
 
 

FACULDADE DE LETRAS 
UNIVERSIDA DE DO PORTO  

 

 

Elisabete Alves Silva 

 

 

2º Ciclo de Estudos em Ensino do Português e Língua Estrangeira no 3º ciclo do Ensino 

Básico e Secundário 

 

 

As unidades fraseológicas: uma abordagem didática 

 

2014 

 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Jorge Deserto 

 

 

Classificação: Ciclo de estudos: 

                        Dissertação/relatório/Projeto/IPP: 

             

      

 

Versão definitiva  

 



2 

 

 

 

 

 



i 

 

 

Resumo 

O trabalho que aqui se apresenta centra-se no papel que as unidades fraseológicas 

assumem na aula de língua estrangeira. O nosso objetivo principal foi refletir sobre a 

diversidade de metodologias e estratégias que se podem pôr em prática para desenvolver 

a competência lexical dos alunos e, consequentemente, aperfeiçoar a sua competência 

comunicativa. Atestamos também a importância destas unidades ao considerar que são 

um ótimo veículo de transmissão cultural que viabiliza um ensino orientado para a 

almejada “aprendizagem intercultural”. 

Serão também abordados pontos de vista que consideramos marcos teóricos relevantes. 

No caso das unidades fraseológicas, cumpre-nos o dever de compreender melhor o 

âmbito da fraseologia para depois fazer a distinção entre os vários tipos de unidades e as 

suas características diferenciadoras.  

Além disso, este trabalho explora a perspetiva didática destinada à aprendizagem das 

expressões idiomáticas e, para tal, estudamos de que forma os manuais e as provas 

nacionais tratam este conteúdo.  

Na parte prática, apresentamos uma reflexão crítica não só sobre os materiais utilizados, 

mas também sobre a metodologia usada nas turmas de espanhol de iniciação e 

continuação. 

Pretendemos, pois, demonstrar neste relatório, que o ensino/aprendizagem das unidades 

fraseológicas em língua estrangeira é uma mais-valia que promove competências 

essenciais: a lexical, a comunicativa e a cultural.  

 

Palavras-chave: unidade fraseológica, expressão idiomática, ensino/aprendizagem, 

interculturalidade. 
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Resumen  

El trabajo presentado aquí centrase en el  papel que las unidades fraseológicas ocupan 

en el aula de lengua  extranjera. Nuestro principal objetivo fue el de reflexionar sobre la 

diversidad de metodologías y estrategias que podemos emplear para desarrollar la 

competencia léxica del alumnado y, consecuentemente, mejorar su competencia 

comunicativa. Comprobamos del mismo modo la importancia  de estas unidades al 

considerar que se tratan de excelentes vehículos de transmisión cultural que permiten  

una enseñanza hacia un “aprendizaje intercultural”. 

Exhibiremos también los puntos de vista que consideramos marcos teóricos relevantes. 

En el caso de las unidades fraseológicas, es nuestro deber comprender mejor el ámbito 

de la fraseología para después distinguir los diferentes tipos de unidades y sus 

características distintivas.   

Asimismo, este trabajo incluye la perspectiva didáctica destinada al aprendizaje de las 

expresiones idiomáticas y, para ello, estudiamos de qué forma los manuales y las 

pruebas trabajan este contenido.  

En la parte práctica, presentamos una reflexión crítica no sólo  sobre los materiales 

utilizados, sino también sobre las metodologías implementadas en las clases de español 

de iniciación y continuación. 

Ambicionamos, pues, demostrar en este trabajo que la enseñanza/aprendizaje de las 

unidades fraseológicas en lengua extranjera es una ventaja que promueve varias 

competencias: la léxica, la comunicativa y la cultural.  

 

Palabras clave: unidad fraseológica, expresión idiomática, enseñanza/aprendizaje, 

interculturalidad. 
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0. Introdução 

Uma língua é o lugar donde se vê o Mundo e em que se traçam os limites do 

nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o 

seu rumor, como da de outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto 

(…) 

Vergílio Ferreira1 

A aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo complexo; conhecer uma 

língua é conhecer a sua sintaxe, a sua fonética e o seu léxico, mas também a cultura de 

um povo: as suas vivências, a sua história e as suas gentes. Nas palavras de Vergílio 

Ferreira, percebemos que saber uma língua é conhecer o mundo, outros pensares e 

novos sentires. Por estas razões, a aprendizagem de, pelo menos, uma língua estrangeira 

tem-se revelado uma mais-valia na construção da identidade de cada aluno, fomentando 

a sua vontade de conhecer novas realidades e de comprovar se nas outras línguas se 

ouve a floresta ou o silêncio do deserto. 

O Quadro Europeu Comum de Referencia para o ensino das Línguas (QECRL) 

preconiza que a aprendizagem de uma língua estrangeira não se deve cingir apenas ao 

seu conhecimento linguístico, mas antes, e sobretudo, à necessidade de capacitar o 

aprendente de ferramentas que o transformem num falante autónomo e capaz de 

comunicar fluentemente em diversos contextos. Por outras palavras, é imperativo não 

esquecer que língua e cultura são conceitos indissociáveis no ensino/aprendizagem de 

uma língua estrangeira e que se devem promover momentos de comparação e contraste 

sociocultural, tantas vezes relegados para segundo plano. Assim,  

(…) à medida que a experiência pessoal de um indivíduo no seu contexto cultural 

se expande, da língua falada em casa para a da sociedade em geral e, depois, para 

as línguas de outros povos (aprendidas na escola, na universidade ou por 

experiência directa), essas línguas e culturas não ficam armazenadas em 

compartimentos mentais rigorosamente separados; pelo contrário, constrói-se 

uma competência comunicativa, para a qual contribuem todo o conhecimento e 

toda a experiência das línguas e na qual as línguas se inter-relacionam e 

interagem. (QECRL, 2001:23) 

Seguindo as orientações do QECRL, os programas de inglês e espanhol advogam a ideia de uma 

aprendizagem que visa a aceitação e aquisição culturais com o objetivo de tornar os discentes 

                                                             
1 Cf. http://cvc.instituto-camoes.pt/oceanoculturas/22.html, acedido em 02/08/2014. 

http://cvc.instituto-camoes.pt/oceanoculturas/22.html
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cidadãos mais conscientes da diferença, mas também mais predispostos a integrar a diversidade 

na sala de aula e entendê-la como uma forma de crescimento e valorização daquela que é a sua 

cultura, mas também a dos outros. Partindo desta perspetiva, pode ler-se no programa de inglês 

Com efeito, a aprendizagem de línguas inscreve-se num processo mais vasto, que 

ultrapassa a mera competência linguística, englobando aspectos ligados ao 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos, levando-os a construir a sua 

identidade através do contacto com outras línguas e culturas. (PIES, 2001: 2) 

A mesma linha de pensamento é seguida no programa de espanhol, 

Subjaz a estes programas um conceito de língua como instrumento privilegiado 

de comunicação, como espaço de apropriação/expressão do eu e como 

instrumento para representar a realidade e apropriar-se dessa mesma realidade. 

Assim, ao aprender uma língua, não se adquire única e exclusivamente um 

sistema de signos mas, simultaneamente, os significados culturais que os signos 

comportam, i. e., o modo de interpretar a realidade. (PEES, 2001: 3) 

 

O presente relatório pretende refletir sobre o uso das unidades fraseológicas2 (UFs) no 

ensino de uma língua estrangeira e, mais concretamente, sobre a frequência do seu uso 

nas línguas espanhola e inglesa. O exercício de comparação e contraste entre estas duas 

línguas torna-se imperativo: o inglês é a primeira escolha dos alunos no momento de 

escolher uma língua estrangeira, tornando-se, por isso, o principal idioma de referência 

com o qual se torna proveitoso estabelecer pontos de contato e divergência.  

 A escolha deste tema prende-se, primeiramente, com o facto de considerarmos que esta 

área da gramática se tem revelado muito presente no ensino e aprendizagem do 

espanhol, mas pouco explorada do ponto de vista didático, ou seja, a presença das 

chamadas “expressões idiomáticas” é incontornável, contudo, a escassez bibliográfica é 

notória, tanto no seu enquadramento teórico, como pedagógico.  

Para além desta motivação inicial, vimo-nos confrontados com a constante preocupação 

dos alunos de nível de continuação de espanhol, que procuravam saber se o assunto 

seria tratado nas aulas, uma vez que se trata de um conteúdo habitual no exame 

nacional.  

                                                             
2 Veja-se sobre este conceito no capítulo I deste relatório. 
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Além disso, sabemos que poucos devem ser os alunos que, em sala de aula, se 

apercebem de que o uso de determinadas expressões traz consigo aspetos sociais, 

culturais, religiosos ou históricos de um país. E estas dimensões são tratadas de forma 

muito incipiente pelos manuais, como veremos mais à frente neste relatório. Contudo, 

são estas as que consideramos que devemos valorizar. Conhecer as EIs é aceder à 

cultura de um povo e ampliar a nossa forma de ver o mundo. Demonstramos, assim, que 

a aprendizagem uma LE não tem de ser um processo mecânico e monótono, pelo 

contrário; são estas “formas de dizer” que veiculam no ato comunicativo o suplemento 

cultural que ele necessita. As palavras de Guilhermina Jorge testemunham a nossa 

perspetiva “ (…) as EIs reflectem o movimento, a evolução da língua, as metáforas do 

passado, os desvios lexicais, sintácticos e semânticos. Estas «palavras» enriquecem a 

linguagem pelo seu poder criativo, pelas referências culturais, pelas histórias que 

encerram”. (JORGE, 1997:34) 

Esta dissertação divide-se em três capítulos, seguidos da bibliografia e dos anexos. No 

primeiro capítulo, é feito o enquadramento teórico que se inicia com uma reflexão sobre 

a importância da competência lexical no desenvolvimento da competência comunicativa 

dos alunos. Avançamos, depois, para algumas considerações sobre a fraseologia e as 

unidades fraseológicas: tentamos distinguir os diferentes tipos de UFs, dedicando 

particular atenção às EIs e às suas características distintivas. Debruçamo-nos também 

sobre a didática das unidades fraseológicas e as propostas de alguns autores que visam a 

implementação de estratégias que promovam a aquisição das UFs como se se tratassem 

de unidades léxicas simples. Ainda neste capítulo, é feita uma análise contrastiva entre o 

inglês e o espanhol através do estudo de manuais e de exames nacionais.  

No segundo capítulo, é realizada a descrição da ação levada a cabo e expostas as 

propostas de atividades didáticas no âmbito das expressões idiomáticas, no caso do 

espanhol.  

