou o frasema” (VILELA, 2002:197). 
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comportam (literal ou homófono/homónimo13 e metafórico), distinguindo-os de forma 

a, com o decorrer do tempo, fazerem a ponte entre o sentido composicional14 que se 

perde, para o sentido metafórico que se convenciona.  

 

 

2 - As especificidades das Expressões Idiomáticas   

 

Este ponto, pretende expor de forma metódica e sistemática, as características 

pertencentes às EIs. Num primeiro ponto será explicada a ligação das EIs à cultura e 

identidade de uma comunidade ou povo, num segundo ponto será mostrada a 

metaforicidade e a sua consequente descodificação e, ainda, num terceiro ponto será 

focado o aspecto relativo à fixidez e às variações que podem assumir na língua. 

 

 

2.1- Idiossincrasias de uma cultura  

  

 Hoje a identidade15 de uma nação não pode deixar de ter em conta a 

miscigenação dos povos e dos seus valores universais. A própria globalização criou a 

necessidade de encontrar novos paradigmas que esboçarão novos referentes de 

identidade. Numa era em que as antigas fronteiras se desvanecem torna-se pertinente 

reencontrar a identidade de um povo e da sua cultura através de um olhar pelo passado, 

pela sua valia cultural em toda a multiplicidade das suas exteriorizações (JORGE, 

2001:215).  

 

                                                           

13 As EIs com um homónimo /homófono são aquelas que podem ser lidas no sentido literal. Por exemplo: 
a EI levantar a cabeça cujo significado é “prosperar” é homónima/homófona de “levantar a cabeça”, com 
a mesma grafia ou não (erguer a cabeça), a mesma pronúncia, mas cujo significado é sempre diferente 
(movimento da cabeça de baixo para cima).  
14 “Lo que sucede es que la composicionalidad semántica és relativa en la colocación, mientras que la 
locución carece de ella. Dado este rasgo semántico la locución constituye un solo significado idiomático – 
o un frasema” (KOIKE, 2001:35). 
15 “Hoje em dia, a identidade constrói-se obrigatoriamente na alteridade, na convivência do “eu” com o 
“outro”, idêntico (enquanto ser humano) e diferente (quanto à raça, à crença, à cor, à língua.., mas 
também à personalidade, aos gostos…) A identidade deve pois ser vista como uma nova realidade 
emergente das sociedades modernas, que se deve centrar na humanidade” (JORGE, 2001:215). 
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Este novo espaço globalizante trouxe a urgência de projectarmos um olhar sobre 

a cultura e a língua nos seus aspectos intrínsecos e peculiares, tais como as EIs, 

estudando-as na sua vertente disciplinar e científica16, acautelando assim, pelo que temos 

de idiossincrático, a nossa identidade.  

 

As EIs, como expõe Vilela “podem assumir a função e significado de palavras 

individuais” (VILELA, 2002:170), acarretando na sua concatenação fragmentos da 

história de uma língua, da sua cultura e dos seus homens. Estes traços de história, 

foram muitas vezes apagados pelo tempo, assinalando-se nestas estruturas marcas de 

“erosão” a nível sintáctico e semântico e, contudo, o mesmo tempo que corroeu, 

conferiu-lhe traços de expressividade e o cunho biográfico de um povo (JORGE, 

2002:120). A erosão e os traços do passado das EIs passam, a grande maioria das 

vezes, despercebidos a quem as usa e levou alguns linguistas17 a fixarem-se no lado 

desviante destas construções para as omitir da descrição da língua, porque não 

correspondem à norma instituída.  

 

A palavra isolada tem vindo a ser destronada a favor do texto perspectivado 

como unidade linguística, dando origem a vários estudos no campo das fraseologias, 

originando sucessivas teorias que relevaram a importância que estas combinações 

lexicais devem ter para a comunidade humana18. É precisamente este lado desigual 

quanto à estrutura fixa e à imagética da sua metáfora inseparável, que lhes confere o 

estatuto de vestígio vivo de uma língua dinâmica em constante transformação.     

 

Como já referenciamos anteriormente, as EIs estão sempre a ser 

diacronicamente criadas, numa determinada comunidade inserida numa determinada 

cultura. As EIs são uma fonte infindável de “florilégios” (JORGE, 2001:217), andam 

                                                           

16 “Do mesmo modo, notamos um crescente fervor pela investigação em torno da idiomaticidade, nas suas 
várias componentes científicas, acentuando o seu carácter interdisciplinar e registando uma alteração na 
concepção deste objecto enquanto objecto de análise científica” (JORGE, 2001:216).  
17 “Note-se que nos anos oitenta e noventa foram fundamentais para implementação da vertente cientifica 
deste objecto que até aí era visto por alguns linguistas (por exemplo Guiraud, 1961) como o campo da 
heterogeneidade, do desvio, das anomalias e, deste modo, um campo diverso e pouco propício a análise 
ditas científicas” (JORGE, 2001:216). 
18 “Durante largos años la fraseología há sido considerada como una pura anécdota, una mera 
irregularidad que no casaba bien com el estúdio científico de las lenguas” (PASTORb, 2003:147). 
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de boca em boca relembrando-nos o elo com os nossos antepassados ou nascem no dia 

a dia, surfando na onda da mudança e dinamizando a língua. Elas são também o 

resultado da mistura de culturas, como se pode verificar pelas EIs seguintes: despedir-

se à francesa, ser para inglês ver ou ser chinês que reflectem bem a convivência entre 

os povos e o contacto entre as línguas.  

 

Institucionalizam-se pela frequência e sistematização do uso, petrificando-se 

na forma e na cultura de um povo, renovando constantemente o léxico de uma língua 

na sua componente fraseológica. Constata-se que este processo que dá origem às EIs, 

que as torna convenções institucionalizadas pelo uso é, antes de mais, uma 

característica sociológica. Elas descrevem, pelas imagens que sugestionam, o universo 

autêntico, reflectem os lugares, as experiências e as formas de sentir de um povo, da 

sua identidade, do seu imaginário colectivo19. “ As expressões integram o melhor 

sistema de símbolos para representar uma identidade cultural” (JORGE, 2001:216).  

 

As EIs são, assim, como espelhos de uma cultura, ajudando os homens a 

comunicar e a interpretar o mundo que os circunda. Constituem espaços de interacção 

entre o homem e a língua, o homem e o mundo e, ainda, são o espaço das relações que 

se tecem entre o homem, a língua e o mundo. A aproximação das palavras, a sua 

solidificação, associadas à construção de um novo sentido, que não resulta do sentido 

das palavras tidas individualmente, mas antes de um olhar sobre a realidade através da 

expressividade e da emotividade20, constitui por esta via a sua lexicalização.  

 

A lexicalização é assim, um processo de carácter sociolinguístico. “Este 

processo pelo qual se estabelece uma associação directa entre a construção estável e a 

sua interpretação semântica pela comunidade falante, indicia que a construção está 

                                                           

19 “A constituição da identidade portuguesa, problema central na obra de Eduardo Lourenço, apresenta-
se-lhe como equivalente à pergunta dos portugueses acerca do sentido da sua própria existência enquanto 
indivíduos constituídos como povo. Parece-lhe impossível responder a esta questão fora do imaginário 
colectivo que nos constitui, longe do conjunto de representações partilhadas no domínio das crenças, dos 
valores e das referências a uma tradição e a uma memória em comum” (RODRIGUES, 2006:1). 
20 “O que preferencialmente os fraseologismos lexicalizam são, no chamado léxico mental, as emoções, 
as atitudes, as interpretações subjectivas, os comportamentos, frequentemente de pendor negativo” 
(VILELA, 2002:171). 
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pronta para sofrer determinada alteração semântica, que a comunidade consagrará” 

(REBELO, 2000:23).  

 

A lexicalização21 autenticada pela comunidade é, assim, a mudança de uma 

combinação livre de palavras para uma construção estável, ou seja, é um procedimento 

linguístico que converte as, inicialmente, combinações livres22 em, finalmente, 

combinações fixas, grupo de palavras unidas em coesão, tanto na sua sintaxe como na 

sua semântica.  

 

“Por outro lado, podemos também encaixar a lexicalização como uma 

desmotivação linguística, no sentido em que ocorrem na construção 

fraseológica especificidades semânticas que resultam no isolamento da 

unidade em relação aos elementos que a compõem. A idiomatização será, 

assim, a fase da lexicalização em que a motivação foi totalmente subtraída. 

(Cf. Vilela, 1994).” (REBELO, 2000: 23). 

 

A desmotivação23 linguística é, então, a parte do fenómeno da lexicalização 

onde pela combinação dos elementos que compõem a unidade se dá a transferência do 

sentido literal (homónimo) da expressão (motivada) para o sentido idiomático 

(metafórico).  

 

A língua é falada por composições livres de palavras, mas também por estas 

estruturas estereotipadas, memorizadas e partilhadas pelos locutores de uma língua e 

apreendidas através de um processo de socialização. Estas expressões mostram as 

competências criativas e artísticas de uma comunidade no que diz respeito à sua língua 

                                                           

21 “Estes frasemas (ou fraseologismos) funcionam como um processo de ampliação do léxico, servindo 
assim para a nomeação, qualificação, circunstanciação, ou, por outras palavras, contribuindo para a 
lexicalização da conceptualização e categorização da nossa experiência quotidiana” (VILELA, 2002:171). 
22 Vilela refere-se à combinação/composição livre como “Técnica livre do discurso” (VILELA, 2002:169) 
como sendo a combinação livre de palavras, geradas pelas regras combinatórias da língua, que joga com 
as propriedades sintácticas e semânticas das palavras no texto e no discurso. Contrapondo a estas o 
“chamado discurso repetido” (VILELA, 2002:170), que é toda e qualquer unidade fixa no discurso.  
23 “[…] o significado idiomático (em si), obtido pela desmotivação da expressão homónima (sentido 
literal)” (VILELA, 2002:207). 
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reflectindo a sua natureza cultural, como já vimos, herança de um passado, mas 

também edificação de um presente. 

 

 

2.2 - A metaforização das Expressões Idiomáticas 

 

A idiomaticidade é aquilo que designa, como se refere no ponto anterior, à fase 

da lexicalização em que uma determinada estrutura já se fixou e, assim, perdeu 

totalmente a motivação inicial (REBELO, 2000:24). É, então, um fenómeno linguístico, 

mencionado como “não composicionalidade semântica” (REBELO, 2000:24), dando 

origem, como refere Vilela à “semântica composicional nova” (VILELA, 2000:173), 

que, como o próprio nome indica, retira a significação literal e dá uma nova 

significação à expressão, pela impossibilidade de desassociação de determinado grupo. 

Esta nova significação faz com que o significado geral e coeso da estrutura não derive 

do significado individual de cada um dos seus elementos.  

 

É extraída da coesão da EI uma nova composição semântica, criando uma 

nova realidade de significação, que resulta da transposição do sentido literal para o 

sentido idiomático ou metafórico24. “A metaforicidade, entendida em sentido amplo, é 

tida como um traço característico das EIs (fraseologismos) (VILELA, 2002:189).  

 

Passando a um exemplo prático podemos verificar que, na EI abrir os cordões 

à bolsa, existe um “conceito de base” (VILELA, 2002:173) assumindo o “valor de 

discurso livre” (VILELA, 2002:172), significado literal ou composicional, que nesta 

expressão é “desatar/abrir os cordões de uma bolsa/saco” e há ainda, um “conceito 

transposto” (VILELA, 2002:173), da “esfera imagética” (VILELA, 2002:173), que é o 

“valor fraseológico” (VILELA, 2002: 172), cujo significado é “dar dinheiro”, 

resultando do alheamento da situação literal pela substituição metafórica25.  

                                                           

24 “No interior das fraseologias as palavras perdem o seu significado individual e constituem em conjunto 
um significado fraseológico novo, transposto, idiomatizado, isto é, um semema fraseológico (ou mesmo 
vários sememas fraseológicos)” (VILELA, 2002:172). 
25 “ A transladação ou transposição do significado baseia-se numa analogia manifesta ou oculta, que a 
metáfora desvela e dá a conhecer (daí a dimensão cognitiva da metáfora, para além da sua dimensão de 
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Assim, a definição de idiomatismo é a consequência da faceta literal 

intraduzível. Traduz-se na impossibilidade de se retirar o significado da EI, palavra por 

palavra, como numa composição livre, por ela ter restrições sintáctico-semânticas, isto 

é, o seu sentido não é composicional, não é translúcido, mas sim opaco. 

 

Embora muitas vezes as EIs comportem um sentido literal 

(homónimo/homófono) e um sentido metafórico, estas não deveriam ser interpretadas 

no seu sentido literal, pois perderiam o sentido idiomático26, perdendo a expressividade 

que lhes é inerente. Passo a exemplificar os dois significados da EI abrir os cordões à 

bolsa contextualizados: 

 

a) A Joana abriu os cordões à bolsa e tirou de lá o pão fresquinho. 

b) A Joana abriu os cordões à bolsa para pagar a divida que tinha.  

c) A Joana teve que abrir os cordões à bolsa para comer o pão fresquinho 

 

Como podemos observar a expressão na frase a) só pode ser lida no seu 

significado literal obrigada pela contextualização, mas na frase b) obrigatoriamente tem 

que ser lida no seu sentido metafórico. Já a frase c) pode ser lida tanto no sentido literal 

como no sentido metafórico, por ser ambígua, isto é, pode querer dizer que a Joana teve 

que abrir os cordões à bolsa para tirar o pão e comê-lo fresquinho (sentido literal), ou 

ainda, a Joana teve que dar o dinheiro se queria comer o pão fresquinho (sentido 

idiomático).  

 

Para concluir, pode dizer-se que muitas das EIs com homónimo/homófono 

podem ser lidas tanto no seu sentido literal como no seu sentido metafórico dependendo 

do contexto em que estão inseridas. Outras há, ainda, sem qualquer sentido literal como 

por exemplo sem dizer chus nem bus, nem fun nem funetas, “arcaísmos segundo 

Guiraud” (JORGE, 2002:120), comprar por atacado e, às duas por três, em que a 

desmotivação é total (perda do sentido literal). Nestes casos, a idiomaticidade 

                                                                                                                                                                          

ornato estilístico)” (DIRECÇÃO-GERAL DE INOVAÇÕES E DE DESENVOLVIMENTO 
CURRICULAR, 2008:125).  
26 “Normalmente o significado idiomático é o resultado de um processo histórico em que o significado 
literal e o figurado se foram afastando progressivamente” (VILELA, 2002:196). 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

22

(metaforização) desapareceu e o processo de lexicalização que deu origem à 

idiomaticidade ficou incógnito (VILELA, 2002,193). “Possivelmente estamos, em 

alguns destes casos, perante um obscurecimento elíptico ou estrutural” (VILELA, 

2002:193). 

 

A metáfora, no caso das EIs, é um processo que se instaura, como já foi 

anteriormente descrito, numa transferência do significado semântico abstracto (o 

significado idiomático) para um modelo concretamente representável na realidade.  

 

A EI estar com os pés para a cova, por exemplo, tem um sentido literal, um 

sentido idiomático que pode ser representável na realidade através de uma paráfrase 

como “morrer”. Portanto, na formação da idiomaticidade, para além de se dar o 

fenómeno da fixação, da lexicalização e consequente desmotivação27, dá-se também um 

processo cognitivo que consiste em fazer analogias entre os constituintes da EI assente 

em pressupostos já conceptualizados, de forma a desconstruir a metáfora28. Este 

processo transporta a leitura da metáfora para o real e o concreto, transporta uma 

leitura, e não um significado literal, representação do mundo real. Assim, morrer, 

paráfrase da EI estar com os pés para a cova é a leitura da metáfora transposta para a 

realidade.  

 

As EIs, a nível imagético, subvertem a representação do mundo como em 

meter o rabo entre as pernas; a nível estrutural, subvertem a construção sintáctica do 

verbo como em chover pás e picaretas (selecção lexical), passando por cima da norma 

instituída (JORGE, 2002:120). Deste modo, perceber as EIs implica perceber as 

metáforas que lhe estão adjacentes, sendo que estas metáforas estão na origem da 

leitura imagética que lhes dá sentido. Este sentido que lhe atribuímos não se encontra 

na soma dos sentidos das palavras que as constroem, mas no sentido uno transposto do 

sentido metafórico.  

 
                                                           

27 “As inferências da desmotivação podem ser designadas como o “co-entendido” (“mitbedeutetes”), uma 
vez que as inferências se tornam significado idiomático através da lexicalização da expressão idiomática 
na sua interpretação desmotivada” (VILELA, 2002:205). 
28 “Lakoff e Johnson defendem que a metáfora não é um uso “especial” da língua, mas que é o resultado 
da natureza analógica da conceptualização humana” (REBELO, 2000:47). 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

23

Se uma EI fosse uma equação matemática poder-se-ia dizer que AB = C => C 

≠ A e C ≠ B, isto é, o significado AB (segmentos não composicionais da EI) é igual ao 

significado do segmento C (significado metafórico), em que o significado de C não é 

semelhante, comparável ou igual a A nem semelhante, comparável ou igual a B29. 

Passo a exemplificar:  

 

Na EI fazer castelos no ar a sua paráfrase é “sonhar/fantasiar”, assim, nem o 

significado de fazer castelos (A), nem o significado de no ar (B) é semelhante, 

comparável ou igual à paráfrase “sonhar/fantasiar” (C). Uma das características 

indissociáveis às EIs é a sua metaforicidade, significado transposto do significado 

literal primário e retirado da não composicionalidade semântica destas. 

 

Tanto Vilela como Pastor, invocam Melchuk (MELCHUK, 1993:84; 1994, 

1995:73 in VILELA, 2002:190 & PASTOR, 2003:133), para definirem as EIs. Assim, 

Vilela refere-se ao conceito de “fraseologismo” “como a unidade fraseológica em que 

todos os componentes perdem o seu significado individual para construir um 

significado novo (transposto, metafórico, metonímico)” e Pastor como “Frasemas 

semánticos completos o expresiones idiomáticas, es dicir, completamente fijos y cuyo 

significado unitario no contiene el significado individual de algún componente”  

 

Penso haver, ainda, uma definição que melhor exemplifica e contextualiza 

todas as especificidades das EIs:  

 

“[as expressões idiomáticas] son no composicionales: la suma del sentido 

de sus constituyentes no es igual a su sentido global; son coesivos: sus 

elementos constituyentes están exigidos unos por los otros; resisten con 

diferente grado, a la variación formal; pueden ser ambíguos: algunos tienen 

una contrapartida homófona composicional” (Citado por VILELA, 

2002:190 in RAMOS 1993:182.). 