Por fim, no terceiro capítulo, são apresentadas as conclusões e traçadas algumas 

considerações sobre o projeto de investigação.  
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I. Enquadramento teórico 

1. Léxico. Competência Lexical. Unidade Lexical 

 

Na aprendizagem de uma língua estrangeira o objetivo primeiro é desenvolver a 

competência comunicativa – a língua é um instrumento de comunicação social e cultural 

que permite o contato com outras visões do mundo, ao mesmo tempo que conduz à 

estruturação do pensamento. Obviamente, não podemos falar de competência 

comunicativa sem falar de competência léxica; no entender de Gómez Molina,  

Dicha competencia no sólo se refiere a los conocimientos y destrezas 

(formación de palabras, relaciones semánticas, valores, etc.) sino también a 

la organización cognitiva y la forma en que se almacenan estos 

conocimientos en  el lexicón (redes asociativas) y a su accesibilidad 

(activación, evocación y disponibilidad). (GÓMEZ MOLINA: 2004b:491) 

Conhecer o léxico de uma língua é saber as suas unidades léxicas e as suas unidades 

fraseológicas.  

O estudo das unidades fraseológicas não pode estar dissociado do léxico; por esta razão, 

faremos uma breve abordagem ao conceito de competência lexical e unidade léxica e à 

importância que o estudo do vocabulário assume no ensino/aprendizagem de uma LE. A 

aprendizagem do léxico de uma língua aparece muitas vezes relegada para segundo 

plano quando comparada com a aprendizagem da sua gramática. Naturalmente, 

conhecer as estruturas da língua e as suas regras é importante, mas não é suficiente no 

momento em que o aluno é colocado num contexto comunicativo. A este propósito, 

torna-se importante para este trabalho fazer uma distinção entre “palavra” e “unidade 

léxica” já que a segunda “ é um conceito mais amplo que engloba outros aspetos que 

devem ser tratados no ensino/aprendizagem do léxico” (LEWIS, apud HIGUERAS,  

2009:112).  

No entender de Cervero y Pichardo (2000:40), unidade léxica é a “secuencia con 

significado unitario que remite globalmente a un concepto, constituye un sistema 

abierto y puede estar integrada también por una o más palabras: expresiones 
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prepositivas y conjuntivas, frases hechas, combinaciones sintagmáticas bimembres y 

expresiones lexicalizadas”.  

Não muito longe desta definição, Gómez Molina defende que a unidade léxica é “la 

unidad de significado en el lexicón mental, que sirve como elemento vehiculador de la 

cultura del español y puede estar formada por una o más palabras (…)” (2004:27-50) 

Assim, na opinião de Higueras (2009:114), conhecer uma unidade léxica significa saber 

a sua denotação e referência, o som e a grafia, as estruturas sintáticas em que aparece, as 

características morfológicas, as relações paradigmáticas de sinonímia, antonímia e 

hiponímia, as suas combinações sintagmáticas, o conteúdo cultural, o registo, os usos 

metafóricos, a frequência com que é usada e a sua pertinência. 

A este propósito, o QECRL dá-nos a conhecer que a competência léxica se compõe não 

só de elementos léxicos, mas também de elementos gramaticais. Ao dar-se conta desta 

dupla componente da competência léxica, McCarthy (apud Gómez Molina, 2004b: 791-

792) especifica os elementos léxicos em dois grandes grupos:  

1) O vocabulário aberto ou classes abertas de palavras – que compreendem os 

substantivos, os verbos, os adjetivos e os advérbios – e os conjuntos léxicos fechados – 

que engloba os dias da semana, os meses do ano, pesos e medidas, etc.) 

2) As expressões fixas – no qual incluiu a fórmulas de interação social, as unidades 

fraseológicas (colocações e locuções), as expressões idiomáticas, estruturas fixas 

iniciadoras de frases e outras combinações formadas por palavras que se utilizam juntas 

frequentemente, como por exemplo, os verbos com regência preposicional.  

Na mesma linha de pensamento, Lewis (apud GÓMEZ MOLINA, 2004:791) propõe 

delimitar as diferentes classes de itens lexicais em cinco blocos: palavras, polipalavras, 

colocações, expressões fixas e expressões semifixas e esboça algumas estratégias que 

permitem estudar o léxico tendo em conta as características que devemos saber sobre 

elas. Primeiro, a aprendizagem das unidades léxicas pode acontecer de forma 

descontextualizada, sobretudo no início do processo, porque, mais importante do que o 

contexto, é importante fornecer um co-texto, ou seja, as palavras com as quais 

costumam aparecer. Na realidade, nos primeiros níveis, maior parte do léxico refere-se a 

objetos concretos ou a temáticas específicas que não têm nenhuma relação com o 

contexto em que são apresentadas. Esta abordagem não está completamente errada 

porque nesta altura os alunos constroem associações simples entre as unidades léxicas 
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que aprendem e não têm ainda capacidade para criarem redes de significados mais 

complexas. Por outras palavras, a falta de um contexto não trará problemas, desde que 

nos níveis seguintes a aprendizagem do léxico seja acompanhada de métodos que 

possibilitem a associação a um contexto ou situação. Em segundo lugar, o autor defende 

que quanto maior é o conhecimento da L2, maior deve ser o contato com as unidades 

léxicas e as suas combinações porque isso amplia a capacidade de retenção na sua rede 

mental de significados. Por último, Lewis chama a atenção para a importância de se 

incluírem exercícios que obriguem ao uso de unidades léxicas que já fazem parte do 

léxico dos alunos há mais tempo. Conhecer uma unidade léxica é saber variadas 

informações sobre ela e dominar uma língua nos níveis mais avançados é, sobretudo, 

um processo qualitativo, mais do que quantitativo.  

A propósito deste processo qualitativo, o QECRL deixa bastante clara a sua perspetiva 

ao determinar que a competência comunicativa engloba mais três componentes: a 

linguística, a sociolinguística e a pragmática e explica que a primeira não pode ser 

encarada apenas do ponto de vista da “extensão e qualidade [d]os conhecimentos (…) 

mas também da organização cognitiva e do modo como este conhecimento é 

armazenado e com a sua acessibilidade” (QECRL, 2001:34-35). 

Na realidade, estas questões associadas à memorização e armazenamento do léxico não 

devem ser descuradas pelo professor de LE, já que são essenciais na aquisição de 

vocabulário de uma L2. Além disso, deve-se ter em conta que essas formas de 

organização mental variam de aluno para aluno, sobretudo no que diz respeito às 

“características culturais” (2001:35) adjacentes à comunidade onde o aluno cresceu e 

fez a sua escolarização.  

Como podemos facilmente concluir, na sequência destas perspetivas, o estudo das EIs 

revela-se um processo tão complexo e longo como o de outro conteúdo qualquer. Inseri-

lo nas aulas de LE de forma reflexiva e contextualizada é uma mais-valia não só do 

ponto de vista da aprendizagem das estruturas da língua, como também dos seus 

conteúdos culturais. Consideramos que o ensino de tais expressões fomenta a adoção de 

uma postura crítica que leva o aprendente a querer descobrir mais do que o significado 

de determinados conjuntos de palavras.  
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No próximo subcapítulo pretendemos compreender melhor o lugar que as EIs ocupam 

na gramática e as razões pelas quais é tão difícil chegar a uma nomenclatura clara e 

universal. 
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2. Fraseologia 

La fraseología ha sido siempre la tierra de nadie. 

Leonor Ruiz Gurrillo, 2007:17 

“Ser a terra ninguém”, neste contexto, significa que a fraseologia, enquanto disciplina 

da linguística, tem sido relegada para último plano quando abordada nas aulas de língua 

estrangeira, não havendo ainda lugar para uma reflexão sobre a sua didática, 

contrariamente ao que se faz no tratamento do texto narrativo, do léxico ou da 

gramática.  

As palavras de Leonor Gurrillo apontam para a dificuldade que surge quando pensamos 

em estudar as expressões idiomáticas porque desde logo somos confrontados com a 

existência de várias denominações genéricas associadas ao conceito: frases feitas, 

coloquialismos, ditos, provérbios, entre outras, são alguns dos exemplos que tornam o 

conceito de fraseologia difícil de definir no momento de delimitar com precisão todas as 

aceções possíveis dentro daquilo a que amplamente chamam “expressão idiomática”.  

A propósito da sua complexidade, Carmen Navarro (2003) defende que a fraseologia 

constitui uma área da qual fazem parte a lexicologia, a sintaxe, a semântica e a 

pragmática e daí advém a sua heterogeneidade e consequente dificuldade de 

delimitação. É neste contexto que se revela pertinente incluir diferentes perspetivas 

sobre o termo já que, tal como acontece com outros conceitos, o de fraseologia não 

encontra uma definição unânime. Começamos, pois, pelas que encontramos nos 

dicionários. O dicionário da Real Academia Española 3diz: 

“Fraseología 1. f. Conjunto de modos de expresión peculiares de una 

lengua, de un grupo, de una época, actividad o individuo. 4. f. Conjunto de frases 

hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y 

refranes, existentes en una lengua, en el uso individual o en el de algún grupo. 5. f. 

Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los 

proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas”. 

Por seu turno, o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa explica: 

                                                             
3 Cf http://lema.rae.es/drae/?val=fraseologia, acedido em 19/06/2014. 

http://lema.rae.es/drae/?val=fraseologia
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Fraseologia, s.f. 

1.GRAM. A parte da gramática que se dedica ao estudo da frase; 2. ESTL GRAM. O 

conjunto das construções mais características de uma língua ou de um escritor <a f. 

latina> <af. de José Saramago>; 3. GRAM. LEX ling frase ou expressão cristalizada, 

cujo sentido ger. não é literal; frase feita; expressão idiomática (p.ex., fazer uma 

tempestade num copo de água); 4. Estudo ou compilação de frases feitas de uma 

determinada língua; 5. m.q. FRASISMO; 6 Mús estudo da organização métrica de uma 

composição. USO neste dicionário, faz-se uma diferença entre fraseologia (‘frase feita’) 

e locução, sendo que a primeira é longa e ger. possui verbo, e a segunda é um sintagma 

ou locução cristalizada, com sentido figurado ou não. (deu-se prioridade às locuções, e 

poucas fraseologias são registadas). ETIM frase + -o + -logia, prov. Pelo fr. 

phraséologie (1678) ‘recolha de palavras feita para o estudo de uma língua’, este do lat. 

do Renascimento phraseologia; ver fras(e). (Dicionário HOUAISS, 2003:1799) 

Nestas entradas de dicionário, temos em comum o facto de já incluírem a fraseologia no 

âmbito da linguística e de encerrarem, na sua significação, a noção de conjunto de frases 

específicas usadas por um determinado indivíduo ou por um grupo. Ainda assim, o 

dicionário RAE diverge do Houaiss ao referir as locuções figuradas, as metáforas e as 

comparações fixas, o que, do nosso ponto de vista, será uma definição mais completa 

por abarcar o lado metafórico e figurativo que geralmente se atribui à interpretação e 

tratamento das expressões idiomáticas. 

Dos autores contemporâneos que se dedicaram ao estudo desta disciplina, destaco o 

trabalho de Mário Vilela, que afirma que 

“a fraseologia é a disciplina que tem como objetivo as combinações fixas 

(diria mesmo, congeladas) de uma dada língua, combinações que, no 

sistema e na frase, podem assumir a função e o significado de palavras 

individuais”. (2002:170) 

Já no entender de Corpas Pastor, a fraseología é  

“el conjunto de combinaciones estables formadas al menos por dos 

palabras gráficas y cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración 

compuesta, las cuales se caracterizan por su alta frecuencia de (co)-

aparición y su institucionalización en la lengua, así como los diversos 
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grados de idiomaticidad y variación que éstas pueden presentar”.  

(1996:269) 

Em poucas palavras, a fraseologia estuda as combinações fixas de unidades de léxico, 

formadas pelo menos por duas palavras gráficas. Tal como acontece com outros 

conceitos, o de fraseologia não encontra uma definição unânime e várias se podem 

encontrar diferentes das que apresentamos aqui.  

Ainda assim, as que apresentamos parece-nos que se completam uma à outra por 

mencionarem conceitos que consideramos chave: “combinações fixas”, 

“institucionalização”, “idiomaticidade” e “frequência”. Colocada desta forma, podemos 

definir fraseologia como a disciplina que estuda as combinações fixas idiomáticas que 

se institucionalizaram na língua pela sua frequência.  

 

2.1. Frasema, expressão fixa e unidade fraseológica  

As divergências continuam quando tentamos encontrar uma terminologia que funcione 

como unidade mínima no estudo desta área da linguística. Mário Vilela optou pela 

designação frasemas 

“Estes frasemas (ou fraseologismos) funcionam com um processo de 

ampliação do léxico, servindo assim para a nomeação, qualificação, 

circunstanciação, ou, por outras palavras (…) nomeiam de modo 

codificado e sistemático um denotado ou classes de denotados, 

representando esquemas mentais de objetos ou de estados de coisas”. 

(VILELA, 2002:171) 

Por seu lado, o termo expressões fixas é adotado por vários autores, nomeadamente 

Rosamund Moon que explica 

“Fixed expression is a very general but convenient term, adopted from 

Alexandre (1978, 1979), and others, and used to cover several kinds of 

phrasal lexeme, phraseological unit, or multi-word lexical item: that is, 

holistic units of two or more words. These include: frozen collocations, 

grammatically ill-formed collocations, proverbs, routine formulae, sayings, 

smiles.” (MOON, 1998:2) 
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No entanto, outros autores optaram pela designação unidades fraseológicas para se 

referirem às expressões que têm um significado metafórico, ou seja, um significado que 

não se pode entender a partir de cada uma das palavras, mas antes do seu conjunto.  

Zuluaga defende de forma clara e objetiva que a UF é “una combinación fija de 

palabras” (ZULUAGA citado por FERNANDEZ PRIETO, 2004:349).  

Pénades Martínez chegou a uma definição mais ampla ao considerar que as UFs são 

“combinaciones de palabras que muestran un alto grado de fijación en su forma y en su 

significado”. (MARTÍNEZ, 1999: 14) 

No dizer de Corpas Pastor as UFs “son unidades léxicas formadas por más de dos 

palabras en su límite inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nível de la oración 

compuesta” (PASTOR, 1997:20). 

Pelo exposto, unidade fraseológica é a terminologia que nos parece mais consensual e 

que melhor abrange os diferentes termos geralmente incluídos nela pelo que será a que 

passaremos a usar ao longo deste relatório. 

 

2.3 Características das unidades fraseológicas 

No interior das fraseologias as palavras perdem o seu significado individual e 

constituem em conjunto um significado fraseológico novo, transposto, idiomatizado 

(…). 

Mário Vilela, 2002: 172 

Seja qual for a definição avançada pelos diferentes autores, as características que se 

apresentam como genéricas são, em resumo, a fixação que “consiste na possibilidade de 

dissociação de um grupo” e a idiomaticidade que se baseia na construção de um 

significado “que não resulta do significado dos morfemas” (VILELA, 2002:173).  

2.3.1 Fixidez 

O conceito de fixação foi tratado por Zuluaga no seu artigo “La fijación 

fraseológica” que explana detalhadamente a estabilidade formal encontrada nas UFs. 

Assim, o autor explicita que a fixação é “ la propriedad que tienen ciertas expresiones 

de ser reproducidas en el hablar como combinaciones previamente hechas” 
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(ZULUAGA,1975:227) e determina uma classificação da fixação tendo em conta os 

seguintes aspetos:  

1. “inalterabilidade del orden de los componentes”, ou seja, no que à fixação diz 

respeito, as UFs não possibilitam a alteração da ordem pela qual o uso nos habituou a 

usar. Diz-se, por exemplo, ao fim e ao cabo, mas não ao cabo e ao fim 

2. “invariabilidad de alguna categoría gramatical (sea de tiempo, persona, 

número o género)”. Significa que não podemos alterar, por exemplo, a expressão 

Agradar a Gregos Troianos para Agradar a Gregas e a Troianas 

3. “inmodificabilidad del inventario de los componentes  – diz-se comprar gato 

por lebre, mas não comprar um gato por uma lebre. 

4. “insustituibilidad de los elementos componentes” – os constituintes das UFs 

não podem ser trocados por outros. Usamos cabeça de alho chocho, mas não cabeça de 

alho seco. 

É preciso, no entanto, ter em conta que, embora a fixação seja uma característica 

predominante no estudo das UFs, há expressões que podem ser passíveis de alteração ou 

variabilidade e que, em certos casos, dentro de uma expressão há componentes que 

podem ser alterados e outros não. Podemos ouvir a expressão macacos no sótão, mas 

também a podemos ouvir na sua variação macaquinhos no sótão, por exemplo. Assim 

nos diz Vilela “a fixidez é (quase) sempre relativa: pode haver adequação ao contexto e 

ao co-texto (flexão, variação estrutural, etc.) e sobretudo uma capacidade de integração 

no texto/ discurso por força da fixidez memorizada na comunidade linguística (…) ” 

(VILELA, 2002:219) 

Zuluaga não deixou, contudo, esta questão por esclarecer. O linguista espanhol 

esclarece que estabelecer graus de fixidez não é o mais importante porque o que é 

relevante é conseguir distinguir expressões fixas das que não o são e determinar o tipo 

de fixidez que transportam. Ainda assim, sabendo das oscilações relativas à fixidez, o 

autor elegeu cinco procedimentos que atestam o grau de fixidez das UFs: 

‘1. Intercalar elementos ajenos: estoy sin blanca/ estoy totalmente sin 

blanca;  

2. Alterar el orden de sus componentes: a tomar vientos os mandé;  
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3. Modificarlos léxicamente: tírame un beso/un besito;  

4. Transformarlos: oponer resistencia/ la oposición de resistencia;  

5. Sustituirlos: no tengo ni pajorela/ remota idea.’ (ZULUAGA citado por 

FERNÁNDEZ PRIETO, 2004:350) 

Das ideias expostas, concluímos que as duas perspetivas face à variabilidade da 

fixidez são pertinentes. O importante é perceber a possibilidade de adequar ou 

aplicar essa variação quando necessário e isso só é possível pelo uso devidamente 

contextualizado das UFs  

Naturalmente, esta questão desvanece-se quando aplicada à LM porque os falantes 

fazem uso do seu saber empírico. Contudo, na aprendizagem de uma LE, conhecer 

tais oscilações torna-se primordial, pelo que os procedimentos elencados por 

Zuluaga tornam-se uma ferramenta de apoio importante que podem ser aplicados 

à didática das UFs.  

 

2.3.2 Idiomaticidade 

Já vimos que uma UF é aquela cujo significado não pode ser entendido através da sua 

definição literal nem do significado de cada uma das partes. As UFs são expressões que 

referem significados figurativos que são reconhecidos através do seu uso quotidiano. 

Por outras palavras, são expressões cuja combinação dos componentes tem um 

significado diferente do significado individual de cada um deles; por esta razão, podem 

ter significados literais num contexto e significados idiomáticos noutro. Tal significa 

que as UFs não seguem as normas habituais do ponto de vista do significado e da 

gramática. Neste aspeto, a definição de Zuluaga é bastante precisa, a idiomaticidade é o 

“ rasgo semântico característico de algunas combinaciones fijas cuyo sentido no puede 

deducirse de la suma de los significados de los elementos constituintes” (1980:121). 

Para este autor, há UFs que não podem ser consideradas idiomáticas, mas antes semi-

idiomáticas, já que não têm um significado literal, mas são muito transparentes, como 

por exemplo, receber alguém com os braços abertos. No caso de a expressão não conter 

nenhum grau de idiomaticidade, estamos perante um caso a que chamamos expressão 

fixa.  
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Ora, parafraseando Corpas Pastor (1997:26-27), o termo idiomaticidade é usado para 

designar uma especialização ou lexicalização semântica no seu grau mais elevado. 

Portanto, as UFs podem ter um significado denotativo literal e um significado 

denotativo figurado ou metafórico e é este último que lhes confere um carácter 

idiomático.  

 

2.4 Tipos de Unidades Fraseológicas 

Depois de compreendermos o que é uma UF e quais são os seus traços mais distintivos, 

é hora de delinear algumas fronteiras no que à tipologia diz respeito. Não será novidade 

afirmar que esta classificação está longe de encontrar consenso entre os estudiosos. 

 

 2.4.1 Proposta de Julio Casares 

Casares foi pioneiro ao constituir a primeira classificação das UFs do espanhol, 

estabelecendo a distinção entre locução e fórmulas pluriverbais, nas quais incluiu as 

expressões proverbais e os refrães. Naturalmente, não é fácil distinguir os conceitos, 

mas uma locução, segundo o autor, é uma “combinación estable de dos o más términos, 

que funciona como elemento oracional y cuyo sentido unitário consabido no se justifica, 

sin más, como una suma del significado normal do los componentes”. (CASARES, 

1950:187). Dentro destas, o autor faz a distinção entre locuções conetivas (formadas por 

locuções conjuntivas e prepositivas) e as locuções conceptuais ou significativas 

(formadas por elementos de distintas categorias gramaticais: nominais, adjetivais, 

verbais, participais, adverbiais, pronominais e exclamativas). 