 

                                                           

29 “Nous appellons phrasème complet un phrasème AB au signifié C tel que ce signifié n’inclut  ni le 
signifié de A ni celui de B:…Exemple: le signifié de +PONT AUX ÂNES+ ‘banalité connue de tous’ 
n’inclut ni celui de PONT, ni celui de ÂNES; c’est un phrasème complet (ang.Idiom)” (Melchuk et al. 
1995:46, nota 7) (VILELA, 2002:190, nota 33). 
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Esta definição parece-me de todas a mais completa por referenciar os 

processos que as fizeram únicas, tal como a falta de composicionalidade semântica, a 

relativa fixidez, a sua variação sintáctica prevista na norma da língua e a ambiguidade 

que advém da dicotomia literal/metafórico daquelas que têm um 

homónimo/homófono30. 

 

 Todas as línguas têm as suas expressões, as suas imagens, as suas metáforas 

convencionalizadas, mas não “dead metaphors”31, cuja função nomeadora, de modo 

codificado e sistemático nomeia esquemas mentais […] ou estados de coisas” 

(VILELA, 2000:171), referentes às características principais do povo que lhes deu vida, 

isto é, elas nomeiam, antes de mais, através da metáfora a intelectualidade de uma 

cultura.   

 

 

2.2.1 - Opacidade ou graus de transparência 

 

Relativamente à idiomaticidade ou opacidade semântica, existem vários graus 

de transparência. Estas não se apresentam com uma medida de opacidade invariável, 

antes pelo contrário apresentam níveis, que vão de um grau de maior transparência à 

total opacidade. De facto, a idiomaticidade constitui um obstáculo para a compreensão 

das EIs mesmo dos falantes nativos e, mais ainda, para os alunos que se encontram a 

aprender o PLE.  

 

No caso dos falantes nativos, pode haver alguma resistência no início da sua 

alfabetização, por ser a primeira vez que as ouvem, já que depois de memorizadas 

ficam a fazer parte do léxico do falante tal como as restantes palavras. Na EI ser música 

para os meus ouvidos, nada ajuda a relacionar o significado de ser música, e de para os 

                                                           

30 As EIs que têm um homónimo/homófono são aquelas que podem ser lidas no sentido literal e, assim, a 
dicotomia sentido literal/sentido metafórico pode trazer ambiguidade caso o contexto não seja suficiente 
desambiguador. 
31 “Scholars often treat idioms as dead metapfors because they confuse dead metaphors with conventional 
ones. For example, supose we encounter a word like gone in an expression like He’s almost gone to speak 
of a dying person. The tradicional dead metaphor theory would claim that gone is not really metaphoric 
now, although it once may have been. Gone simply has come to have “dead” as one of its literal 
meanings” (GIBBS, 1993:58). 
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meus ouvidos, com o significado de “(des)agradável” (dependente do tom irónico ou 

não irónico em que é dita a EI). Verifica-se, assim, uma opacidade semântica, que nada 

desvela do verdadeiro sentido da EI. Logo, pode dizer-se que é o significado 

metafórico, no sentido amplo, que está na base da idiomaticidade.  

 

Segundo Vilela as EIs podem ter diferentes graus de idiomaticidade. “Podem 

ser totalmente idiomáticas, “pôr uma pedra sobre o assunto”,” chegar a mostarda ao 

nariz”, “ dar água pela barba” ou parcialmente idiomáticas, “romper a chorar”, 

“desatar a correr”,” pôr alguém a nú” (VILELA, 2002:186).  

 

 

As EIs acima descritas são “construções com verbo suporte32: trata-se de um 

grupo bastante heterogéneo quanto ao grau de idiomaticidade […] compreendendo 

restrições flexionais e são V + N, em que o verbo serve de suporte e o núcleo 

predicativo é o nome (normalmente deverbal ou abstracto) ou adjectivo” (VILELA, 

2002:186). O grau maior ou menor de idiomaticidade tem a ver com a nova 

composicionalidade semântica que se realiza na última fase da lexicalização, tornando-

as totalmente ou parcialmente idiomáticas através da estrutura sintáctico-semântica que 

se edifica neste processo. 

 

Tenho por experiencia própria que as EIs menos transparentes para os alunos, 

as mais difíceis de perceber e, por isso, as que levam mais tempo a serem 

descodificadas, são aquelas cujas inferências (desconstrução da metáfora) implicam um 

maior esforço cognitivo, porque se afastam da realidade interpretativa, ou da 

composição livre.  

 

Tenho observado, então, que a EI mais dificilmente decifrável é aquela em que 

existe uma maior distância semântica33 entre os termos que a compõem, tornando mais 

                                                           

32 As “construções com verbo suporte” são todas as EIs que se iniciam por um verbo, tais como as 
totalmente idiomáticas e parcialmente idiomáticas acima descritas por Vilela. Dependendo do verbo que 
lhe dá início dão-se restrições flexionais, tal como o “uso do plural, uso sem artigo” (VILELA, 
2002:186).  
33 “Os frasemas são as unidades da língua que são reproduzidas em bloco no decurso do discurso, 
unidades constituídas por (pelo menos) dois autossemânticos e em que, no mínimo, um dos 
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difícil a sua desconstrução e a sua transposição para o real e o concreto. A nova 

composicionalidade semântica produz uma idiomaticidade total ou parcial, dependendo 

se está mais ou menos próxima da composição livre e da distância semântica entre os 

termos da metáfora que obrigatoriamente implicam inferências de maior ou menor 

esforço cognitivo. Assim, pode dizer-se que é a estrutura sintáctico-semântica, 

transportada pela metáfora, que lhe confere um significado mais ou menos opaco.  

 

 

2.3 - A fixidez relativa das Expressões Idiomáticas 

 

Como já foi referido anteriormente, a lexicalização transforma uma 

combinação livre de palavras numa combinação fixa, coesa e estável, através da 

institucionalização ou convencionalização que o uso e a sistematização provocam. 

Embora as fraseologias retenham muito das características da composição livre, 

também se distanciam destas pela sua estabilidade sintáctico-semântica. 

Exemplificando segundo Rebelo (2000:29): 

 

a) “Arranjar lenha para se queimar” – próxima da composição livre34 

b) “Mais velho do que a Sé de Braga” - Fraseolexema35   

 

Deste modo, a relativa fixidez das EI comprova-se pela coesão semântica e 

morfossintáctica dos seus componentes, cuja estabilidade total ou relativa pode ser 

comprovada através de testes e operações, que as distinguem das composições livres 

(REBELO, 2000:27). Sujeitando as EIs a determinadas transformações podemos 

verificar que elas não perdem a sua gramaticalidade, mas perdem a sua coesão 

semântica (idiomaticidade).  

                                                                                                                                                                          

autossemânticos sofre uma transposição e, no seu todo, funcionam como elementos frásicos ou nela se 
integram, mas sem constituírem por si uma frase (Josip Matesic 1983:111)”, vindo mais tarde “a admitir-
se que não era necessário que os dois elementos fossem autossemânticos, mas apenas um deles” 
(VILELA, 2002:171). 
34 “A composição livre regulada pela técnica livre do discurso “é toda a combinação gerada pelas regras 
combinatórias jogando com as propriedades sintácticas e semânticas, como, por exemplo, as regras que 
regulam a relação entre verbos e respectivos complemento” (VILELA, 2002:169/170).   
35 “Reservamos a designação de fraseolexema para o tipo de freseologias que têm uma estrutura 
semântica e sintáctica completamente fixa” (REBELO, 2000:66, nota 28).  
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Passo a exemplificar apoiando-me em Vilela e Rebelo: 

 

1. A ordem dos constituintes é fixa (REBELO, 2000:27): 

a) “Deixar correr o marfim” 

* “ Deixar o marfim correr” 

b) “Ir de cavalo para burro” 

* “ Ir de burro para cavalo”   

 

2. Os componentes lexicais e semânticos são fixos (REBELO, 2000:27): 

a) “Abrir os cordões à bolsa” 

* “ Abrir os cordões ao saco” 

b) “Amargar a boca” 

* “ Amargar a língua” 

 

3. Restrições de adição (adjectival) (REBELO, 2000:28 & VILELA, 

2002:189): 

a) “Aquilo com que se compram os melões” 

* “ Aquilo com que se compram os melões maduros” 

b) “Comer que nem um abade” 

* “ Comer que nem um abade guloso” 

 

4. Restrições de supressão (ausência de artigo) (REBELO, 2000:28 & 

VILELA, 2002:188): 

a) “Custar os olhos da cara” 

* “ Custar olhos da cara” 

b) “Dar uma mãozinha” 

* “ Dar mãozinha” 

 

5. Restrições de relativização (REBELO, 2000:29 & VILELA, 2002:188): 

a) “Deitar pérolas a porcos” 

* “ As pérolas que (alguém) deitou a porcos” 
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b) “ Fazer castelos no ar” 

* “ Os castelos que (alguém) fez no ar” 

  

6. Restrições de passivização (REBELO, 2000:29 & VILELA, 2002:188): 

a) “Dizer para com os seus botões” 

* “ Para com os seus botões foi dito (por alguém)” 

b) “Não pregar olho” 

* “ O olho não foi pregado (por alguém)” 

  

7. Restrições de pronominalização (VILELA, 2002:189):  

a) “Surfar na onda” 

* “ Surfou-a” 

b) “Meter uma cunha” 

* “ Meteu-a” 

 

8. Restrições de determinação (VILELA, 2002:189): 

a) “Dar água pela barba” 

* “ Dar aquela água pela barba” 

b) “Ser um zero à esquerda” 

* “ Ser aquele zero à esquerda” 

  

9. Restrições de intensificação (VILELA, 2002:189): 

a) ”Ficar nas nuvens” 

* “ Ficar muito nas nuvens” 

b) “Ser música para os meus ouvidos” 

* “ Ser muita música para os meus ouvidos” 

  

10. Restrições de indefinição (VILELA, 2002:189): 

a) “Ter a papinha toda feita” 

* “ Ter uma papinha toda feita” 

b) “Separar o trigo do joio” 

* “ Separar um trigo do joio” 

 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

29

 

2.3.1- As variações previstas na norma da língua 

  

A fixidez das fraseologias tem sido posta em causa, precisamente por se 

verificar no texto e no discurso uma desconstrução desta estabilidade, que provoca uma 

enorme possibilidade de variações, “as variantes usuais ou convencionais” (VILELA, 

2002:174), assunto que tratarei em item mais à frente.  

 

Por enquanto, demonstrarei que existe uma variabilidade prevista dentro da 

norma da língua, isto é, as variantes estruturais (VILELA, 2002:174). Nestas mudanças 

estruturais dão-se “mudanças morfológicas e sintácticas parciais de cada um dos 

componentes (variantes de estrutura fraseológica), mantendo-se sempre o significado e 

a marca diastrática36, em que se verifica apenas a substituição de elementos estruturais 

do fraseologismo, como sendo as variantes de sentido estrito” (VILELA, 2002:174).  

 

Na análise estrutural apoiei-me nos estudos de Vilela e Rebelo, os quais fazem 

uma avaliação exaustiva das variáveis que algumas EIs podem assumir na norma da 

língua: 

 

1. Variantes estruturais de género, com diminutivo e superlativo (VILELA, 

2002:175): 

a) “De beiço caído / beiça caída” 

b) “Ter a papa toda feita / papinha toda feita”  

c) “Coisa nenhuma / coisíssima nenhuma” 

 

2. Variação entre singular e plural (VILELA, 2002:175): 

a) “Em água / águas de bacalhau” 

b) “Jurar a pé junto / pés juntos” 

 

                                                           

36 “Uma ressalva final no âmbito da adaptação/adequação da EI ao texto/discurso diz respeito à marca 
diastrática instaurada pela selecção de um dado segmento fraseológico em detrimento de outro, 
semanticamente próximo. Ou seja, é o registo de língua/a situação que condicionam a escolha criteriosa, 
por parte do enunciador relator, de uma expressão cristalizada” (DUARTE, 2006:34). 
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3. Variação entre artigo e possessivo, artigo definido/indefinido ou artigo 

nulo (VILELA, 2002:175): 

a) “Dar a última palavra / a sua última palavra” 

b) “Enfiar o barrete / um barrete” 

c) “Armar um banzé / armar banzé” 

 

4. Variação em diferentes formas de negação e não negação/negação 

(VILELA, 2002:175): 

a) “Não ter papas na língua / sem papas na língua”  

b) “Medir / não medir as palavras” 

 

5. Variação entre preposições (VILELA, 2002:175): 

  a) “Ficar de olhos em bico / com os olhos em bico” 

 

6. Variação entre sinónimos (tanto dos colocativos como dos núcleos 

fraseológicos) (VILELA, 2002:176): 

 a) “Voltar / virar o bico ao prego” 

 b) “Rir / até rebentar os cozes /as ilhargas”  

 

7. Variação em que é possível a antonímia (VILELA, 2002:176): 

a) “Ser boa rés / má rés” 

b) “De cabeça caída / levantada” 

 

8. Variação em campo lexical homogéneo (VILELA, 2002:176): 

a) “Dar / deitar / lançar / jogar pérolas a porcos” 

b) “Vir com pezinhos de lã / passinhos de lã” 

 

9. Variação em campo lexical heterogéneo (VILELA, 2002:176): 

a) “Comprar / vender / comer / apanhar / gato por lebre” 

b) “Gastar dinheiro à tripa forra / à larga / à farta / às mãos cheias / a 

rodo” 
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10. Variação com verbos cujo conteúdo representa causalidade, estado e 

cessação de estado (VILELA, 2002:177): 

a) “Estar / trazer / colocar / pôr algo / em pé de guerra” 

 

11. Variação de conversivos (VILELA, 2002:177): 

a) “Comprar / vender por atacado e comprar / vender a retalho / a 

varejo” 37 

 

12. Variação diastrática (VILELA, 2002:177): 

a) “Não ir à bola com alguém / não ser santo da sua devoção” /  não ir à 

missa de alguém” 

 

13. Variação por presença/ausência de elementos actanciais ou por 

transgressão das restrições da combinação livre (VILELA, 2002:177): 

a) “Estar com os olhos em alguém / com os olhos postos em alguém” 

b) “Pôr alguém na rua / pôr alguém no olho da rua” 

 

14. Variação pela passagem de circunstantes a actantes (VILELA, 2002:178): 

a) “Raios me partam / raios o partam”. 

 

15. Variação de núcleo com fixidez do colocativo (VILELA, 2002:178): 

a) “Estar gagá / xexé / mais para lá do que para cá” 

 

16. Variação de efeito ecóico (VILELA, 2002:179): 

a) “ Contas à moda de Gomes (Independente, 19.11.99)”38 

 

Existem, ainda, variações no texto e no discurso. Estas variações passam por 

cortes e adições dos respectivos elementos constitutivos das EIs (VILELA, 2002:179). 

Estas grandes alterações na fixidez vêm pôr em causa o congelamento das EIs, vindo a 

utilizar-se o termo de relativamente fixas, por se verificar que elas se desconstroem 

                                                           

37 “Mas não é possível o converso em vender banha da cobra. Os conversos, por vezes, fazem parte do 
mesmo conjunto fraseológico, como em ir por lã e vir tosquiado” (VILELA, 2002:177, nota 16). 
38 “Faz-se eco de Contas à moda do Porto” (VILELA, 2002:179).   
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totalmente por enfatização de quem as utiliza, visando a transmissão da mensagem 

opinativa (argumentativa), através da expressividade e da emotividade39.  

 

A estas variações completas das EIs, Vilela chama-lhes a variação ecóica 

(VILELA, 2002:179). Acontecem da especificidade de serem memória dos falantes e, 

por conseguinte, sempre prontas, até inconscientemente, a serem utilizadas e, assim, 

mesmo que desestruturadas, o locutor/alocutário consegue percebê-las na perfeição. 

“(…) o efeito ecóico permite modificações, simplificações, transposições, 

remotivações40” (VILELA, 2002:179). Sobre este assunto debruçar-me-ei no ponto 

seguinte da dissertação. 

 

 

2.4 - As Expressões Idiomáticas no texto e no discurso 

 

 Existe nas EIs uma característica não implicativa que as obriga a recorrer ao 

discurso, onde dentro dele agem implicitamente (FIGUEIREDO, 2001:194), isto é, na 

interacção da EI com o discurso, esta ganha um carácter implícito. Assim sendo, pode 

ir-se um pouco atrás para sistematizar os vários processos por que passam as EIs.  

 

Primeiramente, elas são motivadas por uma contextualização cultural que as 

cria e lhes dá um motivo intrínseco; em segundo lugar, elas desmotivam-se pela fixação 

e lexicalização, convencionalizando-se na língua e na comunidade de falantes 

adquirindo um traço idiomático (metafórico), cuja interpretação do seu significado não 

comporta a significação individual de cada um dos seus constituintes; por fim, a EI 

remotiva-se41 dentro do texto e do discurso, pela interacção com ele, ganha uma nova 

                                                           

39 “O todo «codificado e convencional» (Figueiredo, 2001c: 189) que constitui a expressão idiomática, ou 
seja, o bloco idiomático admite não só a elisão de alguns dos seus elementos constitutivos, mas também 
uma grande variedade de intromissões dentro do núcleo. Este duplo desmembramento da EI permite-lhe 
prestar serviço às mais variadas intencionalidades comunicativas e marcar presença em diferentes 
tipologias textuais” (DUARTE, 2006:16). 
40 “«Discurso de Sampaio aos peixes. [título] Presidente da República vai hoje exortar os deputados a um 
pacto de coragem para moralizar a vida política» (Independente, 19.11.99) (faz eco de pregar sermão aos 
peixes)” (Citado por VILELA, 2002:179). 
41 “A expressão idiomática pragmaticamente remotivada, nascida da decomposição da expressão 
idiomática num determinado cotexto e contexto - é este um dos usos mais frequentes e causadores de 
surpresa - , representa uma vida suplementar das reminiscências lexicais, que não é apenas uma simples 
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componente que jaz na intenção e na atitude do locutor e na interpretação do alocutário 

(implicatura)42.  