As expressões proverbais são entidades léxicas independentes que se distinguem das 

locuções por não atuarem como um elemento oracional, mas antes como uma oração, já 

que tem autonomia sintática, e as suas raízes vêm de tradições perpassadas de forma 

oral ou escrita e que se tornaram populares. Na perspetiva de Casares, o significado 

destas frases é idiomático justamente por remeter para um contexto remoto – que 

dificulta a sua completa compreensão - embora se continuem a usar com frequência por 

fazer parte daquilo a que apelidamos de “sabedoria popular”, ou, nas palavras de 

Casares “valor consabido”. Assim sendo, o autor esclarece “muchas de dichas frases 
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han dejado de ser comprensibles, no ya para el común de las gentes, sino aun para 

investigadores más diligentes y eruditos” (1950:191) 

Segue-se a definição de refrão que, pelas similitudes que apresenta em relação à frase 

proverbial, obriga a uma explicação precisa e elucidativa 

“una frase completa e independiente, que en sentido directo o alegórico, y 

por lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento – 

hecho de experiencia, enseñanza, admonición, etc. – a manera de juicio, en 

el que se relacionan por lo menos dos ideas. En la mayoría de los casos las 

dos ideas están expresas” (1950:192) 

Ora, esta definição comparada com a anterior não nos oferece grandes distinções, 

uma vez que ambas apontam para frases independentes que expressam 

pensamentos e juízos partilhados por uma determinada comunidade linguística. 

Na tentativa de tornar mais plausível a distinção ente os conceitos referidos, 

Casares propõe alguns traços distintivos.  

Começa, pois, por explicar que “hay casos en que el refrán sólo presenta 

explícitamente uno de los términos del juicio, en el supuesto de que el otro se 

sobreentiende” (1950:193). 

Seguidamente, afirma que aquele que cria un refrão formula um facto “no referido 

a un caso particular [sino] una verdad valedera para toda la humanidad sin 

distinción de tiempos ni lugares” ao passo que as frase proverbais são “privativas 

de los pueblos donde nacieron” (1950:194) 

Casares segue com as suas considerações distintivas e clarifica 

“el proverbio en general, como fruto de experiencias acumuladas tiene su 

fundamentación en el pasado, pero nace de cara al provenir”; a frase 

proverbial “por el contrario, no adquiere el carácter de tal por voluntad del 

que la inventó,  ni se destina a la posterioridad; es ésta la que a fuerza de 

repetir y aplicar la frase acaba por darle el carácter de proverbial” 

(1950:194) 

O autor termina estes pontos distintivos referindo-se à forma de ambas as 

estruturas e afiança que o refrão supõe “una elaboración estudiada y artificiosa 
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que aprovecha recursos tan variados como el metro, la rima”, enquanto a frase 

proverbial “se nos ofrece como una expresión espontánea”. (1950:194) 

2.4.2 Proposta de Alberto Zuluaga 

Depois dos estudos de Casares, Zuluaga, na sua obra Introducción al estudio de las 

expresiones fijas de 1980, apresenta a sua classificação das UFs tendo em conta dois 

critérios:  

Fixidez e idiomaticidade 

Partindo destas duas características, o autor chega à distinção entre “expresiones fijas”, 

“expresiones semiidiomáticas” e “expressiones idiomáticas”.  

Valor semântico-funcional 

Tendo como ponto de partida as funções sintáticas desempenhadas pelas expressões, 

Zuluaga distinguiu-as entre “locuciones” e “enunciados fraseológicos”. Aqui talvez 

valha a pena explanar melhor em que consiste o conceito de enunciado fraseológico, já 

que o de locução não diverge do apresentado por Casares.  

Assim, no que diz respeito aos enunciados fraseológicos, o autor chegou à seguinte 

classificação: 

Enunciados fraseológicos constituídos por 

 uma só palavra (salud);  

 um sintagma (muchas gracias);  

 uma oração simples (em casa de herrero);  

 uma oração composta (Haz bien y no mires a quien);  

 wellerismo (Habló el buey y dijo mú);  

 dialogismo (¿Quién es tu enemigo?: el de tu oficio). 

Enunciados fraseológicos livres (que são considerados “textos” e não dependem 

do contexto) e os enunciados fraseológicos contextualmente marcados (que são 

considerados “frases” e que dependem do contexto para fazerem sentido) 
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2.4.3 Proposta de Gloria Corpas Pastor 

Anos mais tarde, em 1996, Corpas Pastor, ao considerar que tanto os critérios como a 

nomenclatura propostos pelos estudiosos até então não eram conclusivos, propõe 

“combinar el criterio de enunciado – y, por conseguiente, de acto de habla – con el de 

fijación en la norma, en el sistema o en habla. Ambos criterios nos proporcionan la base 

para establecer un primer nível de clasificación de las unidades fraseológicas en tres 

esferas.” (1996:50). Posto isto, a autora passa a classificar as UFs da seguinte maneira. 

Esfera 1 – Colocacões: “unidades fraseológicas formadas por dos unidades 

léxicas en relación sintáctica, (…) que, debido a su fijación en la norma, presentan 

restricciones de combinación  establecidas por el uso, generalmente de base semántica 

(…)”: enemigo acérrimo, visita relámpago, estallar una guerra, tableta de chocolate, 

negar rotundamente, ligado estrechamente. (1996:66) 

Esfera 2 – Locucões: unidades que “no constituyen enunciados completos, y, 

generalmente, funcionan como elementos oracionales”. Corpas Pastor classificou-as 

tendo en conta a função de desempenham na oração e por isso distinguimos “locuciones 

nominales, adjetivas, adverbiales y verbales, que pueden constituir el núcleo de 

sintagmas nominales, adjetivos, adverbiales o verbales, respectivamente.” (1996: 94) 

Esfera 3 – Enunciados fraseológicos: “son enunciados completos en sí mismos. 

Estas unidades constituyen actos de habla y presentan fijación interna (material y de 

contenida) y externa” (1996:132). Dentro deles faz a distinção entre: 

 a) parémias (enunciados de valor específico, citações e refrães) 

 b) fórmulas rotineiras (fórmulas discursivas e fórmulas psico-sociais) 

Esta classificação de Corpas Pastor parece-nos a mais elucidativa porque nos possibilita 

compreender melhor os critérios de diferenciação entre locução, colocação e enunciado 

fraseológico. Feita esta distinção de forma clara e concisa, a sua aplicação em termos 

didáticos será mais profícua. Assim sendo, usaremos, ao longo deste trabalho o conceito 

de unidade fraseológica para nos referirmos às expressões fixas como maior ou menor 

fixidez, maior ou menor opacidade e às quais, normalmente, se atribui o nome de 

“expressão idiomática”. 
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3. As expressões idiomáticas 

If natural language had been designed by a logician, idioms would not exist. 

P.N. Johnson4 

 

As expressões idiomáticas (doravante EIs) estão em toda a parte: nos jornais, nos livros 

escolares, nas conversas, na escola, em casa e na literatura. Ninguém recusa o uso 

criativo e automático que elas impõem nas nossa vida.  

Embora não tenham sido abordadas até ao momento, não poderíamos deixar de dedicar 

um subcapítulo às EIs já que é esta a terminologia mais usada no momento em que nos 

queremos referir a uma expressão fixa com sentido figurativo.  

1.1. Expressão Idiomática – definição. 

Mas afinal, o que é uma EI? Que lugar ocupa dentro da fraseologia? O que a distingue 

de uma colocação ou de uma locução? 

Já o referimos neste relatório: “The logical approach to language relegates idioms to the 

sidelines” e este tratamento marginal dado à fraseologia e às UFs levou a que o seu 

tratamento lexicológico revele ainda várias lacunas provenientes do facto de só a partir 

das décadas de 70-80 se ter estudado o processo ensino/aprendizagem como forma de se 

alcançar a competência comunicativa. Comecemos, pois, por reunir definições de 

diferentes autores. 

Para Xatara, uma EI é “uma lexia complexa indecomponível, conotativa e cristalizada 

em um idioma pela tradição cultural” (XATARA, 1998:149). 

Ortiz Alvarez, por seu turno, apresenta-nos uma definição mais ampla  

A nosso ver uma expressão idiomática é uma combinação (sintagma) 

metafórica que se cristalizou pelo uso e frequência de emprego (passando 

do individual para o social) numa determinada língua apoiada na sua 

tradição cultural. Do ponto de vista semântico, numa expressão idiomática 

o significado dos seus elementos constituintes não corresponde ao sentido 

geral do todo, o sentido global do conjunto não é igual à soma do 

                                                             
4 Retirado do prefácio de Cacciari e Tabossi (1993):vii 
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significado das partes, isto é, sua interpretação semântica não pode ser 

calculada a partir da soma dos seus elementos. (ORTIZ, 1998: 103) 

1.2. Caracterização das EIs, segundo Cláudia Xatara 

No seu artigo “O campo minado das Expressões Idiomáticas”, Xatara apresenta três 

características nucleares. Para a autora, uma EI é uma unidade: 

1) Léxica complexa indecomponível 

Ao referir esta característica, Xatara remete para a fixidez destas unidades lexicais, ou 

seja, para o facto de que elas “constituem uma combinatória fechada, de distribuição 

única ou distribuição bastante restrita, pois se apresentam como sintagmas complexos 

que não têm paradigmas, ou seja, quase nenhuma operação de substituição característica 

das associações paradigmáticas pode ser normalmente aplicada.” (1998:149) 

 

2) Léxica complexa conotativa 

O seu sentido conotativo é, na realidade, um segundo sentido atribuído à EI. Nas 

palavras de Xatara, trata-se de um tipo de paráfrase sobretudo metafórica em unidades 

comutáveis com frase inteiras, sintagmas ou lexias simples. Assim, na medida em que a 

EI se metaforiza, cada elemento seu “perde a sua função nominativa própria” e passa a 

ser entendida como um conjunto com um novo significado. (1998:150) 

3) Léxica cristalizada 

Quando falamos em cristalização reportamo-nos à frequência do uso, que para além da 

idiomaticidade e da fixidez, é uma característica fundamental pois permite que uma EI 

se torne estável e se perpetue de geração em geração. Por outras palavras, a “EI é o 

produto de um processo de repetição na diacronia da língua” (ZULUAGA citado por 

XATARA, 1998:151) 

Sabendo que as EIs podem ser confundidas com outras unidades fraseológicas, Xatara 

estabeleceu a seguinte classificação: 

As EIs não podem ser consideradas: 
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o “locuções, que encerram uma forma funcional de organização dos elementos 

disponíveis da língua e não uma maneira de exprimir algo”; 

Exemplo: de repente. 

 

o “combinatórias usuais, que correspondem a unidades linguísticas convencionais, 

de sentido denotativo, caracterizadas pela coocorrência léxico-sintática de seus 

elementos, e produzem a impressão de já serem habitualmente conhecidas (…)”; 

Exemplo: gravemente ferido. 

 

o “perífrases verbais ou "colocações" com verbos suportes de mera função 

nominativa (…)”; 

Exemplo: tomar uma atitude. 

 

o “ditados, considerados elementos não conotados, ou provérbios, elementos 

conotados, cuja formulação arcaizante lhes confere um tipo de autoridade que 

depende da "sabedoria dos antigos". Tanto ditados quanto provérbios, estudados 

pela paremiologia, enunciam verdades eternas na forma de simples constatações, 

apresentadas em uma estrutura, ao mesmo tempo, clara e fechada (…)”; 

Exemplo: Dá Deus nozes a quem não tem dentes. 