 

Assim, a remotivação é um processo de inferências que se dá no texto e no 

discurso, já que as “expressões idiomáticas só quando integradas em contexto 

discursivo/textual fazem sentido” (DUARTE, 2006:13). A aproximação das duas 

leituras (literal e metafórica) faz emergir uma nova leitura, fruto da reminiscência 

imagética memorizada, do código da EI, que se transforma num eco perceptivo da sua 

significação.  

 

Portanto, as inferências feitas da remotivação são o imediatamente percebido 

por parte do falante e do ouvinte, criadas pela própria situação de comunicação. Estas 

estão na raiz da própria especificidade da EI, que cria analogias que remetem às 

referências “armazenadas ao longo do tempo existencial na sua enciclopédia mental” 

(FIGUEIREDO, 2001:190), onde assenta o imaginário colectivo. 

 

Pode dizer-se, então, que as EIs são elementos que fazem parte do texto e do 

discurso e que actuam nele desconstruindo-se e estendendo-se, permanecendo por 

retomas anafóricas ou transformando-se em blocos que se desintegram para depois se 

reconstruírem (VILELA: 2002:202). Deste modo, é natural que os traços fundamentais, 

tais como a fixidez e a metaforização, sofram alterações resultantes da sua interacção 

com o texto, e do texto com o falante/ouvinte sobre as inferências feitas por ambos43.  

 

A adequação da EI ao texto e ao discurso pode pôr a nu a estrutura metafórica 

pela desfixação e consequente remotivação (VILELA, 2002:202), ou seja, a EI adapta-

se ao contexto discursivo desmembrando-se (perdendo a sua fixidez), denotando apenas 

                                                                                                                                                                          

representação da designação, mas é antes um jogo com ela, não como embelezamento do discurso, mas 
antes como um jogo de intenções e acções comunicativas complexas (actos – co-elocucionários)” 
(VILELA, 2002:205).      
42 “A inserção do modelo pragmático na explicação dos fraseologismos no discurso, permite ver o que, na 
expressão idiomática, está por detrás (o “fundo”) do potencial comunicativo, transportado para o 
significado do frasema, que, além do significado (sentido) que lhe é dado pela situação, comporta também 
a opinião e atitude do falante e a respectiva marca resultante da presença do ouvinte” (VILELA, 
2002:203).    
43 “Talvez resida aqui o valor mais forte do emprego de tais unidades codificadas – a geração em espiral 
de um comprometimento velado entre o escrevente e o leitor” (FIGUEIREDO, 2001:195). 
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a sua relativa fixidez44 por admitir a entrada de elementos linguísticos que lhe são 

exteriores e que fazem alterar a sua metaforicidade45.  

 

Observemos a expressão: romper pelas costuras cujo valor ou sentido 

fraseológico é “estar excessivamente cheio/quase a rebentar”. Agora, analise-se o 

seguinte excerto da crónica “Salomão regressa a Belém” de Saramago:  

 

“Sim, não me importaria que a apresentação deste elefante servisse para falar 

do mundo, este mundo que se rompe por tantas costuras porque desde o elefante 

Salomão até agora, embora possíveis, não se consolidaram as melhoras de que 

necessitávamos” (Saramago, J, in O Caderno de Saramago, 03.12.2008).   

 

Pode observar-se que na EI se dá, intencional e controladamente, uma entrada 

de novos elementos linguísticos, tais como “por tantas”. Estes elementos são exteriores 

à EI e alteram-lhe a sua metaforicidade pela informação acrescida que lhe proporciona 

outra significação, para além daquela já conceptualizada e convencionalizada. Assim, 

mais do que “estar excessivamente cheio/quase a rebentar” o escritor e o leitor lêem, 

fazem inferências ou deduzem que romper por tantas costuras significa, dentro desta 

temática e deste texto/discurso, “estar cheio de muitos e graves problemas”. Esta 

significação comporta, então, o eco já interiorizado da EI, mais o sentido que lhe é 

permeado pela situação, isto é, a opinião do escritor e, ainda, a conclusão do leitor 

respectivamente à opinião argumentativa do escritor.  

 

Desta forma, pode concluir-se que a língua em acção, isto é, no texto e no 

discurso, tem sempre algo que está por detrás, que o leitor só compreende por meio de 

uma implicatura. Para Grice uma implicatura é um “postulado de interacção em que se 

mostra como o ouvinte ouve mais do que o falante diz e o falante diz mais do que 

aquilo que as palavras dizem” (VILELA, 2002:206).  

                                                           

44 “[…] designado Adaptação flexional em contexto discursivo, será nosso propósito, por um lado, 
desmentir a ideia comummente aceite de que a expressão idiomática se constitui como um segmento 
linguístico fixo e congelado” (DUARTE, 2006:109). 
45 “[…] a forma não resiste a alterações na metaforicidade. O uso do frasema pode destapar a 
complexidade da figuração idiomática: como desmotivação lexical obrigatória e a suplementar 
remotivação pragmática” (VILELA, 2002:2002).  
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Assim, a língua no texto e no discurso dá a entender algo que não é dito 

directamente, fazendo uma fusão com o que é dito e o que é implicado, e o que é 

implicado é apenas perceptível cotextual e contextualmente de acordo com o saber 

enciclopédico, de quem interpreta o que escreve/fala ou lê/ouve.  

 

Os conteúdos implicados patenteiam a atitude cognitiva e afectiva do 

locutor/alocutário contribuindo no texto para uma relação de coesão textual e 

segmentação temática (VILELA, 2002:205). Figueiredo vem corroborar com a 

afirmação de Vilela dizendo: 

 

 “Todos estes dados comprovam que as unidades linguísticas genéricas 

[…] têm um papel importante na estruturação do texto, sobretudo a dois 

níveis: a nível da progressão e da coesão textual. Nos dois casos, o texto 

progride e torna-se coeso à medida que se vão introduzindo e 

estabelecendo ligações entre a generalidade conceptual das frases genéricas 

e a especificidade da situação particular que se narra, se descreve, se 

expõe, ou sobre o qual se emite uma opinião, um juízo de valor” 

(FIGUEIREDO, 2001:199). 

 

São precisamente a progressão e a coesão textual que permitem a segmentação 

temática que, por sua vez, permite à unidade genérica46 ou EI, as inferências da 

remotivação originadas pela intenção comunicativa do texto. Assim, a remotivação da 

EI, saída da opinião enfatizadora do falante e do ouvinte, que se apoia nos aspectos 

formais e figurados, origina a conceptualização, concomitantemente com um juízo de 

valor e uma determinada estratégia argumentativa direccionada à acção (VILELA, 

2002:206). 

 

As EIs poderiam ser comparadas a comediantes que se desdobram em múltiplos 

papéis nas várias películas (texto/discurso), dando vida às várias personalidades sem 

                                                           

46 “De qualquer forma, quando recorrem ao seu uso, e isso verifica-se nos textos melhor redigidos, 
empregam-nos tendo nocionalmente em conta os seus dois valores: o de unidade codificada e o de 
denominação de um conceito geral” (FIGUEIREDO, 2001:192). 
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nunca deixarem de ser os actores e os homens (a EI como convenção), mas sempre sobre 

a alçada do realizador e dos olhos postos dos amantes da sétima arte (implicatura). 
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1. Das dificuldades de reconhecimento e compreensão das Expressões Idiomáticas 

 

Para explicar as razões pelas quais os estudantes de PLE em Portugal têm 

dificuldades em reconhecer e descodificar as EIs, torna-se necessário ter consciência 

dos aspectos que envolvem o seu ensino/aprendizagem. Em primeiro lugar, a situação 

de adaptação destes alunos a um novo enquadramento sociocultural, em segundo, as 

características da própria EI (idiossincrasia, relativa fixidez e metaforização) que, por si 

só, criam dificuldades de descodificação47. 

 

O estudante estrangeiro que está a aprender PLE encontra-se imerso num 

sistema sociocultural e num ambiente linguístico que não é o dele. O adulto que se 

encontra a aprender o português no caso concreto, alunos alfabetizados que 

frequentaram ou estão a frequentar um curso superior, já adquiriu em criança, aquando 

da aprendizagem da sua LM, um modo próprio de ver o mundo, de o nomear e de o 

estruturar por categorizações, isto é, já desenvolveu um sistema de referentes 

linguísticos e sociais, que são os seus. No “mundo novo” que o acolhe, o aluno de PLE 

é confrontado com uma diversidade de situações de comunicação orais e escritas, onde 

forçosamente se vê condicionado a ter de utilizar conhecimentos da língua e da cultura 

portuguesa. 

 

Assim, o aluno de PLE já adquiriu as EIs da sua LM, sabe que elas existem e 

que são usadas frequentemente nos vários tipos de discurso. Portanto, na aquisição do 

PLE como de outras línguas estrangeiras, a dificuldade está na aquisição dos 

significados codificados do mundo novo que o circunda, ou seja, a dificuldade está no 

universo de denominações que lhe não são comuns48.  

 

                                                           

47 “É por isso que uma das dificuldades, em termos de fraseologias, com que se deparam todos os 
falantes, mas em particular, um aprendente de uma língua estrangeira é a da identificação de um 
determinado segmento linguístico como sendo idiomático, isto é, a possibilidade de detectar que se está a 
fazer naquela unidade lexical um uso linguístico com uma significação anómala, porque não-composito” 
(REBELO, 2000:5). 
48 “Dichas unidades no siempre pasan bien de unas comunidades lingüístico-cuturales a otras, debido no 
solo a su complejidad interna, sino también a cuestiones de outra índole, como son la posible falta de 
competências lingusticas y culturales” (PASTOR, 2003c:213).   
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É, então, de esperar que todos os indivíduos, no percurso da sua formação em 

seio familiar e social (escola), acabem por se familiarizar com estas expressões, 

adquirindo as competências de reprodução e consequente descodificação em situações 

de discurso oral e escrito (FIGUEIREDO, 2001:189/190). Portanto, ao longo do 

percurso de desenvolvimento intelectual do aluno deve promover-se a compreensão das 

EIs, fomentando o seu emprego para que se tornem parte integrante do léxico mental de 

“palavras ou expressões livres” e “expressões fixas” (FIGUEIREDO, 2001:190), já que 

as EIs funcionam como unas de significado e, assim, como as palavras, assumem um 

nome que lhe foi atribuído49 “adquirido entre a relação de denominação entre o objecto 

e o signo” (FIGUEIREDO, 2001:191)50. 

 

Portanto, uma vez alcançada a competência referencial, ou seja, adquirida e 

memorizada a fixação referencial entre signo e objecto, isto é, a denominação, basta 

designar o objecto ou conceito, como por exemplo a paráfrase “enganar”, com ajuda do 

signo que lhe foi atribuído, como por exemplo a EI comprar gato por lebre, para se 

poder passar a utilizar uma EI tal como qualquer outro termo lexical (palavra). 

 

O problema dos estudantes adultos de uma língua estrangeira, neste caso PLE, 

é que a competência referencial que aprendem desde pequenos, e na sua formação como 

indivíduos e cidadãos, é a da sua LM e não a da língua que estão a adquirir, existindo, 

então, uma limitação referencial relativa à língua e cultura de aprendizagem.  

 

As competências gerais do aluno de PLE, mesmo ao nível de aprendizagem 

mais avançada, como o nível C2 em questão neste trabalho, não se encontram tão 

desenvolvidas, como é evidente, quanto as competências da sua LM. Por isso, muitas 

vezes, torna-se um desafio para os alunos de PLE, o reconhecimento e a descodificação 

das EIs por serem “locuções peculiares” da língua portuguesa.  

                                                           

49  “A capacidade em utilizar um signo (sem dó nem piedade / num abrir e fechar de olhos) para o objecto 
ou conceito (perversidade / rapidez) resulta de uma competência referencial que foi adquirida em 
contexto social e que deve, agora, ser objecto de aprendizagem escolar. Estas unidades codificadas 
permitem designar o objecto por meio da denominação que lhes foi atribuída sem se ter que justificar a 
relação referencial existencial existente entre o signo e o objecto ” (FIGUEIREDO, 2001:191). 
50 “Quer dizer que só se pode chamar uma coisa pelo seu nome se tal coisa foi previamente «nomeada» 
por esse mesmo nome” (FIGUEIREDO, 2001:191). 
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As EIs como “expressões fixas” que são, possuem, assim, características que 

dificultam, caso não sejam familiares ao falante não nativo, o seu reconhecimento. Por 

isso, como já referenciei, é necessário contextualizá-las para que na interacção com o 

texto autêntico se infira o seu significado pela sua “contribuição referencial” 

(DUARTE, 2006:11)51. As especificidades das EIs (idiossincrasia, relativa fixidez e 

metaforização) no texto e no discurso, podem ser um sinal de alerta para o seu 

reconhecimento, mas não aquecem nem arrefecem relativamente ao processo de 

descodificação da metáfora inerente.  

 

O processo de descodificação das EIs não familiares não é de todo um processo 

simples e existem vários estudos e teorias sobre esta matéria. Sobre este ponto estuda-se 

se é o sentido literal ou idiomático a ser realizado em primeiro lugar durante o processo 

de compreensão, ou, ainda, se são os dois ao mesmo tempo52. Parece não haver 

consenso entre as várias hipóteses, tendo em linha de conta que os alunos podem optar 

por uma ou outra hipótese, segundo variáveis que podem ter a ver com situações de 

comunicação, de contexto, de idade, de cultura, de familiaridade das EIs, entre outras 

(COIMBRA & NUNES, 2008:177).  

 

Sobre este assunto debruçar-me-ei apenas sobre a variável das EIs não 

familiares ou desconhecidas porque é sobre o (re)conhecimento e interpretação dos seus 

significados que reside, nesta dissertação, o desafio lançado, tanto aos alunos de PLE 

como a mim enquanto professora, e por conseguinte promotora do seu 

ensino/aprendizagem.  

 

                                                           

51 “A EI pode ser, de facto, introduzida no texto/discurso com uma função catafórica, precedendo 
(contrariamente ao processo anafórico) o elemento linguístico que ela representa” (DUARTE, 2006:92). 
“Há construção anafórica quando a identificação da referência e um determinado elemento resulta da 
retoma, total ou parcial, da referência de um outro elemento anteriormente introduzido no enunciado ou 
no texto de que faz parte” (DUARTE, 2006:76).   
52 “After initial evidence in favor of the “literal first” hypothesis (Bobrow & Bell, 1973), or the “both 
meanings are computed in parallel “hypothesis (Swinney & Cutler, 1979), the bulk of recent evidence 
(see, e.g., Gibbs, 1984, 1986; Schweigert, 1986) seems to indicate that the idiomatic meaning is accesed 
directly, at no extra costs, and that the literal meaning may not even be recovered” (FLORES d’ARCAIS, 
1993:84). 
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A EI não familiar ou desconhecida parece apresentar alguma dificuldade 

interpretativa quando o aluno não está em condições de descobrir se o que lê ou ouve é 

ou não uma EI (FLORES d’ARCAIS, 1993:86). Consequentemente, poderão surgir 

problemas de processamento adicionais no momento em que o aluno não consegue um 

significado coerente pelo viés do sentido literal, designadamente no ponto de unicidade 

ou fixidez e consequente metaforização da EI e, ainda, mais provavelmente quando o 

contexto se mostra neutro na desconstrução do sentido metafórico53. 

 

Assim, independentemente das EIs poderem ser compreendidas através de 

vários processos inferenciais, estas serão pesquisadas no léxico mental como unidades 

lexicais de várias palavras. Considerada esta posição aceitável, então, a EI não familiar 

deve agir tal como uma palavra completamente desconhecida, e o aluno será sujeito a 

usar o contexto por forma a encontrar um significado para a expressão, ou usar alguma 

fonte externa que, no caso do ensino/aprendizagem do PLE, pode ser perfeitamente o 

professor.  

 

Compete-nos, então, a nós professores nas aulas de PLE, através de 

metodologias e estratégias de aprendizagem activas que ponham os alunos em contacto 

com as EIs, promover uma competência referencial sólida de forma a facilitar o 

(re)conhecimento e a consequente descodificação. 

 

 

2. Descrição metodológica de duas Unidades Didácticas: 

 

Este ponto pretende descrever a metodologia usada em duas unidades 

didácticas. Cada unidade didáctica é composta por duas horas. Começo por fazer o 

                                                           

53 “At the point of idiom identification, the lexical processer should retrieve the unique lexical 
representation of the idiom and its corresponding meaning. Thus, some conflict could arise at this point, 
in principal but not necessarely, between the syntatic processor and the lexical processor. The 
intrepretation available so far to the message or thematic interpretation unit could become inconsistent 
with the new information sent by the lexical processor. This inconsistency may result in some processing 
difficulty. It is likely that such difficulty is only present with nonfamiliar idioms.“ (FLORES d’ARCAIS, 
193:85). 
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retrato da turma com a qual trabalhei, passando à descrição dos objectivos 

metodológicos a que me propus e por fim, à descrição das aulas.  

 

 

2.1 - Retrato de turma 

 

Penso ser necessário, para a compreensão da componente prática deste estudo, 

fornecer um retrato da turma de nível C2 com a qual trabalhei, para que se possa 

entender melhor os meus objectivos, a minha linha de raciocínio e, assim, também, os 

resultados que pude verificar e as conclusões que pude tirar.  

 

A turma de nível C254 ou de proficiência do segundo semestre do Curso de 

PLE era constituída por oito alunos do nível C1 do semestre anterior que transitaram 

para o nível seguinte, os quais tive a oportunidade de conhecer nas regências das 

unidades didácticas e, ainda, nove alunos novos.  

 

É importante referir a heterogeneidade da turma, evidente nas quinze 

nacionalidades diferentes dos dezassete alunos que a constituíam, por condicionar a 

metodologia de aula e de exercícios a serem aplicados. A metodologia seria 

necessariamente diferente, caso se tratasse de uma turma com alunos de uma só 

nacionalidade, limitando, assim, qualquer tipo de análise contrastiva neste estudo. 

 

Embora o QECR seja bastante explícito relativamente às competência que os 

alunos devem ter neste nível de ensino já avançado, pude constatar que nem todos os 

alunos demonstraram possuir as mesmas competências comunicativas em língua 

(competência linguística, sociolinguística e pragmática, QECR, 2001:34).  

 

Na generalidade os alunos vindos do semestre anterior apresentavam uma 

desenvoltura própria de quem contacta com a língua de forma assídua, sistemática e de 

                                                           

54 “É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou lê. É capaz de resumir as 
informações recolhidas em diversas fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos e factos de um 
modo coerente. É capaz de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exactidão, sendo capaz 
de distinguir finas variações de significado em situações complexas” (QECR, 2001:49). 
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aprendizagem formal. Relativamente aos novos alunos, uma maioria apresentava uma 

desenvoltura semelhante à dos alunos que transitaram do semestre anterior, enquanto 

uma minoria demonstrou ter mais limitações nas competências que se exigem neste 

nível de proficiência.  

 

 

2.2 - Objectivos metodológicos  

 

Pretende-se, nesta parte prática, seguir uma metodologia55 previamente 

reflectida e programada, perspectivando activar nos alunos estratégias eficazes, de 

forma a criar competências que ajudem os alunos de PLE a superar as dificuldades que 

esta matéria parece oferecer-lhes. 

 

Nas duas unidades didácticas por mim leccionadas, no total de quatro horas, 

quis verificar até que ponto os alunos activam competências de reconhecimento e 

apreensão das EIs, e quais os métodos a seguir que melhor se pudessem ajustar ao 

desenvolvimento dessas competências. 

 

Tendo em consideração estes pressupostos, na primeira aula de duas horas, 

quis verificar se o aluno de PLE era capaz de: 

 

•  reconhecer as EIs (reconhecimento);  

• fazer analogias das EIs da sua LM com as EIs da língua que estão a 

aprender, como suporte à compreensão dos seus significados (analogia à 

LM), de forma a evitar “o atrito” 56; 

                                                           

55 “Assim, os fundamentos da metodologia didáctica […] assentam na abordagem comunicativa do ensino 
das LE, articulada com as linhas condutoras do ensino/aprendizagem por tarefas […], incide fortemente 
no trabalho centrado no aluno, na procura de diferentes estratégias e de diferentes padrões de interacção e 
numa diversidade de actividades que possibilite a autonomia, a produtividade e motive o discente na sua 
aprendizagem” (PINTO & MIRANDA, 2006:9). 
56 “Em muitos casos, o atrito pode estar mais envolvido na dificuldade de controlar dois sistemas 
linguísticos do que propriamente na modificação de um dos sistemas. Acontece que nos falantes bilingues 
existe uma certa competição na sua mente (nos espaços de memória e de processamento) entre as línguas 
que possui, já que nem todas têm a mesma força nos contextos em que são usadas. Por isso, existe uma 
relação de dominância entre as línguas, acabando por ser a língua materna a enfraquecer devido à 
frequência de uso da L2” (SELIGER & VAGO, 1991:4)  
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• apreender o sentido das EIs de acordo com os contextos (analogia entre 

contextos); 

• detectar a EI através da imagem e do texto publicitário (suporte 

publicitário).  

 

Na segunda aula de duas horas, pretendi observar se o aluno era capaz de: 

 

• activar as competências pragmáticas de identificação de indícios e fazer as 

devidas inferências na descoberta do significado das EIs (identificação de 

indícios e inferências); 

• passar os indícios para a expressão escrita (expressão escrita);  

• comparar e associar EIs com sentidos idênticos e contrários (suporte da 

sinonímia e antonímia);  

• apreender as EIs através de um suporte humorístico (suporte humorístico). 

 

Para atingir tais objectivos, delineei uma metodologia de aula e de exercícios 

que passo a descrever no capítulo seguinte. 

 

 

2.3 - Primeira Unidade Didáctica 

 

As duas unidades didácticas, por uma questão prática, estão divididas em três 

momentos, facilitando a compreensão dos arguentes sobre a metodologia aplicada.  

 

 

Primeiro momento 

 

A primeira unidade didáctica com a duração de duas horas, foi dada em 15 de 

Maio deste ano, com doze alunos a assistir dos dezassete inscritos e foi uma aula 

assistida. 
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Na sequência da aula anterior, comecei a aula fazendo um brainstorming para 

recordar o tema da “Portugalite”, título da crónica de Miguel Esteves Cardoso. Pedi a 

um dos alunos que se apoiasse na asserção feita na aula anterior de que os portugueses 

eram bastante autocríticos para, assim, fazer a ponte para o tema da crónica que 

pretendia trabalhar com os alunos. Distribui, em seguida, a crónica “Passageiros” 

(Anexo:1), também de Miguel Esteves Cardoso, texto adaptado. Esta crónica, de tom 

irónico, continha no corpo do texto uma EI, mote de abordagem à componente do 

funcionamento da língua que me propus trabalhar. 

 

Feita a pré-leitura57, solicitei aos alunos que lessem uma primeira vez, cada 

um para si mesmo e silenciosamente. Seguidamente, pedi que fizessem uma segunda 

leitura, esta já em voz alta, cujo objectivo era a explicação do léxico que os alunos, 

porventura, não entendessem ou desconhecessem. No momento em que foi proferida a 

EI, raios me partam, anotei-a no quadro e prossegui a actividade de forma a não desviar 

a atenção dos alunos, mas deixando claro que o que tinha sido anotado no quadro era 

importante e que lá voltaríamos.  

 

Depois de analisar o texto e ter esclarecido as dúvidas quanto ao léxico e à 

gramática, voltei ao quadro onde estava escrita a EI e questionei os alunos sobre a 

expressão. A pergunta foi feita de forma geral e vaga, isto é, dando o mínimo de 

informação sobre a expressão, esperando obter dos alunos, o máximo e de informação 

possível. É suposto que alunos deste nível, C2, já tenham trabalhado as EIs em 

conteúdos programáticos de aulas de níveis anteriores e, por isso, presumi que o 

(re)conhecimento das EIs não constituiria uma dificuldade para eles.  

 

Apenas dois alunos foram capazes de reconhecer a sequência como sendo 

uma EI. Pedi a um destes alunos que esclarecesse os colegas explicando que 

característica tinha tal sequência de palavras. O aluno adiantou que era uma “expressão 

portuguesa e que todas as culturas tinham as suas” abrindo, assim, caminho para a 

                                                           

57 “Entendida como facilitadora do desenvolvimento cognitivo do aprendente, a leitura, em contexto de 
ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, vive muito da capacidade de pré leitura ou antecipação 
semântica que, longe de retirar interesse ao acto de ler, disponibilizarão o aprendente para a realização 
motivada dessa prática” (FIGUEIREDO E BIZARRO, 1997:465).    
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explanação das características ou especificidades das EIs, momento importante da aula 

para a aquisição de uma competência mais sólida de reconhecimento e compreensão do 

seu significado.  

 

Passei depois a escrever no quadro a resposta do aluno e, ao mesmo tempo, 

que questionava a turma esclarecia o que é uma EI. Agora que já sabiam que raios me 

partam era uma EI, questionei se conheciam ou se se lembravam de outras. Neste 

diálogo já intervieram mais alunos dando exemplos de EIs que eu ia anotando no 

quadro, como por exemplo: meter o nariz onde não é chamado, estar em águas de 

bacalhau, falar pelos cotovelos e ser mais velho do que a Sé de Braga.  

 

Sabendo que existem EIs em diferentes línguas cuja base metafórica em que 

assentam é muito semelhante (PASTOR, 2003c:218), perguntei-lhes se se lembravam 

ou conheciam alguma EI da sua LM, cujo sentido se assemelhasse às recordadas e que 

estavam inventariadas no quadro ou outras58. Um dos alunos relacionou a EI ir de mal a 

pior (agravar de uma situação), com uma da sua LM que traduzida era algo como: ir o 

bebé junto com a água do banho (ficar com um problema maior). Esta EI não existe em 

português, mas o sentido das duas parece aproximar-se. Os restantes alunos não foram 

capazes de relacionar EIs portuguesas já memorizadas com EIs da sua LM. 

 

Para facilitar o entendimento complexo das EIs, procurei explicá-las traçando 

as características intrínsecas que as caracterizam e que as identificam. Utilizando uma 

linguagem acessível, evitando, assim, uma metalinguagem académica, arquitectei uma 

forma interactiva de enumerar as especificidades das EIs, isto é, organizei a exposição 

de forma a serem os alunos em interacção comigo a chegarem às características que 

definem as EIs. Este método oferece uma interiorização mais profunda e abrangente e, 

consequentemente, uma compreensão e aprendizagem mais rápida e consolidada. 

                                                           

58 “Entre un extremo y otro se da toda una serie de UFS [unidades fraseológicas] que no tienen una 
correspondencia “exata” en la LM. Las diferencias  pueden afectar a la base metáforica que vehicula el 
contenido semántico-pragmático da la unidad, del tipo Dios los cría y ellos se juntan frente a bird of a 
feather flock together; o bien a la distinta distribución y frecuencia da las UFS en ambas lenguas, como 
put the car before horses, para la qual exiten en español al menos dos UFS equivalentes: poner el carro 
delante de los bueyes, de similar base metafórica, pero menos frecuente y generalizada que empezar la 
casa por el tejado. En ambos casos se podría optar por la sustitución de la UF com vistas a conseguir una 
equivalencia funcional” (PASTOR, 2003c:218). 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

47

 

Pegando na asserção do aluno de que a EI é uma “expressão portuguesa e que 

todas as culturas tinham as suas”, comecei por abordar o aspecto idiossincrático das 

EIs. Como tinha referido o aluno, as EIs eram específicas de cada cultura, isto era, que 

cada cultura tinha a capacidade de criar ao longo da sua história as suas próprias EIs. 

Afirmei que uma EI é a expressão popular de uma cultura e, por conseguinte, reflectia a 

identidade de um povo. Nesta altura pedi a alguns alunos que me dissessem, da sua LM 

uma única EI, de forma a interiorizarem que também eles têm EIs nas suas línguas. Foi 

interessante verificar que o fizeram com orgulho e que foi ao mesmo tempo um 

momento de descontracção. 

 

Todas as características iam sendo escritas por mim no quadro de forma a que 

os alunos percebessem que era importante que as interiorizassem porque isso facilitaria 

o seu reconhecimento e a compreensão dos seus significados.  

 

Uma das características inerentes à EI é que a sua estrutura lexical é fixa, ou 

relativamente fixa, no texto e no discurso. Voltei às EIs inventariadas ao longo da aula 

no quadro e desarticulei-as perguntando, em seguida, se assim também podiam ser as 

mesmas EIs. Por exemplo: * pelos cotovelos falar ou * partam os raios. As respostas 

foram unânimes considerando que só faziam sentido tal como as conheciam, isto é, só 

podiam ser lidas consideradas no seu todo, no seu conjunto de elementos lexicais 

devidamente organizados.  

 

A última característica sobre a qual achei fundamental reflectir para que os 

alunos ficassem com uma noção consistente e fundamentada sobre as EIs foi a questão 

da metaforicidade. Pressuponho que os conceitos de idiossincrasia, de relativa fixidez e 

de metaforicidade (componentes das EIs), depois de apreendidos e armazenados no 

sistema cognitivo, passam, como qualquer outra matéria, a funcionar como sistemas de 

alerta no reconhecimento e compreensão do sentido das EIs.  

 

Assim, passei a explicar a metaforicidade das EIs perguntando aos alunos se 

podiam ser lidas no sentido literal, ou seja, se era viável encontrar um significado 

coerente se lidas literalmente. Exemplifiquei com a EI falar pelos cotovelos, 
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inventariada no quadro, e um dos alunos confirmou que era “para ser lida como uma 

metáfora”. A partir daí, expliquei que as EIs eram unidades codificadas e que 

necessitavam de ser descodificadas pela interpretação do seu sentido metafórico. Então, 

falar pelos cotovelos, não significava nenhuma habilidade anormal de alguém que 

conseguia falar pelos cotovelos, mas alguém que “nunca está calado”. 

 

Voltei à EI raios me partam e perguntei-lhes porque é que achavam que o 

autor da crónica, Miguel Esteves Cardoso, teria escolhido a EI em vez de dizer por 

exemplo:” – “eles vão ver se eu não hei-de comer aquilo que eu paguei cá com o meu 

dinheirinho”. Ninguém respondeu e, então, pedi-lhes que reparassem bem na diferença 

entre a frase criada por mim e a do autor. Como nenhum dos alunos conseguiu dar uma 

resposta satisfatória, perguntei se a frase do autor não seria mais expressiva do que a 

que eu acabara de criar. Uma maioria disse que sim, e eu aproveitei para explicar que as 

EIs estavam ao serviço da expressividade e da emotividade, isto é, os falantes utilizam-

nas para dar um cunho pessoal e de maior expressão aos seus intentos. Assim as EIs 

tornavam mais expressivo o que se pretendia dizer e reflectiam a emotividade de quem 

as usa. 

 

 

Segundo momento 

 

Depois de abordar as especificidades das EIs penso terem ficado mais 

preparados para o seu reconhecimento e interpretação num determinado contexto. Era 

agora necessário fazer exercícios sobre as EIs de forma a consolidar o conhecimento 

adquirido. Para isso entreguei o exercício número I (Anexo:2) onde lhes era pedido que 

identificassem e sublinhassem a EI em cada excerto de crónica. Pedi que pusessem os 

nomes, disse que gostaria que fizessem sozinhos (para ter o máximo de elementos de 

análise, de forma a permitir uma verificação dos objectivos mais concludente), e 

estipulei dez minutos para a sua realização. Inesperadamente demoraram apenas cinco 

minutos, pedi que mos entregassem para corrigir em casa e que no início da próxima 

aula os corrigiríamos em conjunto. Sobre a metodologia dos exercícios dados em aula 

tratarei em pormenor no ponto seguinte deste trabalho. 
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Após a recolha dos exercícios passei a demonstrar de que forma uma EI se 

pode adaptar no texto e no discurso. Era minha intenção mostrar aos alunos que as EIs, 

dependendo da intenção do falante/escritor, desmembram-se e desconstroem-se pela 

aceitação de novos elementos linguísticos no seu seio.  

 

Para uma apreensão mais eficaz optei, mais uma vez, por dar exemplos 

práticos que os levassem a chegar ao meu objectivo neste ponto, que era a apreensão 

dos sentidos das EIs de acordo com os contextos. Utilizei os seguintes exemplos: “A 

Joana andava triste, mas desde que está a trabalhar na nova empresa levantou 

finalmente a cabeça e já parece outra” e “O João não estudou e no exame meteu os pés 

por todo o lado, pelas mãos, pela cabeça, e é claro, chumbou”.  

 

Os alunos perceberem que a EI, no primeiro exemplo, estava com um 

advérbio de modo a intensificar mais ainda a sua carga significativa e que, no segundo 

exemplo, a EI admitia no seu seio uma outra expressão, intensificando também o seu 

sentido, por si já carregado de expressividade e emotividade.  

 

Assim, compreenderam que algumas EIs se desmembram no texto e no 

discurso por parte de quem as utiliza, com o objectivo de modalizar o seu discurso. 

Seguidamente, e para verificar se tinham adquirido de forma consistente o conteúdo 

transmitido, pedi-lhes que, a partir de uma EI, construíssem contextos, de forma a 

percepcionarem a sua relativa fixidez no texto/discurso. Assim, perceberam que uma EI 

pode ser utilizada em vários contextos e que pode adaptar-se conforme as intenções 

argumentativas de quem as utiliza. 

 

Depois deste exercício feito oralmente entreguei-lhes o exercício número II 

(Anexo:3) para que fizessem corresponder cada excerto de crónica contendo uma EI 

com os outros contextos que parafraseavam a EI em si mesma. 
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Terceiro momento 

 

Planeando a passagem para o exercício número III e último desta unidade 

didáctica, e pretendendo mostrar como as EIs estão ao serviço da expressividade e da 

emotividade, projectei dois acetatos com duas imagens com os seus slôganes 

publicitários. Quis com esta actividade, provar que a publicidade recorre precisamente à 

expressividade e à emotividade, muitas das vezes através das EIs, para condicionar 

assim, potenciais consumidores ao impulso da compra. 

 

No primeiro anúncio publicitário adaptado (Anexo:4), solicitei que 

identificassem a EI no slôgane “não faça castelos no ar faça-os na areia”. A maioria 

respondeu prontamente à questão. Seguidamente questionei-os sobre o seu sentido, 

respondendo a maioria sem dificuldade aparente.  

 

Perante respostas precisas, rápidas e acertadas foi-lhes proposto que criassem 

com a EI fazer castelos no ar outros textos publicitários que alterassem totalmente o 

sentido do slôgane “não faça castelos no ar faça-os na areia” alterando, assim, o 

sentido de “fazer férias”. Um dos alunos, a propósito do sismo que tinha havido dias 

antes em Itália, recriou o texto publicitário “não faça castelos no ar faça-os em betão 

armado”, isto a propósito de as casas das vítimas serem de madeira. Na perspectiva 

deste aluno, a EI, cujo sentido se demonstrou bem consolidado, serviria para um género 

de publicidade de alerta e ao serviço do bem comum, isto é, a publicidade, mais uma 

vez, a usar a emotividade para atingir os seus fins. 

 

No segundo anúncio publicitário adaptado (Anexo:5) foi solicitado aos alunos 

que identificassem a EI no slôgane “Aproveite este fim de semana e mude de ares, de 

terra e de água”. A maioria dos alunos não teve dificuldade em identificar a EI e o seu 

sentido.  

 

Observando, mais uma vez, não haver perante o anúncio publicitário 

obstáculos em reconhecer e descodificar a EI, propus que fosse alterado o slôgane sem 

alterar a EI ”Aproveite este fim de semana e mude de ares, de terra e de água” de forma 

a publicitar interesses diferentes. Um dos alunos disse: “Aproveite, mude de ares e de 
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emprego”, enquanto um outro aluno apenas referiu que a EI poderia servir para 

“incentivar um possível investimento económico”. 

 

Por último distribui o exercício número III (Anexo:6) que consistia em fazer 

corresponder anúncios publicitários adaptados com EIs às suas paráfrases. O 

procedimento foi igual aos dos exercícios anteriores. Os alunos rapidamente acabaram 

o exercício, o que era a prova de que tinham compreendido as actividades e que os 

objectivos por mim definidos à partida tinham sido atingidos.  