 

o “gírias, ou lexias, geralmente simples, de renovação relativamente rápida, em 

virtude da sua frequente arcaização (…)”. 

Exemplos: Ser tótil, Ser bué, Um coto. 

Por seu turno, as EIs podem ser sinónimas de: 

o “clichés ou chavões, definidos aqui como criações literárias que se banalizaram 

pelo uso (…)”; 

Exemplo: Elementar, meu caro Watson! 

 

o “estereótipos ou lugares-comuns que são frases feitas ou fórmulas de emprego 

muito frequente (…)”. 

Exemplos: Andar na boa vida, abanar o capacete, dar de frosques. 



22 

 

 

Conhecendo a dificuldade em estabelecer as fronteiras das EIs, não podemos deixar de 

corroborar a classificação apresentada por Xatara por ser bastante clara e abrangente 

(enumera o que pode e o que não pode ser considerado EI, ilustrando com exemplos).  

Em resumidas palavras, as EIs correspondem ao conceito de locução já apresentado por 

Corpas Pastor, Zuluaga e Casares; a força do uso da expressão “EI” tornou-a mais 

conhecida e utilizada do que a usada pelos estudiosos.  

 

1.3. As expressões idiomáticas – competência metafórica 

A propósito da noção de unidade complexa conotativa teorizada por Xatara, 

pretendemos neste subcapítulo abordar a questão da competência metafórica, uma vez 

que o ensino/aprendizagem das EIs implica a capacidade de analisar e compreender a 

metaforicidade (ou idiomaticidade) de tais expressões. Não nos iremos debruçar sobre 

as diferentes definições de metáfora, basta-nos a conceção de que a metáfora é qualquer 

uso da língua que se distancia do seu significado estritamente denotativo. 

Lackoff e Johnson foram pioneiros ao afirmar que “a metáfora está infiltrada na vida 

quotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação” 

(2003:45).  

Esta afirmação veio deitar por terra a visão da metáfora como figura de estilo usada 

como ornamento retórico e poético, ao mesmo tempo que destrona a ideia de que as EIs 

eram metáforas mortas (FRASER, 19935). 

Perspetivada desta forma, a metáfora passa a ser essencial na comunicação humana e 

deve ser entendida como um conceito que abrange várias atividades cognitivas e, assim, 

passa a ter um papel fundamental na organização e funcionamento do sistema 

conceptual humano. 

 Levorato entende que competência metafórica é 

                                                             
5“Idioms, in particular, have often been considered “dead metaphors” – i.e., expressions 

that were once innovative in comparison with metaphor”. (Cacciari e Tabossi, 1993:xii) 
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The ability to break down an idiom into its component parts and to make 

semantic inferences about these; the ability to comprehend idiomatic 

expressions even when they have been subjected to lexical substitution  or 

syntactic or lexical variations; and the ability to generate new idioms by 

means of syntactic and lexical variations on existing idioms (1993:122) 

Compreende-se, pois, que não podemos dissociar o conceito de metáfora e de 

competência metafórica do conceito de competência comunicativa já que, no caso dos 

estudantes de uma LE, o uso de EIs obriga a uma interpretação que vai para além da 

literal que pode causar constrangimentos numa situação comunicativa. Depreendemos, 

então, que a competência metafórica engloba também a competências linguística, 

sociolinguística e pragmática. Esta ideia é corroborada no artigo de Andreou e 

Galantomos: 

Metaphorical competence is considered to be a component of 

communicative competence (Danesi 1986:3; Littlemore and Low 

2006a:269). In Bachman’s model, the ability to interpret figurative language 

is under sociolinguistic competence but as Littlemore and Low (2006b) 

showed exhaustively that metaphoric competence is an intrinsic aspect of all 

aspects of all aspects and of competencies (…) Thus, figurative instruction 

arises an indispensable feature of all skills an L2 learner needs to master in 

order to acquire a high level of foreign language proficiency. (ANDREOU e 

GALANTOMOS, 2008:73) 

A nosso ver, a metaforicidade é das questões mais complexas quando aplicadas ao 

ensino/aprendizagem das EIs porque implica a criação de um momento de 

desconstrução da metáfora que está implícita em cada expressão. Porém, este é um 

desafio que, do nosso ponto de vista, se torna bastante eficaz; através deste processo de 

significação, o discente desenvolve estratégias interpretativas que lhe permitem 

estabelecer relações entre o significado e o sentido de cada EI, ao mesmo tempo que 

fortalece a sua compreensão das estruturas da língua. Em jeito de conclusão, ficam as 

palavras de Lackoff e Johnson “ (…) as metáforas não são meramente fenômenos que 

devem ser decifrados. De facto, só é possível decifrá-las usando outras metáforas. É 

como se a habilidade de compreender a experiência por meio da metáfora fosse um dos 

cinco sentidos, como ver, ou tocar, ou ouvir, o que quer dizer que nós só percebemos e 
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experienciamos uma boa parte do mundo por meio de metáforas.” (LACKOFF e 

JOHNSON, 2002:358). 
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4. Didática das unidades fraseológicas 

Como já foi referido, a didática das línguas sempre deu mais atenção ao estudo do 

funcionamento da língua e das estruturas gramaticais, deixando à margem o estudo do 

léxico, que, pelas suas características, se torna mais difícil de delimitar e sistematizar. 

Contudo, os estudos sobre o léxico e a sua aquisição têm sido cada vez mais profícuos e 

para tal muito têm contribuído as abordagens cognitiva e psicolinguística, que nos têm 

permitido entender, sobretudo, como funcionam as redes de associação mentais e de 

retenção/ memorização do léxico.  

Por razões já mencionadas, a aprendizagem das UFs é um processo complexo, mas o 

seu tratamento é incontornável: as UFs de uma língua carregam consigo informações 

culturais e históricas que devem fazer parte da aprendizagem de uma L2, fomentando a 

consciência intercultural. Além disso, tais expressões fazem parte do léxico de qualquer 

língua e por isso os alunos devem adquiri-las e armazená-las “en su lexicón mental 

como cualquier outra unidade léxica simple” (NAVARRO, 2004:99-115) e, desta 

forma, incrementar a sua competência comunicativa.  

Não duvidamos, pois, da proficiência da aprendizagem das UFs. Porém, devido à sua 

natureza metafórica e à sua fixidez, tornam-se um conteúdo lexical difícil de planificar e 

pôr em prática numa aula de LE. Conhecendo estas circunstâncias, Carmen Navarro 

explica que as dificuldades podem diferir dependendo do cariz metafórico das 

expressões: podemos encontrar metáforas transparentes - cujo significado é facilmente 

compreensível – metáforas opacas, que apresentam um duplo significado (o literal e o 

idiomático), e metáforas que não possuem um “homófono literal”, por outras palavras, 

cujo significado é “unicamente global y traslaticio”, ou seja, não possível de deduzir 

através do conhecimento de cada palavra que a compõe, mas sim do significado 

figurado que ela comporta. Ainda assim, na opinião da autora, o aluno tende a estar 

mais predisposto a conhecer estas UFs porque “está mucho más motivado ante una 

expresión idiomática que ante las fórmulas discursivas, rutinarias y colocaciones ya que, 

sobre todo en el caso de las lenguas afines, no tiene demasiadas dificultades de 

comprensión para una gran parte de estas lexías complejas, por lo que le falta estímulo 

para fijarse en ellas y así incorporarlas en su aprendizaje activo” (NAVARRO, 2004) 

Carmen Navarro também chama a atenção para o facto de as UFs não poderem ser 

ensinadas através de regras, critérios ou um “sistema de corrección de errores basado en 
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paradigmas regulares”, que são agravados pela falta de estratégias que ajudem a atender 

as diferente aceções metafóricas que já sabemos serem um “mecanismo usual para la 

asignación referencial” mas também “pragmática y discursiva”. 

Feitas estas considerações, uma das dúvidas que se coloca na didática das UFs prende-

se com a fase do processo ensino/aprendizagem em que elas devem começar a ser 

implementadas. A este respeito, Navarro defende que o seu ensino deve começar nos 

níveis iniciais do processo de aquisição de uma língua e para tal devemos ter em conta 

diversos critérios: “la frecuencia del uso, la estrutura sintáctica y las capacidades 

semântica y pragmática”.  

Partilhando da mesma opinião, Fernandez Prieto afirma que as UFs “deben integrarse 

en todos los niveles por su uso extendido en la lengua española, en todos los registros, y 

por la necesidad del alumno de reconocer y utilizar las UFs para mejorar su 

competencia comunicativa” (FERNANDEZ PRIETO, 2004:352). 

Não corrobora desta ideia Ruiz Gurillo, que sustenta que o ensino das UFs “no puede 

ofrecerse a alumnos que no posean un nivel medio o avanzado de español”. Nas 

palavras da autora, tal não deve acontecer no nível básico da aprendizagem de uma L2, 

porque entender algumas unidades idiomáticas supõe conhecer conteúdos históricos e 

religiosos que muitas vezes os alunos não dominam. Adianta também que as diferentes 

UFs requerem um tratamento específico tendo em conta o seu sentido idiomático; 

assim, para além das dificuldades que advêm do facto do seu significado se afastar 

muito de seu sentido literal, obrigam ao uso de expressões sinónimas e à criação de uma 

situação comunicativa real. A autora acrescenta ainda que os refrães e os provérbios, 

por exemplo, “deberán estudiarse a partir del significado pragmático que encierran (una 

verdad general aplicable a una situación concreta) y en la medida de lo posible habrán 

de observarse en contextos adecuados.” (RUIZ GURILLO, 2000) 

Na mesma linha de pensamento, Gómez Molina afirma que, no que diz respeito às 

expressões idiomáticas com mais ou menos grau de fixidez  “su tratamiento puede 

iniciarse en el nivel Intermedio para desarrollarlo de forma sistemática en los niveles 

Avanzado y Superior.” (GÓMEZ MOLINA, 2004:17) 

Vemos, mais uma vez, a falta de consenso no que concerne as UFs, desta vez no que 

toca à sua didática. As perspetivas que defendem a sua introdução de forma gradual 



27 

 

parecem sobrepor-se às que defendem o seu tratamento num nível mais avançado, já 

que vão ao encontro daquilo que a competência lexical preconiza. Ainda assim, a 

experiência mostra-nos que as duas abordagens são válidas, desde que o professor tenha 

em conta o contexto, o co-texto e a sua função.  