 

Acabei a unidade didáctica com a EI ter falta de chá. Este foi um momento 

para falar de cultura e mostrar que as nossas EIs têm reminiscências de séculos e 

hábitos distantes. A EI ter falta de chá que bem provavelmente provém do tempo dos 

descobrimentos em que o chá era uma especiaria cara e só acessível a nobres e à 

realeza, os considerados com boas maneiras e, hoje em dia, também associada a boa 

educação.  

 

 

2.4 - Segunda Unidade Didáctica 

 

 

Primeiro momento 

 

A segunda unidade didáctica teve a duração de duas horas, foi dada na semana 

seguinte, dia 22 de Maio, com onze alunos e foi uma aula assistida.  

 

No seguimento da aula anterior, comecei por corrigir os exercícios número I e 

III. Desta forma, a aula foi entendida como sendo uma extensão da aula anterior e cujo 

tema de funcionamento da língua continuava sendo as EIs. 

 

Continuaria com uma crónica, desta vez com uma crónica de José Saramago, 

“86 Anos” (Anexo:7), que se distingue da de Miguel Esteves Cardoso pelo seu tom 

sério. A minha intenção era mostrar duas crónicas de autores diferentes, uma em tom 

irónico e jocoso e outra em tom sério. Esta crónica foi retirada de “ O Caderno de 
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Saramago”, blog onde o nosso Nobel escreve diariamente sobre temas da actualidade 

que acha pertinentes. Hoje, o “O Caderno de Saramago” já se encontra editado pela 

Editorial Caminho, com o título de “O Caderno”.  

 

O formato desta aula foi bastante parecido com o da aula anterior por vir na sua 

sequência e, assim, concluir uma proposta metodológica em que, através da crónica se 

estudaram as EIs, se apreenderam as suas características, que por sua vez promoveram o 

reconhecimento e a compreensão dos seus significados, que se consolidaram através de 

exercícios metodologicamente diferentes, procurando-se, assim, a eficácia do seu 

ensino/aprendizagem.  

 

Assim, e antes de os alunos fazerem uma primeira leitura, indaguei se já 

conheciam o autor, se tinham lido alguma das suas obras, se gostaram e se conheciam o 

seu blog. Quase todos eram conhecedores de Saramago, mas sobre o blog que deu 

origem ao seu último livro “O Caderno” não tinham qualquer conhecimento, o que me 

levou a sugerir a sua leitura. 

 

Depois desta nota introdutória pedi que fosse feita uma primeira leitura para si 

mesmo e silenciosamente, passando em seguida a uma segunda leitura feita por mim. A 

crónica de Saramago, apesar de não ser muito extensa, tem algum grau de complexidade 

e, assim, à medida que lia ia explicitando os pontos considerados mais importantes, 

sobretudo a respeito do léxico. 

 

Seguidamente fiz notar que existia no texto uma EI, adoçar a boca (fazer 

alguém contente), que o autor transforma em amarga-me a boca (fazer alguém triste). 

Explico que a EI foi propositadamente alterada, no sentido de enfatizar um juízo de 

valor que o autor pretende fazer passar para o leitor, trocando, assim, o verbo “adoçar” 

pelo verbo antónimo “amargar”. Perguntei aos alunos qual o sentido da expressão. Uma 

maioria dos alunos respondeu que “amarga a boca ao autor por perceber que as coisas 

sensatas que disse não terão importância no futuro, que nada mudarão” demonstrando, 

assim, que perceberam a intenção do autor e a modalização do discurso ao mudar o 

verbo “adoçar” para o verbo “amargar” e, consequentemente, a compreensão do 

significado da EI adoçar a boca, convertida em amarga-me a boca. Os alunos, mais 
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uma vez, verificam que as EIs no texto e no discurso estão ao serviço de quem as usa e, 

nesta crónica, para expressar uma emotividade à flor da pele. 

 

 

Segundo momento 

 

Depois de feita esta explanação distribui o exercício número IV (Anexo:8) que 

consistia em escreverem por palavras suas o significado das EIs sublinhadas nos 

excertos retirados das crónicas de José Saramago e de Miguel Esteves Cardoso. Embora 

tenha estipulado dez minutos para a realização dos exercícios, os alunos demoraram 

mais tempo do que o previsto. Esta demora deveu-se à dificuldade que sentiram em 

passar para a expressão escrita as inferências tiradas dos contextos. 

 

No seguimento do exemplo da EI adoçar a boca trocada intencionalmente por 

amarga-me a boca explico que existem EIs com sentido semelhante (sinónimas) e com 

sentido contrário (antónimas). Para uma melhor compreensão desta abordagem 

didáctica das EIs dou exemplos como: dar o nó (casar) e juntar os trapinhos (casar) 

sentido semelhantes, e, deitar água na fervura (apaziguar) e, deitar lenha na fogueira 

(atiçar) de sentido contrário.  

 

De início, os alunos tiveram alguma dificuldade em perceber a tarefa, obrigando-

me a repensar novas estratégias. Recorri ao quadro para escrever expressões sinónimas 

e antónimas que os alunos iam melhor compreendendo e memorizando, tais como: ficar 

a chuchar no dedo (sofrer uma desilusão) e ficar a ver navios (sofrer uma desilusão) 

semelhantes e a toda a hora (repetidamente) e quando o rei faz anos (raramente) 

antónimas. Posso dizer que através desta estratégia pude matar dois coelhos de uma 

cajadada só, ensinar uma EI através de outra, ensinando assim duas de uma só vez. 

 

No seguimento da explicação anterior sobre as expressões semelhantes e 

contrárias distribui o exercício número V (Anexo:9). A tarefa era fazer a 

correspondência entre expressões sinónimas e antónimas em contexto, retiradas de 

excertos de crónicas. Este exercício foi concluído rapidamente pelos alunos, o que me 
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proporcionou a passagem para o momento seguinte da aula que tratava de mostrar como 

as EIs estão ao serviço da expressividade humorística. 

 

 

Terceiro momento 

 

Foram projectados dois acetatos com tiras humorísticas (Anexo:10 e Anexo:11), 

pedindo agora aos alunos, em cada um dos cartoons, que me identificassem no texto 

humorístico a EI e que me explicassem o seu significado. Foi-lhes sugerido, depois, que 

com as EIs, lufada de ar fresco e meter a cunha, criassem novas frases, sem que 

tivessem necessariamente que ser em tom humorístico. Em diálogo interactivo surgiram 

as seguintes frases: “As EIs foram uma lufada de ar fresco nas aulas de PLE” e “Eu não 

meto uma cunha por ninguém”. 

 

Em continuidade com o tema do humor dei o exercício número VI (Anexo:12) 

que consistia em fazer corresponder uma paráfrase às tiras humorísticas. O 

procedimento foi igual ao dos exercícios anteriores e o exercício foi feito com grande 

facilidade e rapidez o que me assegurava que os alunos tinham já interiorizado 

conscientemente a estrutura das EIs.  

 

 

3. Metodologia aplicada nos exercícios: 

 

Nas disciplinas de Didáctica de Português Língua Não Materna I e II, um dos 

itens a ser avaliado foi precisamente a capacidade de criação de materiais didácticos 

suficientemente criativos e eficazes por via a motivar os alunos à apreensão dos 

conteúdos. Assim, na preparação dos exercícios I, II, III, IV, V e VI 

(Anexos:2,3,6,8,9,12), procurei ter o cuidado de produzir exercícios com actividades 

diversificadas relativamente ao modelo estratégico de apreensão, apoiando-me no saber, 

no saber-fazer e na criatividade. Os exercícios utilizados nas unidades didácticas foram 

elaborados criteriosamente com o objectivo de proporcionar, através de várias 

estratégias e actividades, o reconhecimento e a compreensão do significado das EIs.  
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3.1 - Exercício número I 

 

O exercício número I (Anexo:2) visa o reconhecimento das EIs. Depois de 

expostas e fundamentadas as especificidades das EIs, o exercício número I propõe 

verificar através da experiência, as competências dos alunos para o reconhecimento das 

EIs em excertos de crónicas seleccionadas, de Saramago e Esteves Cardoso. 

 

O exercício está esquematizado com cinco excertos de crónicas onde é pedido 

que o aluno encontre em cada um dos textos a EI (contendo cada excerto apenas uma 

EI) e que a sublinhe. Os excertos neste exercício são propositadamente pequenos 

contendo a informação necessária para o aluno chegar ao seu reconhecimento, caso a 

conheça já memorizada no seu léxico mental ou a infira do contexto, pela tipicidade 

lexical e pela metáfora inerente. 

 

O exercício pretende observar também se o aluno possui, para além da 

competência do reconhecimento, a capacidade de calcular as delimitações da EI inserida 

no texto e no discurso, onde ela faz sentido e ganha vida, por ser precisamente o texto 

que lhe confere o vector implicativo que a EI não possui (FIGUEIREDO, 2001:193) e 

que o aluno deve reconhecer e delimitar pela via da compreensão total do excerto da 

crónica. 

 

 

3.2 – Exercício número II 

 

O exercício número II (Anexo:3) propõe a comparação de excertos de crónicas 

com EIs (dos autores já referenciados no ponto anterior), com contextos parafraseando a 

EI. Assim, é proposto aos alunos que façam corresponder os excertos com EIs aos 

contextos parafraseados correctos, proporcionando-lhes, por analogia dos dois 

contextos, reconhecer e descodificar com mais facilidade o sentido das EIs59. 

                                                           

59 “ […] Y en este proceso de roconocimiento, el contexto desempeña una función esencial, aunque 
siempre menor en comparación con las sequencias literales” (PASTOR, 2003a:39).  
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A analogia de contextos, neste caso, permite usar “as técnicas que fazem apelo 

ao deslocamento do pensamento, pondo assim em jogo as nossas faculdades de 

acomodação. Tornar “o familiar estranho” e “o estranho familiar”, eis, resumida, a sua 

característica essencial” (BACH, 1991:76). Assim, a analogia directa60 de dois 

contextos que se aproximam possibilita a interpretação dos significados descodificando 

a EI, sendo que o contexto é condição sine qua non para a interpretação das EIs61.  

 

Num estudo sobre a aprendizagem das EIs entre crianças portuguesas e adultos 

a aprender PLE pôde verificar-se que, mesmo quando na LM existe uma EI de sentido 

igual, os alunos de PLE preferem extrair a interpretação da EI pelo “contexto” onde ela 

está inserida, do que arriscar tirar o sentido da EI igual à da sua LM (COIMBRA & 

NUNES, 2008:178). 

 

O contexto, como apontam vários autores, é a via pela qual se pode atestar a 

validação das inferências feitas das EIs descontextualizadas. Muitas vezes, em contexto 

de aula de PLE, é necessário criar um contexto onde a EI “encaixe” para que se proceda 

à sua descodificação metafórica e se passe ao significado da situação do mundo 

concreto que o contexto propicia62. 

 

 

3.3 – Exercício número III 

 

O exercício número III (Anexo:6) propõe aos alunos que façam corresponder 

os anúncios publicitários às suas paráfrases correspondentes. O exercício pretende 

                                                           

60 “B. analogia directa: (comparar, utilizar as semelhanças existentes entre dois domínios distintos)” 
(BACH, 1991:77). 
61 “ O input compreensível é aquele que vai um pouco além da competência real do aluno num 
determinado momento e que, para constituir um factor de aquisição da língua, deverá incluir aspectos da 
língua que os alunos, embora ainda não conheçam, possam todavia compreender em virtude do contexto 
em que ocorrem” (ALARCÃO, 1991:53). 
62 “Muito embora se tenha procurado estabelecer a maioria dos conceitos aos quais uma Expressão 
Idiomática se pode referir, houve casos em que somente o contexto pôde ratificar, ou rectificar, o 
significado dos idiomatismos levantados” (KOIKE, 2001:1). 
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verificar o poder da publicidade, que muitas vezes recorre à EI, para o reconhecimento e 

interpretação do significado idiomático. 

 

Podemos observar no slôgane publicitário uma simultaneidade de sentidos 

através de jogos de palavras atractivos. Estes jogos de palavras configuram um “valor 

extensional duplo” (COIMBRA & NUNES, 2008:180), isto é, refere-se 

metaforicamente a um estado de coisas (desmotivação ou descodificação metafórica) e 

em simultâneo a outro estado de coisas, que pode ser retirado da sua leitura literal 

(homónimo/homófono)63 ou da leitura implicativa, derivada da remotivação, ou seja, da 

intenção publicitária.  

 

Por exemplo: no slôgane “Sempre que você dá uma mãozinha, alguém recebe 

duas” a EI significará neste slôgane, em primeiro lugar e implicativamente, que 

“devemos ajudar os outros” e, numa segunda interpretação, que não exclui a primeira, 

refere literalmente a apoiar alguém com as mãos. Sem leitura literal da EI, como no 

slôgane “não faça castelos no ar faça-os na areia”, o “valor extensional duplo” far-se-á 

entre a leitura metafórica da EI, “andar a sonhar” e a leitura implicativa fornecida pela 

intenção publicitária, “ir de férias”. 

 

Para além do jogo de palavras e seus sentidos, o anúncio publicitário tem um 

acréscimo extremamente sugestivo e, por isso, poderoso, que é a imagem. Diz o 

provérbio que “uma imagem vale mais do que mil palavras”. É sem dúvida a imagem da 

publicidade, por se apoiar na imaginação e na expressividade, isto é, na criatividade 

apelando directamente à emotividade, que indica a intenção publicitária e por 

conseguinte o sentido da EI. É a imagem que pela sua expressividade aponta, em larga 

medida, para a selecção do sentido entre os vários sentidos, muitas vezes dicotómicos, 

do slôgane que recorre à EI. 

 

                                                           

63 “Os slôganes também brincam, por vezes, com a “literalização” de uma lexia complexa que se baseia 
no […] efeito de desmontagem de um automatismo linguístico. Nestes casos, normalmente, as duas 
interpretações possíveis ficam disponíveis – leitura com fórmula fixa vs leitura literal – sendo a imagem e 
o próprio conhecimento do mundo do receptor a seleccionar uma delas. Repare-se nos exemplos:/A 
cidade a teus pés. (Sapatos Manhatan) / A solução está na tua mão. (Telebip TMN […]. (Pinto, 1997: 
117)” (Citação por COIMBRA & NUNES, 2008:180). 
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Portanto, pede-se ao aluno que através de todos estes elementos, seja capaz de 

inferir pela imagem (suporte visual) e do slôgane com EI, o sentido da paráfrase, e que a 

faça corresponder ao anúncio publicitário certo. 

 

 

3.4 – Exercício número IV 

 

No exercício número IV (Anexo:8) é pedido aos alunos que expliquem por 

suas palavras as EI sublinhadas nos excertos das crónicas. O exercício tem a intenção de 

observar, através de um único contexto, agora bastante mais extenso do que o do 

exercício número I, as competências dos alunos na identificação de indícios que 

remetam para as devidas inferências na descoberta do significado das EIs e a sua 

capacidade para, correctamente, passar da fase de compreensão para a fase da expressão 

escrita.  

 

Neste exercício, o esforço cognitivo não passa pelo reconhecimento como se 

pediu nos exercícios anteriores, mas apenas pela descodificação da EI sublinhada no 

texto, isto é, pelas inferências que têm de ser feitas a partir de um único contexto e mais 

nenhum. Existe, ainda, um elemento novo neste exercício. É o facto de ser proposto aos 

alunos que passem as inferências feitas sobre o significado da EI no excerto da crónica 

para expressão escrita, ou seja, passar para o papel e por suas palavras o implicado 

inferido da interacção do texto com a EI. 

 

Assim, este exercício torna-se diferente dos outros porque apela, em primeiro 

lugar, a uma competência interpretativa e, depois, a uma competência de expressão 

escrita sobre algo implicado. É importante, a este nível de proficiência, que o aluno seja 

capaz de transpor a ideia resultante da implicatura para a acção da expressão escrita.  

 

 

3.5 – Exercício número V 

 

O exercício número V (Anexo:9) pretende verificar até que ponto os alunos 

através da antonímia e da sinonímia entre EIs, mais facilmente chegam aos seus 
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sentidos. Neste exercício é pedido aos alunos que façam corresponder EIs em contexto 

com outras EIs também em contextos, de sentido idêntico (sinónimo) ou contrário 

(antónimo). 

 

Assim, como se explicam muitas vezes, unidades lexicais através dos seus 

sinónimos ou antónimos, e já que a antonímia e a sinonímia de significados é um traço 

muito característico das fraseologias, penso poder utilizar-se a mesma estratégia na 

descodificação e na obtenção dos significados das EIs. Nesta perspectiva, pede-se aos 

alunos que, pela comparação de EIs em contexto, possam deduzir quais as suas 

sinónimas ou antónimas e, assim, através deste processo chegar aos seus significados, 

facilitando a memorização de um maior número de EIs. 

 

Este processo tem a vantagem de se chegar, pela analogia da sinonímia e da 

antonímia, a vários sentidos de EIs, ficando o aluno a compreender e a poder utilizar 

várias EIs ao mesmo tempo. O aluno de PLE anseia um maior conhecimento da língua 

para se sentir pertença da sociedade que o acolhe, e reconhecer e utilizar EIs é exprimir 

a sua cidadania “através da experiência e dos comportamentos culturais da sociedade de 

que faz parte” (FIGUEIREDO, 2001:200). 

 

 

3.6 – Exercício número VI 

 

No exercício número VI (Anexo:12) é pedido aos alunos que façam 

corresponder a paráfrase contendo o significado das EI às tiras humorísticas. O 

exercício foi elaborado com a intenção de verificar até que ponto o humor pode 

contribuir como factor motivacional na descodificação das EIs, ou seja, na compreensão 

e apreensão dos seus significados. 

 

Da experiencia que tenho em ensino de PLE, a boa disposição em aula e o 

humor têm uma função primordial no processo de aprendizagem ao nível da aquisição 

de competências linguísticas, socioculturais e pragmáticas, desempenhando um papel de 

“elemento facilitador da aprendizagem” (MOUTA, 2007:99). Posso dizer que as 

competências socioculturais e pragmáticas, que os alunos de PLE devem possuir ao 
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nível C2, abarcam o esclarecimento das convenções sociais, assim como, as conjunturas 

necessárias para que a língua de aprendizagem (português) se torne apropriada aos 

métodos, incluindo o efeito humor como estratégia de aprendizagem64.   

 

Assim, acredito que o ensino/aprendizagem das EIs ligado à competência 

humorística requer um cuidado na selecção e produção de materiais didácticos que 

devem promover o exercício de actividades motivadoras e criativas, de forma a 

permitirem, neste caso, a descoberta do sentido das EIs.  

 

É sugerido aos alunos neste exercício que através dos “traços da invenção e da 

livre transgressão”, como refere Mouta, infiram da associação da imagem sugestiva do 

próprio desenho e do jogo transgressivo da linguagem humorística, o significado da EI. 

 

 

4. Observações resultantes das Unidades Didácticas e da correcção dos exercícios 

 

 Este ponto da dissertação pretende descrever as observações feitas no decorrer 

das unidades didácticas e na correcção dos exercícios à luz dos objectivos 

metodológicos propostos, já expostos em ponto anterior.  

 

Assim, desejo relatar os aspectos que correram melhor e os que não correram 

tão bem e, ainda, as surpresas que obtive tanto nas unidades didácticas como na 

correcção dos respectivos exercícios, relativamente aos objectivos metodológicos que 

me propus atingir. Serão, assim, os resultados das observações feitas sobre os objectivos 

conseguidos e a respectiva análise, que me permitirão partir para as propostas de 

superação, passo seguinte nesta tese de dissertação. 

 

 

 
                                                           

64 “Inscrever o humor no quadro mais vasto da comunicação humana implica, pois, institui-lo como 
fenómeno passível de ser descodificado pela sua inteligibilidade social e cultural e considerá-lo como 
uma forma de comunicação particular, comportando um sistema próprio. Um sistema que, podendo 
assumir vários rostos, permite que no esquema geral de actividade linguística se inscrevam os traços da 
invenção e da livre transgressão” (MOUTA, 2007:80).  
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4.1 – O reconhecimento das Expressões Idiomáticas 

 

Relativamente ao reconhecimento das EIs pude observar, na primeira unidade 

didáctica, que quando ela aparece descontextualizada os alunos dificilmente são capazes 

de a reconhecer como EI, a não ser que já a conheçam de aulas dadas anteriormente e, 

por conseguinte, já memorizadas. Pude observar este aspecto quando na primeira 

unidade didáctica perguntei aos alunos se sabiam o que era a expressão raios me partam 

tendo sido reconhecida por apenas dois alunos. Mas quando lhes perguntei se se 

lembravam de outras EIs, já foram capazes de dizer várias. Assim, quando já estão 

memorizadas são capazes de as listar, funcionando como “multipalavras” pertencentes 

ao seu léxico mental. 

 

Na correcção do exercício número I (Anexo:2), que consigna o 

reconhecimento das EIs, pude verificar através da sua correcção que os alunos são 

capazes de reconhecê-las nos excertos das crónicas (no texto/discurso), mas observei 

também que a grande maioria dos alunos não é capaz de delimitá-las nos seus 

constituintes. Por exemplo, no excerto da crónica “ O dinheiro….é aquilo com que se 

compram os melões” (SARAMAGO, J, in O Caderno de Saramago, 01.12.2008), a EI é 

apenas “aquilo com que se compram os melões”. Neste exercício, os alunos reconhecem 

a EI ao sublinhá-la conforme pedido, mas sublinham também “O dinheiro” (que é a sua 

paráfrase) por intuírem que está relacionado. Isto é, são capazes de a identificar, mas 

não conseguem ser precisos na sua delimitação. 

 

 

4.2 – Analogia à língua materna 

 

Na primeira unidade didáctica perguntei aos alunos se eram capazes de se 

lembrarem de EIs da sua LM, que se assemelhassem às EIs que estávamos a tratar na 

aula. Foi interessante verificar que um dos alunos, como está descrito na unidade 

didáctica, foi capaz de referenciar uma EI da sua LM com equivalente em sentido, mas 

cuja estrutura semântica e sintáctica distanciava-se da portuguesa.  
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Não ficando satisfeita com a única resposta obtida na unidade didáctica, acabei 

por fazer a mesma pergunta a outros alunos a quem lecciono PLE fora do contexto de 

estágio na FLUP. Desta vez propus-lhes algumas EIs em português, que eu sabia terem 

um equivalente na sua LM, como por exemplo: pegar o touro pelos cornos e ter o 

coração nas mãos. Aqui, os alunos já foram capazes de fazer analogias com as EIs da 

sua LM dizendo-me que havia uma “igual”, que em inglês era: take the bull by the 

horns e ainda, avoir le coeur sur la main. Desta vez, com mais tempo para responderem 

à questão, já foram capazes de fazer a analogia necessária para activar a EI 

correspondente da sua LM. 

 

Assim, pude verificar que estes alunos foram capazes de fazer analogias de EIs 

portuguesas com EIs da sua LM, existindo, neste caso, um equivalente em sentido e 

uma estrutura sintáctico-semântica muito semelhantes.  

 

 

4.3 – Analogia entre contextos 

 

As EIs foram expostas nas unidades didácticas e nos exercícios através de 

excertos de crónicas ou contextos recriados por mim, assim sendo, sempre apoiadas 

pelo contexto. Portanto, o texto introduziu a temática do funcionamento da língua das 

EIs e as EIs deram o mote para o seguimento do conteúdo que se pretendia ensinar, 

transmitindo, assim, aos alunos a importância do contexto, tanto para o 

ensino/aprendizagem das EIs em aula como para a interpretação (descodificação) dos 

seus significados.  

 

Pude observar que nem sempre um único contexto é suficiente para que os 

alunos descodifiquem o significado das EIs. No exemplo da EI ter falta de chá, do 

exercício II (Anexo:3), aparece no texto “Uma pessoa sem chá pode portar-se bem e 

fazer tudo muito direitinho, mas o esforço nota-se”. Neste exercício os alunos tiveram 

dificuldades em inferir o sentido do que era “uma pessoa sem chá” por 

desconhecimento da EI, levando-me a recorrer a uma explicação mais alargada que, de 

alguma forma, parafraseasse o sentido da EI e os levasse por linhas travessas ao 
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entendimento do seu sentido. Neste caso, para além de recorrer à paráfrase cheguei 

mesmo a dar uma explicação histórica possível da motivação da EI ter falta de chá. 

 

Pude observar, enquanto corrigia o exercício número II, que os alunos tiveram 

mais dificuldades em fazer a correspondência dos excertos das crónicas com EIs com as 

paráfrases que, de alguma forma, mais se distanciavam do sentido implicado da EI em 

contexto. Assim, neste exercício de jogos de correspondência de contextos, resultaram 

melhor aqueles cuja paráfrase era mais próxima do sentido inferido pelos alunos da EI 

em contexto.   

 

 

4.4 – Suporte publicitário 

 

Na primeira unidade didáctica utilizei a linguagem publicitária como 

ferramenta de acesso ao reconhecimento e à compreensão do significado idiomático. 

Pude, então, observar que a expressividade do slôgane e a criatividade da imagem 

facilitava o reconhecimento e o acesso ao significado da EI. A mensagem passou com 

tanta eficiência que me levou a propor aos alunos que criassem novos slôganes 

publicitários para a mesma EI, fazer castelos no ar. Superando as minhas expectativas 

obtive resultados bastante criativos, tal como “não faça castelos no ar faça-os em betão 

armado”. 

 

Na correcção do exercício número III pude observar que os alunos não tiveram 

qualquer dificuldade em associar o anúncio publicitário à paráfrase correspondente. A 

imagem, o slôgane e, ainda, a paráfrase, forneciam todos os elementos necessários para 

que se reconhecesse a EI e, assim, a sua consequente descodificação. 

 

 

4.5 – Identificação de indícios e expressão escrita 

 

Na segunda unidade didáctica observei que os alunos eram capazes de fazer as 

devidas inferências da EI amarga-me a boca do texto da crónica de Saramago, 

resultante da troca do verbo “adoçar” pelo verbo “amargar” da EI adoçar a boca. 
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Deduziram, portanto, o significado de amarga-me a boca, da implicatura resultante da 

interacção da EI com as intenções argumentativas do autor. Verifiquei que os alunos são 

capazes, em contextos que sustentem de forma objectiva o sentido da EI com a intenção 

do autor, de identificar indícios e fazer em seguida as devidas inferências de forma a 

descodificarem o sentido metafórico das EIs. 

 

Na correcção do exercício número IV observei que na generalidade foram 

capazes de inferir o sentido das EIs nos contextos. Verifiquei, no entanto, algumas 

dificuldades na passagem do inferido para a expressão escrita, isto é, observei uma 

dificuldade notória em fazerem passar o sentido metafórico da EI, descodificado das 

inferências do contexto, onde patenteia a intenção do autor, em palavras representativas 

do mundo concreto. 

 

 

4.6 – Suporte da sinonímia e antonímia 

 

Na segunda unidade didáctica quando expliquei que as EIs tinham, também 

como as palavras, sinónimos e antónimos, observei que os alunos tiveram alguma 

dificuldade em perceber devido a não conseguirem relacionar que a sinonímia e a 

antonímia eram apenas no sentido das EIs e não na sua estrutura sintáctico-semântica. 

Observei, também, que os alunos depois de superarem a dificuldade compreenderam a 

mecânica da estratégia, embora ficassem, ainda, com uma certa dificuldade em 

compreender as EIs sinónimas e antónimas descontextualizadas.   

 

Na correcção do exercício número V observei que os alunos, agora com as EIs 

sinónimas e antónimas devidamente contextualizadas, tinham superado as dificuldades 

apresentadas na unidade didáctica, realizando os exercícios sem dificuldade aparente. 

 

 

4.7 – Suporte humorístico 

 

Na segunda unidade didáctica observei que os alunos não apresentaram 

dificuldades no reconhecimento e na compreensão do sentido das EIs em contexto 
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humorístico. Pude constatar pelos acetatos projectados com tiras humorísticas que 

facilmente reconheciam e tiravam o sentido da EI. A EI meter uma cunha já tinha sido 

referenciada noutros exercícios em unidades didácticas anteriores facilitando, assim, o 

seu reconhecimento. 

 

Na correcção do exercício número VI pude observar que também aqui, os 

alunos acertaram na correspondência das tiras humorísticas com a sua paráfrase sem que 

o humor funcionasse como um obstáculo, mas antes como uma estratégia eficaz no 

ensino/aprendizagem das EIs. 

 

 

4.8 – Análise das observações realizadas 

 

Relativamente ao reconhecimento das EIs penso ser necessário fornecer aos 

alunos o maior número de textos autênticos com EIs para que as memorizem no seu 

léxico mental. Devem ser também criados exercícios que proporcionem ao aluno a 

percepção da delimitação dos constituintes das EIs, de forma a facilitar o seu 

reconhecimento, no caso de ainda não lhes serem familiares, e a consequente apreensão 

dos seus significados.  

 

No que concerne à analogia materna penso que o tempo de resposta não foi o 

suficiente para que pudessem comparar as EIs já memorizadas. Um outro factor que 

penso ter favorecido a fraca adesão às questões sobre a analogia das EIs à LM, foi o 

facto de não terem, ainda, conhecimento de um número significativo de EIs portuguesas 

que lhes permitam fazer facilmente comparações. Fazem, então, comparações quando a 

EI da sua LM é sinónima na significação e a estrutura sintáctico-semântica é 

semelhante. O atrito na analogia à LM, na minha perspectiva, não interferiu neste caso, 

devido à falta de termos comparativos. 

 

Nunca é demais evidenciar a importância do contexto no ensino/aprendizagem 

das EIs. Assim, no que respeita à analogia entre contextos, sempre que o aluno não 

consegue entender a EI só por um contexto torna-se necessário que o professor utilize a 

paráfrase que acaba por ser a “expansão definicional” (FIGUEIREDO, 2001:195) do 
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sentido da EI. No caso de se ter de recorrer à paráfrase é importante que esta seja o mais 

próxima possível do sentido implicado do contexto. Desta forma, sempre que necessário 

deve utilizar-se vários contextos e jogos de correspondência inferenciais promovendo, 

assim, uma compreensão mais rápida e eficaz do significado das EIs.   

 

A linguagem publicitária demonstrou ser um suporte convincente para o 

ensino/aprendizagem das EIs. A publicidade com a imagem criativa e o texto apelativo 

criou o ambiente propício para que o aluno fizesse as inferências necessárias sem 

grande esforço adicional. O anúncio publicitário com a imagem, o slôgane e a paráfrase 

tornou-se demasiado informativo e fez com que o aluno praticamente não tivesse que 

fazer nenhum esforço para chegar ao significado das EIs. Como diz a minha orientadora 

Professora Doutora Olívia Figueiredo (15 de Maio de 2009): “ É preciso obrigá-los a 

pensar”, expressão com a qual eu concordo inteiramente.  

 

A grande maioria dos alunos é capaz de fazer as deduções necessárias e, à 

posteriori, fazer as devidas inferências, quando o contexto com a EI é suficientemente 

favorável à sua descodificação e suplementar remotivação. A dificuldade está em fazer 

passar o significado da EI inferido do contexto para a expressão escrita, evidente pelo 

tempo excessivo que precisaram para a realização em aula do exercício IV (Anexo:8). 

Penso ser necessário neste aspecto criar em aula e em exercícios situações que 

“obriguem” os alunos a escrever por suas palavras, para que o pensamento passe, assim, 

à acção. Ao escreverem estão a interiorizar e, por conseguinte, a memorizar conceitos 

alargando o seu universo referencial. 

 

A explicação por sinonímia e antonímia demonstrou ser uma estratégia 

enérgica no ensino/aprendizagem das EIs. De qualquer forma, é importante para que a 

estratégia seja eficaz que as EIs sinónimas e antónimas sejam envolvidas em contextos, 

para que os alunos possam ter elementos implicativos e, assim, fazerem as comparações 

apropriadas entre EIs sinónimas e antónimas. O exercício sobre a sinonímia e antonímia 

das EIs tornou-se demasiado fácil para os alunos por utilizarem a mesma estratégia da 

analogia de significados que utilizam na sinonímia e antonímia das palavras. Por outro 

lado é de notar a mais valia que é poder aprender EIs através de outras EIs, já que estas 

são memorizadas de forma diacrónica. 
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O suporte humorístico através das tiras humorísticas tanto em aula como nos 

exercícios, demonstrou ser uma estratégia eficiente pela observação dos resultados 

visivelmente positivos nas aulas e nos exercícios. Assim, o humor demonstrou, mais 

uma vez, ser um forte contributo para a motivação da aprendizagem, inclusive das EIs. 

As EIs pela sua componente expressiva e emotiva tornam-se material propício à criação 

da linguagem humorística, que juntamente com a própria imagem, caso esta seja 

criativa, ajuda o aluno a fazer as devidas inferências na descodificação das EIs. Foi o 

caso do sucesso dos exercícios, em que praticamente todos os alunos acertaram. Na 

estratégia humorística, também como no suporte publicitário, a informação acabou por 

ser excessiva (desenho, o humor e a paráfrase), levando o aluno a um esforço inferencial 

mínimo.  

 

Perante a análise das observações feitas das unidades didácticas e da correcção 

dos exercícios, farei algumas propostas de superação que me parecem adequadas a um 

ensino/aprendizagem das EIs que se quer com um grau de exigência que vise, para além 

da eficácia, a progressão de conhecimentos e competências, de reconhecimento e 

descodificação do significado das EIs. 
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Parte III 

Propostas de superação 

___________________________________  
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Exercício I 
 

Coloque as expressões idiomáticas na ordem correcta. Após, insira a que lhe parecer 

mais adequada nos espaços em branco dos excertos das crónicas. 

 

“Não é minha intenção moralizar, além de que se o fizesse perderia o meu tempo e 

suspeito que alguns leitores. Bem sabemos que ___________________________ e que 

ainda o é mais o espírito por muito que se costume gabar das suas supostas fortalezas, 

que o ser humano é o território por excelência de todas as tentações amáveis possíveis, 

tanto as naturais como as que veio inventando em séculos e milénios de práticas 

reiteradas. Bom proveito lhe faça. Que atire a primeira pedra quem nunca se deixou 

tentar.” 

Saramago,  J.  (20.Abr.2009), O Caderno de Saramago. 

 

“Quando hoje saí do hospital, ___________________________, trazia comigo duas 

satisfações. Uma, a de me ter visto livre, finalmente, de uma impertinente bronquite que 

há meses, com altos e baixos, parecia não querer largar-me, mas que desta vez teve de 

resignar-se a ir à procura doutro hospedeiro. Oxalá não o encontre.” 

Saramago,  J.  (21.Abr.2009), O Caderno de Saramago. 

 

(fraca / é / carne / a) ______________________________________________________ 

(rosa / como / fresco / uma) ________________________________________________ 

 

 

 

Este exercício de superação propõe superar as dificuldades que os alunos 

demonstraram na delimitação dos constituintes das EIs através da organização das EIs. 

Sugere também o desenvolvimento das competências inferenciais através das deduções 

que são necessárias fazer para corresponder as EI aos excertos certos. 
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Exercício II 

 

Elabore um texto com a Expressão Idiomática abaixo referida, de forma a que se 

perceba o seu significado. 

 

Expressão Idiomática:  

Ficar de olhos em bico 

Significado:  

Espantado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este exercício propõe que seja o aluno, através da EI e da sua “paráfrase 

mínima”65 a desenvolver um contexto. Ao desenvolver um contexto interiorizará o valor 

fraseológico da EI e vai perceber que ela se moldará à sua intenção argumentativa. 

Através da expressão escrita desenvolve, ainda, competências que facilitam a 

transposição do significado da EI inferido do contexto para a expressão escrita. 

 

 

 

 

                                                           

65 Chamo-lhe paráfrase mínima por ser a “extensão definicional” mínima que uma paráfrase pode 
assumir. 
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Exercício III 

O anúncio publicitário contêm uma Expressão Idiomática. Escreva-a e explique-a. 