Depois de termos esclarecido estas questões preliminares sobre a dificuldade de ensinar 

UFs, parece-nos pertinente incluir algumas linhas orientadoras que permitam ajudar o 

professor no momento de incluí-las na sua prática letiva. Devemos conceber, antes de 

tudo, que as UFs devem ser tratadas como um conteúdo que, tal como os outros, vai 

desenvolver a competência lexical e, por conseguinte, a competência comunicativa de 

cada aluno. Navarro explica que este deve ser “un processo constructivo que cubra todas 

las habilidades” e, portanto, expõe-nos três dimensões para o tratamento das UFs: a 

cognitiva, a morfofuncional e a pragmática, atribuindo a cada uma, uma estratégia 

metodológica. No nosso caso, será relevante aprofundar as tendências cognitiva e 

pragmática. Para a primeira, a autora propõe a criação de famílias lexicais, ou seja, o 

agrupamento de UFs através de uma palavra comum; assim, o aprendente assimila um 

conjunto de expressões que têm em comum uma palavra-chave. Por exemplo: dar a 

mão à palmatória, dar uma mão, de mão beijada, com a mão na massa. Para além desta 

rede lexical, sugere a criação de redes semânticas, ou seja, um aglomerado de 

expressões que têm em comum o seu significado, ao que chama “esferas conceptuales”. 

Por exemplo: bater as botas, bater a caçoleta, ir desta para melhor, esticar o pernil – 

rede conceptual que remete para o conceito “morrer”. Para ambas as estratégias, 

normalmente recorremos a exercícios de escolha múltipla, preenchimento de espaços 

em branco ou paráfrase das expressões para assimilar o seu significado. No que diz 

respeito à segunda, Navarro sugere exercícios que obriguem à interação oral e social e 

situações comunicativas que “requieran la recepción y la producción de algún tipo de 

UFs”. Neste caso, socorremo-nos de listas de expressões que os alunos deverão usar em 

situações atribuídas pelo professor.  

A este propósito, também Gómez Molina, reconhecendo o aspeto semântico-pragmático 

das expressões idiomáticas e o papel do professor enquanto “intérprete intralinguístico”, 

propõe diversas tipologias de tarefas: 

- “completar huecos con las palabras base (partes del cuerpo humano, tiempo 

atmosférico, etc.) en las expresiones metafóricas”; 
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- “dado un contexto, elegir la expresión fija que se considere adecuada de una 

serie de opciones”; 

- “construida y contextualizada de forma apropiada la frase, buscar su 

equivalente elaborado (formal) entre varias opciones”; 

- “a partir de frases o construcciones formales contextualizadas, descubrir su 

equivalente idiomático (coloquial) entre varias opciones”; 

- “transformar expresiones fijas coloquiales en frases o expresiones formales y 

vice versa; etc.” (GÓMEZ MOLINA, 1997:82-83) 

 

Neste âmbito, será interessante também conhecer a abordagem de Pénades Martínez 

relativamente ao tratamento das UFs no ensino de uma L2. Na sua obra La enseñanza 

de las unidades fraseológicas, Martínez estabeleceu quatro etapas a ser integradas nas 

aulas: a apresentação, a compreensão, a utilização e a memorização, que, embora 

expostas separadamente, devem ser complementares. Passamos a apresentar brevemente 

os exercícios que a autora seleciona para cada fase 

 - Apresentação: nesta fase, o professor deve selecionar um conjunto de UFs e 

listá-las tendo em conta uma família lexical, ou seja, “ofrecer listas de unidades 

fraseológicas hechas com un criterio unificador que puede ser una palabra referida a 

áreas temáticas como el color, el parentesco familiar o las partes del cuerpo” (1999:36). 

Nesta etapa, podemos perguntar aos alunos o que significam as expressões e se há 

equivalência na sua língua materna.  

- Compreensão: depois da fase de apresentação, as que se seguem têm como 

objetivo demonstrar que o aluno reconhece e reutiliza das UFs, “que el alumno ha 

captado el significado y el uso de las unidades fraseológicas, que es capaz de volver a 

utilizarlas (…)” (1999:36). Para este momento, Martínez sugere exercícios de 

correspondência, escolha múltipla e de definição de UFs que apareçam em pequenos 

textos.  

- Utilização: para esta fase, o professor já conta com o facto de que os alunos 

estão em contato com UFs e as usam; por isso, o objetivo agora é “provocar que esas 

unidades ya conocidas sean utilizadas” (1999: 39). Para tal, e uma vez que se trata de 
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uma fase de maior complexidade, podemos pedir aos aprendentes que elejam expressões 

que se adequem a um determinado contexto, que elaborem diálogos ou produzam 

relatos escritos nos quais façam uso das UFs estudadas.  

- Memorização: os exercícios desta etapa são, sobretudo, de consolidação. 

Assim, podemos pedir aos alunos que procurem expressões com o mesmo valor 

semântico das que são fornecidas, façam exercícios em que tenham de usar expressões 

sinónimas ou antónimas, ou reescrevam expressões a partir de enunciados cujas UFs 

aparecem desordenadas ou misturadas com outras.  

Para concluir este capítulo dedicado à didática das UFs, gostaríamos de incluir o 

contributo de Cláudia Xatara. No seu artigo O ensino do léxico: as expressões 

idiomáticas, a autora elabora algumas reflexões sobre a importância do estudo do 

léxico, da fraseologia e das expressões idiomáticas, em particular.  

Compreendemos que o uso das EIs depende da vontade do falante em usá-las em 

contextos adequados, sabendo, naturalmente, que estas formas cristalizadas demoram 

mais tempo a memorizar e a aplicar por causa do sentido conotativo. Estas dificuldades 

adensam-se quando se trata de uma L2 divergente da LM. Para que este processo de 

aquisição de uma EI seja mais ágil, é necessário que o professor se aperceba da 

influência da LM quando o domínio da LE é ainda insuficiente. Xatara prevê duas 

estratégias para minimizar essas barreiras:  

- a tradução; 

- a contextualização da EI na LM. 

A estratégia de comparação e contraste entre L1 e L2 poderá ser proveitosa na medida 

em que promove a reflexão sobre os aspetos divergentes e convergentes entre as duas 

línguas, ao mesmo tempo que promove a sua inclusão no discurso do aluno, tornando-o 

mais complexo e diversificado. Para além destas questões pragmáticas, os discentes 

ampliam “informações culturais significativas”. Para facilitar o ensino das EIs, a autora 

propõe agrupá-las por níveis de maior e menor correspondência entre a língua de 

chegada e a língua de partida. Assim, Xatara chegou à seguinte classificação: 
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- Expressões idiomáticas nível 1: EIs que têm um equivalente tanto literal, como 

idiomático na L2 – expressões cuja estrutura em ambas as línguas é idêntica e isso 

facilita a aprendizagem. 

Exemplo em inglês e português: Ups and downs/ Altos e baixos. 

Exemplo em espanhol e português: Hablar por hablar/ Falar por falar. 

- Expressões idiomáticas nível 2: EIs que têm uma correspondência semelhante, 

mas cuja equivalência lexical pode não ser total ou literal.  

Exemplo em inglês e português: Fresh as a daisy/ Fresca como uma alface. 

Exemplo em espanhol e português: A caballo regalado no se le mira el colmillo/ 

A cavalo dado não se olha o dente. 

- Expressões idiomáticas nível 3: EIs cuja estrutura sintática ou unidades léxicas 

são diferentes, mas que podem encontrar na L1 uma expressão que signifique o mesmo. 

Exemplo em inglês e português: An arm and a leg/ os olhos da cara. 

Exemplo em espanhol e português: Com pelos y señales/ Tintim por tintim. 

- Expressões idiomáticas nível 4: EIs que não têm equivalência idiomática e é 

necessário traduzi-las através de paráfrases ou esclarecê-las através de analogias e daí 

advém a sua maior dificuldade de compreensão. 

Exemplo em inglês e português: Last but not the least/ Expressão que em 

português significa que o último não é o menos importante.  

Exemplo em espanhol e português: Echar de menos / Expressão que em 

português significa sentir saudades. 

 

As propostas de Gómez Molina, Martínez e Xatara aqui apresentadas incluem 

estratégias que nos parecem profícuas, além de bastante diversificadas, já que abrangem 

diferentes tipologias de exercícios e diferentes níveis de coincidência entre L1 e L2. 

Ainda assim, estas abordagens são-nos apresentadas numa perspetiva linguística 

(semântico-funcional), privilegiando a tradução e a contextualização. Falta, do nosso 
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ponto de vista, uma perspetiva que englobe a consciência cultural, que imprima à 

aprendizagem das EIs a dimensão social e histórica que lhes está subjacente. Será, a 

nosso ver, necessário incluir estratégias que promovam uma perspetiva intercultural.  
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5. As unidades fraseológicas e a abordagem dos manuais 

Este subcapítulo debruça-se sobre o tratamento das UFs nos manuais de inglês e de 

espanhol. Selecionamos editoras nacionais que trabalham para os alunos do ensino 

regular e editoras internacionais que têm como público-alvo alunos estrangeiros. Os 

primeiros são denominados manuais escolares, os segundos cursos de espanhol/ cursos 

de inglês. 

Os manuais que selecionamos são os seguintes: 

Manuais de espanhol: 

Equipo Prisma (V.V.A.A.) (2008). Prisma nível C1. Madrid: Edinumen. 

 

Equipo Prisma (V.V.A.A) (2008). Prisma nível B2. Madrid: Edinumen. 

 

Equipo Prisma (V.V.A.A) (2008). Prisma nível B1. Madrid: Edinumen. 

 

Pacheco, Luísa; Sá, Delfina. (2013). Endirecto.com1 – Espanhol 10º ano nível 

de iniciação. Porto: Areal Editores 

 

Pacheco, Luísa; Sá, Delfina. (2013). Endirecto.com4 – Espanhol 10º ano nível 

de continuação. Porto: Areal Editores 
 

Manuais de inglês: 

 Fresh, Cláudia; Goulart, Inês (2014). Be connected 11º ano. Lisboa: Santillana. 

 Simões, Celeste; Oliveira, Helena (2014). Bridges – 11º ano. Lisboa: Sebenta 

Simões, Celeste; Oliveira, Helena (2013). Bridges – 10º ano. Lisboa: Sebenta 

Soars, Liz; Soars, John (2003). New Headway – Advanced. Oxford: Oxford 

University Press. 

Soars, Liz; Soars, John (1998). New Headway – Upper-Intermediate. Oxford: 

Oxford University Press. 

 

A seleção destes manuais teve em conta critérios básicos: primeiro, que tivessem sido 

editados recentemente seguindo as diretrizes dos programas do ensino do inglês e do 

espanhol para o ensino secundário e, segundo, que para além de pertencer a grupos 

editoriais diferentes, demonstrassem abordagens diferentes. Os manuais Prisma e New 

Headway incluem todos os níveis desde o A1/elementar até ao C1/ advanced. 
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5.1. Manuais de espanhol 

Prisma, Edinumen 

Tal como já foi mencionado, o tratamento das UFs nos manuais só é incluído no nível 

avançado. Contudo, este manual tem a particularidade de, nos níveis B1 e B2, ir 

aduzindo expressões, refrães e provérbios no início de cada subunidade. Tais frases 

estão sempre associadas ao tema principal da unidade e são apresentadas, geralmente, 

de duas formas: para que o estudante explique o seu significado ou, no caso de estar 

incompleto, para que complete o enunciado. 