 

 
Anúncio adaptado do cartaz do  Iº CONGRESSO DO INSTITUTO DA 

DROGA E TOXICODEPENDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste exercício é proposto que se faça o reconhecimento e a descodificação da 

EI, através do anúncio publicitário com a imagem sugestiva e o slôgane expressivo, tal 

como nas questões feitas sobre as EIs e os seus sentidos na primeira unidade didáctica, 

aquando da projecção dos acetatos publicitários, em que as respostas superaram as 

expectativas. Este exercício difere dos dados em aula, pela omissão da “paráfrase 

mínima”, que retira o carácter de informação excessiva dos exercícios anteriores. “É 

preciso obriga-los a pensar” como diz Figueiredo, por conseguinte, é proposto que 

expressem por escrito a transposição do significado da EI inferido da imagem e do 

slôgane publicitário. 
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Exercício IV 

 

Escolha a opção que lhe parece correcta para completar a Expressão Idiomática do 

excerto da crónica e explique o porquê da sua opção. 

 

“Com os primeiros calores, já se sabe, é fatal ___________________, jornais e revistas, 

e uma vez por outra alguma televisão de gostos excêntricos, vêm perguntar ao autor 

destas linhas que livros recomendaria ele para ler no Verão. Tenho-me furtado sempre a 

responder, porquanto considero a leitura actividade suficientemente importante para 

dever ocupar-nos durante todo o ano, este em que estamos e todos os que vierem." 

 

Saramago,  J.  (10.Jul.2009) O Caderno de Saramago. 

 

a) como o fado 

b) como o destino 

c) como a fortuna 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Este exercício propõe superar a dificuldade delimitativa das EIs e ao mesmo 

tempo vem atestar a competência sociolinguística e pragmática (cultural) no que 

concerne à característica idiossincrática das EIs. Como nos exercícios de superação 

anteriores, este exercício vem requerer uma exposição escrita que corroborará, ou não, 

com as inferências culturais que esta EI acarreta. 
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Exercício V 

 

Nos quadros numerados encontra-se uma EI sinónima à do excerto da crónica de 

Saramago. Faça-as corresponder e explique a sua escolha. 

 

A coisa parece fácil, mas tente o leitor 

encontrar numa dessas relojoarias um 

Omega fabricado em 1922, ano do 

meu nascimento, e diga-me depois o 

que sucedeu. “Provavelmente”, 

pensaria o empregado, “este senhor 

tem a roda de balanço partida”. 

O meu relógio é dos de corda, 

necessita que diariamente lhe renovem 

o depósito de energia. 

  

1.Disse-lhe que podia tirar o cavalo da 

chuva porque não estava interessada. 

  

  

2.Caiu-me o queixo quando vi a nota que 

ele teve. 

  

  

3.Ele não anda bem da cabeça. Anda meio 

apanhado do clima. 

Saramago,  J.  (6.Abr.2009) O Caderno de Saramago. 

 

 

 

Este exercício sugere, por um lado, impulsionar a capacidade para inferir 

através do jogo de correspondência de contextos e por outro, utilizar as inferências para 

descobrir por analogia as EIs que têm significado idêntico ou sinónimas. Em 

continuidade com os exercícios anteriores, e pela necessidade de expor por escrito o 

resultado das inferências feitas por analogia dos contextos, é também pedido que 

explique a escolha.  
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Exercício VI 

 

A tira humorística representa uma das três Expressões Idiomática abaixo indicadas. 

Escolha a mais apropriada e explique o seu significado. 

 

  Matar dois coelhos de uma cajadada só  

  Deitar água na fervura  

  Comprar gato por lebre  

 

 

 

 

Esta proposta de superação propõe em relação ao exercício dado em aula 

anterior com suporte humorístico, a supressão da paráfrase. Neste exercício apela-se 

apenas à imagem e ao jogo transgressivo do humor para que se reconheça e 

descodifique o significado da EI através do processo dedutivo-inferencial. Sugere-se, 

mais uma vez, que explique por escrito o significado inferido, de forma a treinar a 

capacidade de transposição do inferido em palavras concretas.  
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Conclusão 

___________________________________ 
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Agora, olhando para trás, o passado parece uma eternidade. Meses que 

passaram pela escolha do tema, que não foi escolha fácil, investigando na perspectiva de 

conseguir obter o máximo de informação possível sobre a matéria, recolhendo 

materiais, mas ficando sempre com a sensação de que me faltava o último e derradeiro 

texto que iria marcar toda a diferença. 

 

Pedindo ajuda a autoridades da área, recolhendo material de investigação, 

algum do qual chegou a vir mesmo do outro lado do mundo, trocando e-mails para que 

chegasse “o tal” artigo, lendo afincadamente e estruturando as ideias que começavam a 

esboçar-se. Calendarizando os dias e as noites para que nada de importante ficasse por 

ler ou por saber, dediquei meses de corpo e alma à elaboração desta dissertação, tendo 

consciência que muito ficaria por ler, por fazer e por saber. 

 

Mesmo assim, nem por um segundo pensei em desistir. Empenhada em levar o 

meu trabalho até ao fim, tinha consciência das dificuldades com que me iria deparar, e 

mais do que consciência, tinha a certeza, também, de que contra ventos e marés, e 

custando-me os olhos da cara, passaria o cabo das tormentas, mas que, após esse 

desafio enfrentado com coragem e tenacidade atingiria um porto seguro, e daria a 

missão por concluída.  

 

Na origem desta dissertação que intitulei “As Expressões Idiomáticas em 

Português Língua Estrangeira” esteve o querer e a vontade de perceber até que ponto e 

de que formas, era possível ensinar as EIs. Ao fim e ao cabo, saber se os alunos, perante 

uma explanação teórica prévia, introduzida por textos autênticos de autores escolhidos a 

dedo, chegavam ao reconhecimento e ao significado das EIs. Pretendi que os alunos 

inferissem o significado das EIs por via do contexto, através de estratégias 

metodológicas apoiadas em vários suportes, promovendo, assim, actividades que 

facilitassem a sua memorização e desta forma sempre prontas a serem utilizadas. 

 

Esta foi a base do trabalho de investigação que agora concluo e que desenvolvi 

com paixão e afinco, e que, admito ter-me dado água pela barba.  
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Posto isto, dediquei a parte teórica da investigação a mostrar a relevância do 

texto autêntico, a escolha da crónica como texto introdutório das EIs, justificando esta 

escolha pela frequência destas neste género discursivo. Quis, também, esclarecer as 

especificidades das EIs à luz das autoridades, demonstrando a sua vertente 

iminentemente cultural e idiossincrática. Expor a sua fixidez na delimitação dos seus 

constituintes e a sua relativa fixidez quando se desconstroem no texto e no discurso, a 

favor da intenção argumentativa do autor. E, ainda, abordar a sua metaforicidade que 

implica, na sua interpretação, uma descodificação que faz transladar o código da EI para 

um referente do mundo concreto.  

 

Após consolidada uma base teórica, passei a tratar das questões meramente 

práticas e de investigação, desenvolvendo competências investigacionais, até então, por 

mim desconhecidas. Pude verificar, sem querer ser mais papista do que o Papa, que é 

na componente prática e investigacional que se obtêm os resultados necessários à 

projecção de estratégias de ensino/aprendizagem, que se querem cada vez mais 

próximas das necessidades dos alunos.  

 

Ficou-me, também, a consciência de que investigar, experimentar e analisar, 

mais do que uma atitude esporádica, deve ser uma prática do dia-a-dia, pois só através 

da investigação e do seu consumo é possível estar à frente das melhores práticas 

pedagógicas. 

 

A observação resultante das aulas e dos exercícios delineados para as Unidades 

Didácticas, permitiu-me fazer as análises que apresento nesta dissertação e que 

funcionarão como o leitmotiv para futuras investigações na área do ensino das EIs em 

PLE. Assim, as propostas de superação são a fase final e o resultado de um osso duro de 

roer, de todo um processo de trabalho sistemático, que me deu a percepção de que se 

pode fazer mais e melhor, perspectivando uma ascensão das competências dos alunos 

que progridem conforme a exigência do professor e a qualidade dos materiais 

didácticos. 

 

Mas esta foi apenas mais uma missão.  
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Outras se avizinham, porque tenho consciência plena de que quem abraça a 

carreira que decidi abraçar, se encontrará sempre em missão, porque como muito bem 

referiu Arnold Wesker (Whatever Happened to Betty Lemon?, 1986), “A língua... é 

uma ponte que te permite atravessar com segurança de um lugar para outro” e essa é a 

missão do professor. Ele é, no fundo, aquele que constrói a ponte para os que a querem 

atravessar.  

 

A docência é uma missão que não se esgota na defesa e na divulgação da 

língua e da cultura portuguesa pela via do ensino/aprendizagem. Assim, ao pedagogo 

exige-se a consciência de um ensino que, neste caso, contribuirá para a integração social 

e cultural, de todos aqueles que, por variadas razões, viram em Portugal, mais do que 

um país de acolhimento, a luz ao fundo do túnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

80

Alarcão, I. (1991). “A leitura como meio de desenvolvimento linguístico. Implicações 

para uma didáctica da língua estrangeira” in Intercompreensão (Revista de 

Didáctica das Línguas), nº1, 53-82 

Bach, P. (1991). O Prazer na Escrita. Porto, Edições Asa, 57-85 

Bãrbulesco, G. (2005). O ensino do Português como língua estrangeira para alunos de 

língua romena em Portugal. Pós-graduação em ensino de Português língua 

não materna (PLNM) no Centro de Estudos Multiculturais da Universidade 

Internacional de Lisboa. 

 Retirado em 11/06/2009, na World Wide Web  

http://www.multiculturas.com/textos/PLNM_romenofonos_Georgiana-

Barbulescu.pdf 

Bhabha, H. (1994). The Location of Culture. Londres, Routledge 

Bharucha, R. (2002). The Politics of Cultural Practice : Thinking Thorugh Theatre in 

na Age of Globalisation, Londres, The Athlon Press 

Bizarro, R. & Braga, F. (2001). Da(s) cultura(s) de ensino ao ensino da(s) cultura(s) na 

aula de Língua Estrangeira. Secretariado Entreculturas/Presidência do 

Conselho de Ministros/Ministério da Educação, Lisboa, 823-835 

Bizarro, R. (2009). “O ensino-aprendizagem de uma Língua Estrangeira: do objecto aos 

objectivos” in Bizarro, R., Ensinar e Aprender Línguas e Culturas 

Estrangeiras hoje: Que Perspectivas? Porto. Areal Editores, 82-89 

Bobrow, S. & Bell, B. (1973). “On catching on two Idiomatic Expressions” in Memory 

& Cognition, New York. The Psychonomic Society, Inc., vol 1, 343-346  

Cacciari, C. & Tabossi, P. (1993). Idioms: peocessing, structure, and interpretation. 

New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc  

Cardoso, M. E. (1999). A causa das coisas. Lisboa, Assírio & Alvim 

Coimbra, R. L. & Nunes, A. M. (2008). “"Pôr-se na pele" do falante de PLE. 

Expressões Idiomáticas no Discurso Publicitário” in Osório, P. & Meyer, R. 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

81

Português Lingua Segunda e Língua Estrangeira. Da(s) Teoria(s) à(s) 

Prática(s). Lisboa. Lidel - Edições Técnicas, Lda. 175-187 

Conselho da Europa (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - 

Aprendizagem, Ensino, Avaliação. Porto, Edições Asa  

Dechamps, C.; Avelino, C.; Arroyo, F. & Jorge, G. (2001). “Estar na Lua: Être dans la 

lune ou sur la lune?” in Polifonia 4 - Grupo Universitário de Investigação em 

Línguas Vivas - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa. 

Edições Colibri, 9-28 

Diáz, C. G. (2004). “Los contenidos culturales” in Sanchez Lobato, J. & Santos 

Gargallo, I. Vademécum para la formación de profesores. Madrid, SGEL, 

835-851 

Direcção Geral da Inovação e do Desenvolvimento Escolar (2008). Revisão da 

terminologia linguística para os ensinos básico e secundário. Lisboa. 

Ministério da Educação 

Duarte, M. S. A. (2006). As Expressões Idiomáticas na Língua e no Discurso - Um 

olhar sobre as crónicas de Miguel Esteves Cardoso. Dissertação de Mestrado 

não publicada. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto. 

Figueiredo, O. & Bizarro, R. (1997). “A leitura como um processo cognitivo”. in Pinto, 

G., Veloso, J., & Maia, B. (1999). Actas do XXI Congresso da Associação 

Portuguesa de Linguística, Porto, 465-470 

Figueiredo, O. (2001). “Como intratextualizam os alunos denominações genéricas?” in 

Fonseca, F., A Linguística na Formação do Professor de Português. Porto, 

CLUP, 189-200 

Figueiredo, O. & Figueiredo, E. (2005). Prontuário Actual da Língua Portuguesa. 

Porto. ASA Editores, S.A.  

Flores d’Arcais, G.B. (1993). “The Comprehension and Semantic Interpretation of 

Idioms” in Cacciari, C. & Tabossi, P., Idioms: peocessing, structure, and 

interpretation. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 79-97  



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

82

Gairns, R & Redman, S. (1986). Working with words: a guide to teaching and learning 

vocabulary. Cambridge, Cambridge University Press 

Gibbs., R. W. (1984). “Literal Meaning and Psycological Theory” in Cognitive Science 

Journal, Austin, Texas, vol 8, 275-304 

Gibbs., R. W. (1986). “Skating on Thin Ice: Literal meaning and understanding idioms 

in conversation.” in Discours Processes, New Jersey, Lawrence Erlbaum 

Associates Inc., vol 9, 17-30 

Gibbs, R. W. (1993). “Dead and Conventional Metaphores” in Cacciari, C. & Tabossi, 

P., Idioms: peocessing, structure, and interpretation. New Jersey, Lawrence 

Erlbaum Associates, Inc., 58 

Gómez, R. I. (2004). “Las Estratégias de Comunicación” in Sanchez Lobato, J. & 

Santos Gargallo, I. Vademécum para la formación de profesores. Madrid, 

SGEL, 435-446 

Guiraud, P. (1961). Les locutions Françaises, Paris, PUF.  

Iragui, J. C. (2004). “El concepto de competencia comunicativa” in in Sanchez Lobato, 

J. & Santos Gargallo, I. Vademécum para la formación de profesores. 

Madrid, SGEL, 449-465 

Jorge, G. (2002). “Da Palavra às Palavras – Alguns elementos para a tradução das 

Expressões Idiomáticas” in Polifonia 5 - Grupo Universitário de Investigação 

em Línguas Vivas - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa, 

Edições Colibri, 119-133 

Jorge, G. (1999). “La création et les jeux de langage” in Polifonia 2 - Grupo 

Universitário de Investigação em Línguas Vivas - Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa. Lisboa, Edições Colibri, 23-37 

Jorge, G. (2001). “Algumas reflexões em torno das Expressões Idiomáticas enquanto 

elementos que participam na construção de uma identidade cultural” in 

Polifonia 4 - Grupo Universitário de Investigação em Línguas Vivas - 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

83

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa, Edições Colibri, 

215-222 

Jorge, G. (2009). “Périplo pela fraseologia portuguesa: abordagem lexicográfica”. 

Enviado pela autora em 13.MAR.2009 in prelis 

Koike, K. (2001). “Colocaciones, Combinaciones Libres y Locuciones” in 

Colocaciones léxicas en el español actual: estudio formal y lexico-semántico. 

Madrid, Universidad de Alcalá, 29-37 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphores We Live By. Chicago, University of 

Chicago 

López, S. F. (2004). “Las estrategias de aprendizaje” in Sanchez Lobato, J. & Santos 

Gargallo, I. Vademécum para la formación de profesores. Madrid, SGEL, 

411-433 

Martins, G. A. (2006). Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. São Paulo, Editora 

Atlas S.A. 

Matesic, J. (1983). Festschrift für Nikola R. Pribic. Neuried: Hieronymus. 

Matias, L. C. (2008). “Expressões Idiomáticas Corporais no Dicionário Bilingue de uso 

Español-Portugués/Portugués-Español (DIBU) ”. Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Curso do Pós-graduação em Estudos da Tradução da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Matos, S. (2007). “O Ensino do Português a Estrangeiros na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto” in Linguística. Revista de Estudos Linguísticos da 

Universidade do Porto, vol 2 nº 1, 105-108 

McGarry, D. (1995). Learner authonomy 4: The role of authentic texts. Dublin. 

Authentik,  

Melchuk, I. A. (1993). “La phraséologie et son rôle dans l’enseignement-apprentissage 

d’une langue étrangère” in Etudes de linguistique appliquée. vol 92, 82-113 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

84

Melchuk, I. A. (1994). “Collocations and lexical functions”, Ponencia presentada al I 

International Symposium on Phraseology celebrado en la Universidad de 

Leeds del 18 al 20 de Abril. 

Melchuk, I. A.; Clas, A. & Polguère, A. (1995). Introduction à la lexicologie explicative 

et combinatoire, Louvain-la-Neuve, Duculot. 

Molina, J. R. G. (2004). “Los contenidos léxico-semánticos” in Sanchez Lobato, J. & 

Santos Gargallo, I. Vademécum para la formación de profesores. Madrid, 

SGEL, 789-809 

Mouta, M. (2007). “Os jogos de linguagem e a aquisição de uma «competência 

humorística» em PLE” in Linguística – Revista de Estudos Linguísticos da 

Universidade do Porto vol 2, nº 1, 77-102  

Mueller, R. A. G. & Gibbs, Jr, R. W. (1987). “Prossessing Idioms with Multiple 

Meanings” in Journal of Psycholinguistic Research. New York & London. 

Plenum Press vol. 16, nº 1, 63-79 

Nunan, D. (1997). “Designing and Adapting Materials to encourage learners 

authonomy” in Benson, P. & Voller, P. (org), Authonomy and Independence 

in Language Learning. London. Longman. 

Paradis, M. (2004). A Neurolinguistic Theory of Bilingualism. John Benjamins 

Publishing Company 

Pastor, G. C. (1995). Un estúdio paralelo de los sistemas fraseológicos del inglês y del 

español. Universidad de Málaga (Servicío de Publicaciones e intercambio 

científico), 80 

Pastor, G. C. (2003a). “Corrientes actuales de la investigación fraseológica en Europa in 

Diez años de investigación en fraseologia: Análisis sintáctico-semánticos, 

contrastivos y traductulógicos. Madrid. Iberoamericana, 39-55 

Pastor, G. C. (2003b). “Criterios generales de classificación del universo fraseológico 

de las lenguas, com ejemplos tomados del español y del inglês” in Diez años 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

85

de investigación en fraseologia: Análisis sintáctico-semánticos, contrastivos 

y traductulógicos. Madrid. Iberoamericana, 125-149 

Pastor, G. C. (2003c). “La traducción de la fraseología: técnicas y estratégias” in Diez 

años de investigación en fraseologia: Análisismsintáctico-semánticos, 

contrastivos y traductulógicos. Madrid. Iberoamericana, 213-223 

Pastor, G. C. (2003d). “La creatividad fraseológica: efectos semántico-pragmáticos Y 

estrategias de tradiucción” in Diez años de investigación en fraseologia: 

Análisismsintáctico-semánticos, contrastivos y traductulógicos. Madrid. 

Iberoamericana, 311-323 

Pastor, G. C. (2003e). “Acerca de la (in)traducibilidad de la fraseologia” in Diez años de 

investigación en fraseologia: Análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y 

traductulógicos. Madrid. Iberoamericana, 275-307 

Pinto, A. D. & Miranda, C. (2006). “Português como Língua não Materna e Cidadania: 

Metodologia Prática Pedagógica e Reflexões Suscitadas” in Idiomático: 

Revista digital de didáctica do PLNM, nº 6, Lisboa. 

Ramos, A. M. (1993). Las funciones lexicas en el modelo lexixo gráfico de I. Mel’cuk. 

Madrid. UNED. 

Rebelo, L. M. T. (2000). Fraseologias em Português e Chinês. Uma abordagem 

contrastiva. Dissertação de Mestrado em Língua e Cultura Portuguesa - 

Estudos Linguísticos, publicada. Macau, Centro de Publicações, Universidade 

de Macau 

Riva, H. C. & Xatara, C. M. (2005). “A linguagem idiomática organizada em pares 

dicotomicos (Estudos de Linguagem) ” in Alfa: Revista de Linguística (São 

Paulo) vol. 49, 111-123 

 Retirado em 11/06/2009, na World Wide Web  

http://www.article archives.com/south-america/Brasil/1013396-1.html  

Rocha, A. (2007). Português - 500 e tal Expressões Idiomáticas. Lisboa. Editora 

Replicação. 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

86

Rodrigues, M. T. (2006). Eduardo Lourenço, hermeneuta do imaginário português. 

Retirado em 12/02/2009, na World Wide Web 

http://www.eduardolourenco.com/6_oradores/oradores_PDF/Maria_Teresa_R

odrigues.pdf 

Sade, A. L. (2005). “A identidade e aquisição em narrativas de falantes e aprendizes de 

línguas estrangeiras” in Revista Intercâmbio (São Paulo) vol. XV 

 Retirado em 18/08/2009, na World Wide Web  

www.pucsp.br/pos/lael/intercambio/pdf/Sade.pdf 

Santos, A. N. (2006). Novos Dicionários de expressões idiomáticas. Lisboa. Edições 

João Sá da Costa. 

Saramago, J. (2009). O Caderno de Saramago 

 Retirado em várias datas, na World Wide Web  

http://caderno.josesaramago.org/  

Schumann, J. (1978). “The acculturation model for second language aquisition” in 

Gingras, R. (ed.) Second Language Acquisition and Foreing Language 

Teaching. Arlington: VA. Center for Applied Linguistics, 34  

Schweigert, W. A. (1986). “The comprehension of familiar and less falmilar idioms” in 

Journal of Psycholinguistic Research. Netherlands. Springer Netherlands,  

Vol. 15, 33-45  

Seliger, H & Vago, R. (1991). First language attrition. Cambridge, Cambridge 

University Press, 3-15 

Swenney, D, A & Cutler, A. (1979). “The Access and Processing of Idiomatic 

Expressions” in Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour. New 

York. McGraw-Hill, Vol. 18, 523-534  

Vilela, M. (2002). Metáforas do nosso tempo. Coimbra. Livraria Almedina 

Vilela, M. (1994). Estudos de lexixologia do Português. Coimbra. Livraria Almedina 

Vilela, M. (1994). Tradução e Análise Contrastiva: Teoria e Aplicação. Lisboa. 

Editorial Caminho. 



As Expressões Idiomáticas em Português Língua Estrangeira 

 

 

 

87

Wotjak, B. (1992). Verbale Phraseolexeme in System and Text. Tubingen. Niemeyer



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

PASSAGEIROS 
 
Voar na TAP é quase sempre um 
consumado e tormentoso vexame. A 
culpa não é, nem de longe, do serviço 
em si, que costuma estar bastante acima 
da média. Não, a culpa é, 
invariavelmente, dos próprios 
passageiros. 
 
Os passageiros portugueses sabem, 
como nenhum outro povo, embaraçar 
profundamente o compatriota 
consciente. Há certas características que 
automaticamente os distinguem. A 
primeira é estarem sempre mas sempre 
de pé nos corredores, confundindo-se 
natural e alegremente com a bicha para 
as retretes. (A propósito - por que é que, 
depois de 25000 anos de civilização, os 
seres humanos ainda não aprenderam a 
ir à casa de banho antes de 
embarcarem?) 
 
A qualidade mais notória do passageiro 
português é a obstinada exigência de 
desfrutar de todas, mas todas as 
vantagens e regalias que oferece a 
viagem. Bebem tudo o que há de grátis 
para beber e, independentemente de 
gostos e apetites, devoram 
integralmente o almocinho de plástico 
que lhes é servido, roendo 
religiosamente a azeitona e a fatia 
moribunda de ananás, sem perder uma 
única passagem da cafeteira. 
 
O passageiro português raciocina «Isto 
vem incluído no preço do bilhete - e 
raios me partam se eu não hei-de comer 
aquilo que eu paguei cá com o meu 
dinheirinho.» Influenciado pelos 
absurdos anúncios das linhas aéreas, 
ufanas com os confortos e os 
tratamentos «especiais-rafeiro-classe-
de-luxo», o passageiro português sente-
se habilitado a ser, ao longo da duração 
do voo, o paxá que não é na vida 
real.(…)  

Acendem um cigarro comprado no 
«duty free». O passageiro português, 
mesmo que só goste de fumar «SG» ou 
«Português Suave», compra 
inevitavelmente maços de «Dunhill» ou 
de outra marca «Very Long 
International», que consome com 
grande desprazer físico, socorrido pela 
compensação espiritual de «cá fora 
custarem trezentos paus» e de tê-los 
comprado por metade do preço. 
 
Quando as hospedeiras distribuem os 
almoços, atirando-os com a perícia e o 
carinho de quem lança cachuchos às 
focas do Aquário, perguntam se «não 
podem comer antes uns medalhões de 
lagosta» ou «uma dobrada quentinha». 
Pedem «imperiais» e, quando recebem a 
informação cortês de só haver cerveja 
em garrafa, explodem imediatamente, 
dizendo: «Isto da TAP é sempre a 
mesma merda!»  
 
Mal o avião aterra, levantam-se e ficam 
horas, dobrados, de pé, à espera que 
chegue o autocarro para se abrirem as 
escotilhas. Atropelam-se no corredor 
para serem os primeiros a sair, apesar de 
saberem que ainda durará um bom 
bocado antes da chegada da bagagem. 
Quando lhe aparecem as malas no 
carrocel do aeroporto, gritam «Olha a 
minha! Olha a minha!», como crianças 
a presenciar um acto de magia. Para 
eles, a mala surge misteriosamente das 
entranhas do aeroporto como uma 
emanação milagrosa, vinda por estranho 
bruxedo do outro lado do mundo. 
 
Por estas e por outras, a TAP está de 
parabéns. Qualquer outra linha aérea, 
tendo aturado o que ela atura, há muito 
que se tinha suicidado colectivamente 
na pista do Funchal. 
 
Texto adaptado. 
Cardoso, Miguel Esteves (1986) A Causa das 
Coisas, 16ª ed. 1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 
221-223



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exercício nº I          

 

Nome_________________________ 

 

Cada excerto de texto contém uma Expressão Idiomática. Encontre-a e sublinhe-a. 

 

1.“O dinheiro, diz a sabedoria popular é aquilo com que se compram os melões.” 

Saramago, J (01.Dez.2008) Caderno de Saramago  

 

2.“É verdade que não estamos a nadar em dinheiro, mas também não é vergonha ser 

pobre.” 

Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas, 16ª ed 1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 95 

 

3. “Esbanjar é um privilégio de quem tem muita massa para queimar. É outro grande 
luxo”  
Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas, 16ª ed 1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 165 

 

4.“Aliás a consciência probabilística demonstra que quando se persiste em deitar pérolas 

a porcos, durante um período de tempo relativamente longo, qualquer leitãozinho 

aprende depressa a fazer um colar.” 

Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas, 16ª ed 1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 61 

 

5.“Que outra nação tem, por prato representativo, um peixe que vive a milhares de 

milhas náuticas da costa nacional, que leva meses inteiros a chegar a Portugal e que, 

quando chega, ainda tem de ficar 24 horas de molho antes de podermos comê-lo? Por 

isso é que Portugal continua em águas-de-bacalhau.” 

Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas, 16ª ed 1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 277 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 
 
Exercício nº II    

   

Nome: ________________________________ 
 
Faça corresponder o texto numerado sem Expressão Idiomática no texto com Expressão 
Idiomática.  

       
   Sim, não me importaria que a apresentação deste 

elefante servisse para falar do mundo, este 
mundo que se rompe por tantas costuras porque 
desde o elefante Salomão até agora, embora 
possíveis, não se consolidaram as melhoras de 
que necessitávamos.  

 

1. Esse Senhor tem uma enorme falta de 
educação, mas faz um esforço imenso +para 
que não se note. 

 
     
 

  
   

    
     
     
   Saramago, J (03.Dez.2008) O Caderno de Saramago  
   

Num jogo de futebol, disputado nos tais estádios, 
é quase certo que das 25 pessoas em campo uma 
delas se meta gravemente nos copos.  

 

2. A vida como o amor nem sempre são 
aquilo que imaginamos nem aquilo que 
gostaríamos que fossem. 

 
     
 

  
   

    
     
     

   
Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas , 16ª ed 
1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 37    

   

A cerimónia que faz uma pessoa com chá não 
parece cerimónia – parece disposição. Uma 
pessoa sem chá pode portar-se bem e fazer tudo 
muito direitinho, mas o esforço nota-se. 

 

3. Por terem vindo tantos alunos à aula de 
Português Língua Estrangeira, a sala ficou 
tão cheia, tão cheia, que os professores 
estagiários tiveram que ficar de pé. 

 
     
 

  
   

    
     
     

   
Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas , 16ª ed 
1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 59    

   

Como qualquer apaixonado arrependido, o 
português acha portugal má como as cobras 
mas… lindíssima. 

 

4. Os médicos aconselham a beber um copo 
de vinho às refeições, o problema do Carlos 
é não conseguir beber menos do que uma 
garrafa. 

 
     
 

  
   

    
     
     

   
Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas , 16ª ed 
1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 234    

   

Os optimistas pensam que 1983 foi tão mau, tão 
mau, que é impossível 1984 ser pior; e os 
pessimistas pensam que, comparado com o que 
vai ser 1984, 1983 foi um mar de rosinhas. 

 

5. O meu sobrinho é tão endiabrado que acha 
piada a infernizar a vida dos animais, partir 
os vidros dos vizinhos e dar cabo de tudo o 
que apareça pela frente.  

 
     
 

  
   

    
     
     

   
Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas , 16ª ed 
1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 207    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

 

 

 

 



 

  

        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Anúncio da TAP Air Portugal adaptado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exercício nº III 

Nome: _________________________________ 

Faça corresponder o significado da Expressão Idiomática ao anúncio publicitário 
correspondente. 

 

 

 
 
 
Estar maluco 

 Anúncio da Vista Alegre adaptado 
 

 

 

 

 
 
 
Dar uma ajuda 

 Anúncio da Mapfre adaptado 
 

 

 

 

 
 
 
Andar a sonhar 
 
 

 Anúncio da Fabory adaptado 
 

 

 

 

 
 
 
Ter sucesso 

 Anúncio da Abraço adaptado 
 

 

 

 

 
 
 
 
Ter o poder de decisão 
 
 

 Anúncio da Lancia adaptado 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

86 anos 

Dizem-me que as entrevistas valeram a pena. Eu, como de costume, duvido, talvez 
porque já esteja cansado de me ouvir. O que para outros ainda lhes poderá parecer 
novidade, tornou-se para mim, com o decorrer do tempo, em caldo requentado. Ou pior, 
amarga-me a boca a certeza de que umas quantas coisas sensatas que tenha dito durante 
a vida não terão, no fim de contas, nenhuma importância. E porque haveriam de tê-la? 
Que significado terá o zumbido das abelhas no interior da colmeia? Serve-lhes para se 
comunicarem umas com as outras? Ou é um simples efeito da natureza, a mera 
consequência de estar vivo, sem prévia consciência nem intenção, como uma macieira 
dá maçãs sem ter que preocupar-se se alguém virá ou não comê-las? E nós? Falamos 
pela mesma razão que transpiramos? Apenas porque sim? O suor evapora-se, lava-se, 
desaparece, chegará às nuvens. E as palavras? Aonde vão? Quantas permanecem? Por 
quanto tempo? E, finalmente, para quê? São perguntas ociosas, bem o sei, próprias de 
quem cumpre 86 anos. Ou talvez não tão ociosas assim se penso que meu avô Jerónimo, 
nas suas últimas horas, se foi despedir das árvores que havia plantado, abraçando-as e 
chorando porque sabia que não voltaria a vê-las. A lição é boa. Abraço-me pois às 
palavras que escrevi, desejo-lhes longa vida e recomeço a escrita no ponto em que tinha 
parado. Não há outra resposta. 

 

Saramago, J (16.Nov.2008) O Caderno de Saramago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exercício nº IV    

Nome_________________________ 

 

Explique, por suas palavras, as Expressões Idiomáticas sublinhadas nos textos. 
 
A Martin Luther King mataram-no. Quarenta mil polícias velam em Washington para 
que hoje não suceda o mesmo a Barak Obama. (…) Talvez todos sejamos crentes desta 
nova fé política que irrompeu em Estados Unidos como um tsunami benévolo que tudo 
vai levar adiante separando o trigo do joio e a palha do grão, talvez afinal continuemos a 
acreditar em milagres, em algo que venha de fora para salvar-nos no último instante, 
entre outras coisas, desse outro tsunami que está arrasando o mundo. 
Saramago, J (20.Jan.2009), O Caderno de Saramago 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Comecei por compor a gravata do Eduardo, depois inventei que os óculos dele não 
estavam bem ajustados e dediquei-me a pô-los no seu sítio, de onde nunca haviam 
saído. Começamos a rir-nos como dois garotos, ele e eu, enquanto o Augusto Cabrita 
aproveitava, com sucessivos disparos, a ocasião que lhe tinha sido oferecida de bandeja. 
Esta é a história das fotografias. 
Saramago, J (13.Out.2008), O Caderno de Saramago 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
O governo brasileiro é um grande comprador de livros, uma espécie de “mecenas” 
público sempre pronto para abrir os cordões à bolsa quando se trata de abastecer 
bibliotecas, estimular as actividades editoriais, organizar campanhas de difusão de 
leitura que se caracterizam, como tive ocasião de constatar, pela eficácia das estratégias 
publicitárias. 
Saramago, J (01.Dez.2009), O Caderno de Saramago 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
À parte as ilações socio-lógicas que se fariam acerca das mudanças na divisão do 
trabalho, na unidade familiar o que é claro é que a expressão “ter a papinha toda feita” 
já não implica a presença de alguém que a “faça toda” – antes se resume ao que já “vem 
feito”, de fábrica, pronto e anónimo e inalterável. 

Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas, 16ª ed 1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 261 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Os Portugueses dizem sempre que o mais importante é a obra que ficou e que o poeta 
continua vivo através dela. No fundo, porém, a morte irrita-os e entristece-os 
sobremaneira. Para com os seus botões lá dizem “Antes a obra fosse uma merda e o 
homem ainda estivesse vivo, a beber uns copos aqui com a gente”.  
Cardoso, M E (1986) A Causa das Coisas, 16ª ed 1999, Assírio & Alvim, Lisboa: 161 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Exercício nº V 
   

 Nome: _________________________   
    

 

Faça corresponder as Expressões Idiomáticas da coluna do lado esquerdo com as 
correspondentes Expressões Idiomáticas de sentido idêntico ou contrário da coluna do lado 
direito. 

  
    
 

Ontem, o barulho na rua era tanto por causa 
do arraial de São João, que não preguei 
olho. 

 

Com a crise, o restaurante vai de mal a pior, 
agora tem metade dos clientes. 

  
  
  
  
  

 
   

 

O director geral da empresa foi de cavalo 
para burro, agora é apenas chefe do pessoal. 

 

A Joana acordou com 38 graus de febre e 
teve de ficar de choco. 

  
  
  
  
  
    
 

O casaco foi tão caro… custou-me os olhos 
da cara. 

 

A Mafalda é uma barra a todas as cadeiras 
da faculdade. Está com média de 18 
valores. 

  
  
  
  
  
    
 

O João acordou com uma gripe tão forte 
que está de molho há oito dias. 

 

Sexta-feira estava tão cansado por ter 
trabalhado tanto, que à noite dormi que nem 
uma pedra. 

  
  
  
  
  
    
 

O Alexandre é tão bom aluno a todas as 
disciplinas e é um zero à esquerda a 
estatística. 

 

Este ano os saldos estavam cheios de 
pechinchas. Comprei uns sapatos tão 
baratos que praticamente me foram de 
graça. 

  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 
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ANEXO 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Anos de Bartoon, 1º edição, Publicações D. Quixote, Lda. (2003) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exercício nº VI 

Nome: ___________________________________ 

Faça corresponder o significado das Expressões Idiomáticas às tiras humorísticas. 

 

 
 

Atitude de 
indiferença 

 

Morrer 

 

A 
moderação 

 

Comer 
muito 

 

Grande 
mudança 
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