Exemplos: 

1) ¿Nos echas una mano? (B2, unidad 3,subunidad 4) 

¿Sabes lo que significa esta expresión?   

2) Aunque la mona se vista de seda…. (B1, unidad 11, subunidad1) 

¿Sabes cómo continúa el  refrán? 

No manual de nível C1, as UFs aparecem no índice geral, denominadas por expressões 

idiomáticas:  

Léxico y expresiones idiomáticas relacionadas con el teatro. (unidad 2 – El teatro) 

Contenidos léxicos – expresiones idiomáticas con animales (unidad 7 – El medio 

ambiente) 

Contenidos léxicos – expresiones idiomáticas con por y para (unidad 11 – La mitología) 

 Ao longo do manual, o tratamento das expressões idiomáticas é feito a partir de 

exercícios de preenchimento de espaços, de correspondência e exercícios de audição. Os 

refrães e provérbios continuam a introduzir algumas subunidades.  

 

Endirecto.com1/4, Areal Editores 
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Nos manuais da editora portuguesa, o tratamento das UFs difere bastante do usado no 

manual Prisma. Em nenhuma unidade há referências a expressões idiomáticas, frases 

feitas ou idiomatismos.  

Os exercícios onde os alunos devem refletir sobre o significado não literal de algumas 

expressões ocorre nas atividades de vocabulário procedentes da leitura e interpretação 

do texto.  

Exemplos: 

1) Lee el texto y encuentra el sinónimo de las siguientes expresiones: (página 77) 

a. “me estaba volviendo loca” 

b. “pasó volando” 

(…) 

 

2) ¿Qué significan las siguientes palabras y expresiones en el texto? Elige la 

opción correcta (página 63) 

f) como las lechugas y los búhos. (l.19) 

1. rezando todo el día 

2. comendo restos 

3. haciendo una vida nocturna 

 

O manual Endirecto.com1 tem dois exercícios com refrães, um sobre os meses do ano e 

outro sobre o quotidiano e o manual Endirecto.com4 tem uma ficha de preparação para 

exame com um exercício de substituição de palavras ou segmentos por expressões.  

 

5.2. Manuais de inglês 

 

New Headway, Oxford 

 

Este manual insere o estudo das UFs a partir do nível upper-intermediate com uma 

subsecção a que chamam “Metaphors and idioms”, na qual os alunos são convidados a 

refletir sobre a diferença entre sentido literal e sentido metafórico. Exemplo: 
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1) In which one of the sentences is the word in italics used literally? (página93) 

Can you give me a hand to move this sofa? It´s too heavy! 

We shook hands and introduced ourselves. 

Depois, é pedido que reescrevam as frases substituindo as palavras com sentido 

metafórico. As restantes atividades consistem em exercícios com preenchimento de 

espaços usando expressões com outras partes do corpo.  

O manual de nível avançado apresenta vários exercícios em diversas unidades e 

abordando diferentes tipos de UFs: proverbs, idioms, clichés, everyday expressions e 

idiomatic expressions. Há também exercícios com phrasal verbs.  

Este manual segue abordagem do nível anterior e insiste na diferença entre sentido 

literais e metafóricos e apresenta vários exercícios de reescrita de frases, de 

correspondência e de preenchimento de espaços. Os conceitos são acompanhados das 

suas definições, havendo um espaço onde é explicado o significado de expressão 

idiomática e cliché, por exemplo.  

Na unidade “Altered images” há listas de frases que contêm metáforas sobre quatro 

temas - o corpo, a luz, a natureza e o movimento - das quais os discentes devem 

descodificar o sentido literal e metafórico.  

Bridges, 10º/11º anos, Sebenta 

A abordagem deste manual é muito semelhante à do manual de espanhol da Areal 

Editores. O tratamento das UFs é quase nulo, havendo apenas dois exercícios com 

idioms, um sobre as partes do corpo e o outro sobre o consumismo. 

Be connected, 11º ano, Santillana 

Tal como o Bridges, este manual apresenta uma perspetiva das UFs muito incipiente. 

Neste caso, há apenas um exercício de “idiomatic expressions” subordinado à palavra 

“dog” 

 

5.3. Aspetos em comum 
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Depois de analisar os manuais mencionados, concluímos que, apesar de terem 

abordagens diferentes, o tratamento das UFs é muito semelhante, já que lhes é dado um 

papel muito secundário. 

As UFs aparecem como parte dos conteúdos lexicais, em textos que o aluno deve 

trabalhar ou em alguns exercícios breves e raramente acompanhados de atividades que 

levem o estudante as usá-las em diferentes contextos, ou seja, os exercícios estão mais 

concentrados na competência recetiva, do que produtiva.  

As UFs mais comuns são os provérbios e os refrães e as chamadas “frases feitas” ou 

“expressões idiomáticas”. Os exercícios que aparecem com mais regularidade são os de 

escolha múltipla, correspondência e de preenchimento de espaços. Estas ocorrências 

carecem, geralmente, de um contexto, ou seja, referências às situações de uso. 

Outro aspeto comum nestes manuais é a ausência de uma nomenclatura uníssona no que 

concerne à denominação das UFs; nos manuais analisados encontramos várias 

terminologias: frases hechas, refranes, proverbs, idioms, clichés, idiomatic expressions, 

metaphors e everyday expressions. 

Tanto os manuais de inglês como de espanhol são consentâneos no que diz respeito à 

inclusão deste conteúdo apenas nos níveis mais avançados, pelo que os livros de nível 

A1, A2 e B1 não apresentam exercícios sobre o tema em estudo.  

 

5.4. Aspetos divergentes 

Como já foi mencionado, os manuais estudados tratam as UFs de forma similar, mas há 

também pontos divergentes, nomeadamente, a tipologia das UFs e os tipos de textos 

usados para a sua aquisição.  

O manual da Edinumen privilegia bastante os provérbios e os refrães, ao passo que o da 

Oxford é mais abrangente e oferece um leque mais alargado de UFs. Nestes manuais, os 

exercícios nem sempre estão associados a um texto, aparecem de forma autónoma, 

geralmente associados a uma temática.  
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Os manuais das editoras nacionais oferecem um espaço muito reduzido à fraseologia, 

mas as atividades estão, regra geral, associadas a um texto e as expressões aparecem de 

forma mais bem contextualizada. 

Considerações finais 

Do exposto podemos concluir que no manual da editora Oxford houve uma 

preocupação em esclarecer o aluno sobre que tipo de UFs iriam trabalhar, além de 

promover a reflexão sobre os sentidos literais e idiomáticos das estruturas apresentadas. 

Há mais variedade de exercícios e diferentes metodologias.  

No global, os manuais não tratam a fraseologia com o rigor devido: os exercícios não 

são elaborados no sentido de exercitar a competência comunicativa do aluno, deixam 

para segundo plano a abordagem cultural e não é claro o tipo de UF que está a ser 

tratada. Geralmente, as expressões idiomáticas, as frases feitas, os idiomatismos e as 

expressões fixas são usados como sinónimos, não havendo lugar para uma explicação 

mais detalhada sobre a sua terminologia.  

Finalmente, a tipologia de exercícios escolhida revela a falta de cuidado na aquisição 

das UFs, tanto nos níveis iniciais como avançados, porque não conduz o aluno a um 

processo de reconhecimento, descodificação e uso, que é necessário para que tais 

expressões passem a fazer parte do caudal fraseológico de cada aprendente. 
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6. As unidades fraseológicas nos exames nacionais 

Uma das maiores preocupações de alunos e professores é a preparação para o exame 

nacional das suas disciplinas. Ao fazermos este estudo sobre o tratamento das UFs no 

ensino secundário, pareceu-nos igualmente importante saber o impacto que têm nas 

provas dos discentes.  

Partimos da intuição de que às UFs é dada uma maior ênfase na língua espanhola. Até 

ao momento, não nos foi possível afirmar que tal pressuposto corresponde à realidade, 

porque a abordagem dos manuais é muito semelhante em ambas as línguas.  

No entanto, da análise que fizemos podemos concluir que nas provas de espanhol, há 

uma maior ocorrência de exercícios que visam, direta ou indiretamente, a compreensão 

e interpretação de enunciados com um determinado grau de idiomaticidade.  

O nosso estudo baseou-se nas provas realizadas entre os anos 2007/ 2012, no caso do 

inglês e 2008/2013 no caso do espanhol. 

  

6.1 Exames nacionais de inglês 

Prova Escrita de Inglês - 5506 

10.º e 11.º Anos de Escolaridade – Continuação – bienal 

Não encontramos em nenhuma prova de inglês exercícios dedicados às UFs nas suas 

mais diversas formas. 

 

6.2 Exames nacionais de espanhol 

Prova Escrita de Espanhol - 5477 

10.º e 11.º ou 11º e 12º Anos de Escolaridade – Iniciação – bienal 

                                                             
6 Cf http://bi.gave.min-edu.pt/exames/exames/eSecundario/ 
7 Cf http://bi.gave.min-edu.pt/exames/exames/eSecundario/ 
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Ao contrário das provas de inglês, as de espanhol apresentam alguns exercícios 

dedicados à fraseologia. Ainda assim, essa ocorrência não acontece em todos os anos 

letivos, nem em todas as fases.  

Na prova do ano 2013, na primeira fase, os estudantes viram-se confrontados com um 

exercício com expressões contruídas com o verbo ser, aliadas a um nome de um animal. 

O exercício de preenchimento de espaços estava relacionado com a temática dos 

parques naturais. Na instrução, estas expressões foram denominadas por “linguagem 

coloquial”. 

En el lenguaje coloquial, se usan muy a menudo nombres de distintos animales para 

describir el carácter y la conducta de las personas. 

Cuando se dice de alguien que… 

a) es un _________, queremos decir que es astuto y sagaz. 

No ano de 2010, na prova da segunda fase, e a propósito dos ditos populares que 

invadiam os pensamentos de Dom Quixote, os estudantes resolveram um exercício de 

correspondência entre refrães e os seus significados. Ficam alguns exemplos: 

«– No debió de ser eso – dijo Sancho –, sino que se debió de atener al refrán que dice: 

«que para dar y tener, seso es menester.» Capítulo LVIII, 2.ª parte 

«Así es verdad – respondió Sancho –; pero al buen pagador no le duelen prendas.» 

Capítulo XXX, 2.ª parte 

«No es la miel para la boca del asno – respondió Sancho –; a su tiempo lo verás.» 

Capítulo LII, 2.ª parte 

 

No ano 2009, o exame contemplou exercícios de escolha múltipla para interpretar o 

significado de algumas expressões. Neste caso, nem todas as expressões continham um 

sentido idiomático, pelo que os discentes podiam encontrar expressões com sentidos 

literais e não literais. 

4.  Elija la opción equivalente para cada expresión en negrita. 
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4.5. – Me da mucha rabia que mis tías se enfaden cuando nos juntamos la familia. – ¿Y 

os reunís muy a menudo?  

a. me preocupa muy poco  

b. me provoca un gran mal estar  

c. me produce alguna ternura 

4.6. – ¿Cuánto tiempo hace que no ves a Manolo?– Hará como un mes… la verdad es 

que lo echo mucho de menos.  

a. encuentro más  

b. veo muy a menudo  

c. añoro mucho 

 

A prova de 2011, em ambas as fases, seguiu a mesma tipologia de exercícios de 2009, 

mas, neste caso, as expressões continham sempre um sentido idiomático. 

4. Identifique el significado de las expresiones subrayadas, de acuerdo con la 

información del texto. 

4.1.1. «... y eso hizo que su madre no pusiera trabas...» (l. 10) 

 (A) no se opusiera 

 (B) le apoyase  

(C) fuera indiferente 

 (D) presentase obstáculos 

4.1.2. «... cuando perdía alguna clase se las apañaba...» (l. 13) 

 (A) sustituía las clases en otro grupo 

 (B) repetía las clases posteriormente  

(C) intentaba solucionar el problema  

(D) seguía a su aire compitiendo 

 

4.1.3. «Pero la procesión la lleva por dentro.» (l. 23) 
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 (A) es muy religioso aunque no lo aparente  

(B) no exterioriza los sentimientos  

(C) es muy comunicativo y expansivo  

(D) no exterioriza creencias religiosas 

 

Estes exercícios retirados das provas nacionais comprovam o que já foi constatado, 

neste relatório, relativamente à didática das UFs: falta uma terminologia concordante. 

Nestes enunciados deparamo-nos com a expressão, a nosso ver inapropriada, 

“linguagem coloquial”, mas também a versão demasiado simplista “escolhe a expressão 

correta”. É importante que se encontre uma “linguagem universal” na área das UFs que 

permita sistematizar os seus diferentes tipos.  

Além disso, os exercícios evidenciam a ausência de um critério que desenvolva as 

dimensões cognitiva e funcional apresentadas por Navarro. Refiro-me, pois, ao facto de 

as atividades propostas terem sido concebidas com expressões que aparecem 

aleatoriamente, sem seguirem o esquema da família lexical ou das esferas conceptuais.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

__________________________________________________________________  
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Capítulo II. Fundamentos práticos 

1. Caracterização da escola e dos participantes 

A escola secundária António Sérgio, onde realizei o estágio pedagógico de espanhol, foi 

fundada no ano de 1984 e situa-se na freguesia de Mafamude, centro de Vila Nova de 

Gaia, distrito do Porto. 

Em 2010, a escola concluiu o seu processo de requalificação – ao abrigo do programa 

de modernização de escolas do projeto Parque Escolar - que permitiu a construção de 

novos espaços e melhoria de equipamentos, assim como de condições de 

adequabilidade e conforto preciosas ao desenvolvimento da sua oferta formativa. Assim 

sendo, esta instituição tem todas as condições necessárias para que se crie um bom 

ambiente escolar e as aulas sejam bem-sucedidas: há acesso à internet, computadores e 

quadros interativos em todas as salas.  

 A escola funciona em regime diurno e noturno.  

O corpo docente é constituído por cerca de 200 professores e a população escolar 

compreende cerca de 1400 alunos provenientes daquela zona de Gaia e de freguesias 

vizinhas. Por essa razão, há várias turmas do ensino profissional, para além dos 

conhecidos cursos gerais de Ciências e Tecnologias, Ciências Económicas, Línguas e 

Humanidades e Artes Visuais.  

Durante este ano letivo, trabalhei com duas turmas do décimo ano: a turma F, que era 

composta por 26 alunos que se sentiam bastante à vontade nas aulas de espanhol, talvez 

por se encontrarem num nível de continuação – tinham estudado espanhol desde o 

sétimo ano de escolaridade - e não havia uma grande diferença quanto ao nível, nem aos 

perfis cognitivos, embora alguns alunos demonstrassem dominar a língua com mais 

eficácia no que à fluência e à correção diz respeito. Esta turma estava no nível B1 

A turma G tinha 28 alunos com perfis cognitivos diferentes e com um comportamento 

irregular: pareciam menos interessados, mais conversadores e distraídos. Esta turma 

contatava com a língua espanhola pela primeira vez; estava, por isso no nível A2. 
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2. Materiais pedagógicos e metodologias utilizadas 

Como tentamos demonstrar ao longo deste trabalho, a aquisição de UFs na aula de LE é 

uma mais-valia no desenvolvimento da competência lexical e comunicativa, mas 

também um veículo que conduz à consciência intercultural. 

A necessidade de compreender o fenómeno lexical em estudo, bem como a premência 

de suprir a carência dos alunos e a falta de materiais ajustados ao seu tratamento, 

levaram à criação de materiais pedagógicos que possibilitassem uma reflexão sobre o 

uso de UFs em contexto de sala de aula. Assim, foram três os momentos de 

investigação/ação realizados ao longo deste ano letivo. 

Os materiais foram criados prezando os perfis das turmas e respeitando os seus ritmos 

de aprendizagem. Além disso, era essencial que se apresentassem como desafios 

aliciantes nos quais os discentes desenvolvessem várias destrezas, mas também 

entendessem a sua utilidade. Para além destas considerações, os materiais foram 

elaborados tendo em conta a unidade didática em que se inseriam e daí a sua devida 

contextualização – por esta razão, a escolha das expressões estudadas nos diversos 

momentos, baseou-se nos eixos temáticos a ser trabalhados, o que, por um lado, 

promoveria o seu alargamento vocabular, ou seja, a sua aquisição, mas também o seu 

uso em contextos orais e escritos. 
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2.1. Primeiro momento 

EXPRESSÕES SOBRE JOGOS DE CARTAS 

A turma do décimo ano com nível B1 era muito participativa e empenhada. Pese 

embora estas qualidades, os aprendentes tinham a tendência para usar demasiado o 

português ou o “portunhol”, tanto no registo oral, como no escrito. Para contrariar esta 

disposição, era importante dar instruções muito específicas, com muitas orientações a 

serem seguidas e controlar equilibradamente, sobretudo, a oralidade, que é o momento 

em que o discurso, pela sua imediatez, é mais fluente, mas também menos rigoroso e 

mais precipitado.  

Assim sendo, a aula preparada para esta turma contemplava essas questões e estava 

inserida numa unidade didática cujo tema central era “O futuro”. Seguindo o eixo 

temático das adivinhações feito a partir do baralho de cartas espanhol, trabalhei com os 

discentes a simbologia de algumas cartas da baraja española, assim como os 

antecedentes históricos associados ao jogo. Depois de algumas atividades de preparação 

e de interpretação do texto Las cartas sobre la mesa: La baraja española y sus 

curiosidades, foi pedido aos discentes que interpretassem o significado das expressões 

(cf anexo 1):  

o Poner las cartas boca arriba; 

o Ser un as; 

o Romper la baraja; 

o Tener un as en la manga. 

 

Apesar de estas frases contemplarem um equivalente em português e de serem 

facilmente traduzidas, a verdade é que a turma teve alguma dificuldade em resolver o 

exercício, sobretudo porque as frases não estavam inseridas no texto que tinham lido e 

por isso careciam de um contexto que pudesse clarificar o seu significado. As 

dificuldades dos discentes prenderam-se com o facto de não conseguirem distinguir o 

sentido literal do sentido idiomático e, assim, não conseguiram resolver a tarefa com 

sucesso. Ao pedir que a turma explicasse o seu significado, o objetivo era o de 

descodificar o seu significado não literal. Assim, obtive as seguintes respostas: 



46 

 

Poner las cartas boca arriba: poner las cartas boca arriba significa mostrarlas; 

significa ponerlas en la mesa mostrando las imágenes que queremos esconder.  

Romper la baraja: significa estropear las cartas. 

Tener un as en la manga: significa tener la mejor carta y usarla cuando aparezca la 

mejor oportunidad. 

A expressão Ser un as não ofereceu dificuldades porque em ambas as línguas os alunos 

conhecem o seu significado não literal que, na realidade, é o único usado. Ser un as 

significa ser muy bueno en algo. No entanto, as restantes podem ser interpretadas 

segundo ambos os sentidos, o sentido literal – que foi o usado pelos alunos e o sentido 

metafórico: 

o Poner las cartas boca arriba: significa decir claramente a alguien lo que  se 

piensa aunque sea negativo; 

 

o Romper la baraja: significa cancelar un pacto o trato; 

 

 

o Tener un as en la manga: significa tener algo  preparado para utilizarlo cuando 

llegue el momento.  

Este exercício serviu para refletir sobre a abordagem pedagógica a implementar no 

tratamento das UFs. Primeiro, devemos ter em conta que as expectativas criadas por 

uma turma entusiasta podem não ir ao encontro das suas reais capacidades e este 

exercício revelou-se um pouco difícil no momento em que os alunos tiveram de 

discernir entre significados literais e opacos. Em segundo lugar, é necessário perceber 

que não basta que um determinado conteúdo venha a propósito, é preciso que esteja 

devidamente contextualizado para que isso facilite não só a sua compreensão, mas 

também a sua aquisição e o seu uso. E, por fim, faltou, nesta aula, criar uma situação em 

que os discentes, depois de compreenderem os seus significados, utilizassem as 

expressões noutros contextos que não tivessem relacionados com os jogos de cartas. 
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2.2 Segundo momento 

 EXPRESSÕES COM COMIDA 

Ainda no primeiro período, tive a oportunidade de trabalhar com um pequeno grupo de 

estudantes do décimo primeiro ano, do curso de Línguas e Humanidades. Estas aulas 

funcionaram como apoio e preparação para o exame nacional da disciplina. Na 

realidade, foi com estas alunas que decidi, definitivamente, debruçar-me sobre o estudo 

das UFs, já que alunas estavam muito preocupadas com este conteúdo e o seu 

aparecimento em algum dos exercícios do exame.  

O primeiro momento tornou a planificação desta aula mais fácil porque tomei 

consciência de que o estudo das chamadas “expressões fixas” nas aulas de L2 não passa 

só pela sua apresentação; é imperativo conhecer bem o nível da turma, mas também 

criar condições para que o aparecimento de tais expressões seja natural e útil.  

A propósito da aproximação das festas natalícias e dos costumes típicos dos espanhóis, 

escolhi um texto de opinião sobre os comportamentos associados a esta época do ano: 

Cómo llegar al 7 de enero, de Quim Monzó (cf. anexo 2). O artigo continha vocabulário 

diversificado e algumas palavras eram pouco comuns e usadas com sentido irónico que 

foi necessário esclarecer, assim como algumas expressões típicas que serviram para 

introduzir a segunda atividade. Depois de um momento de interação oral em que se 

discutiram as diferenças e as semelhanças entre ambas as culturas, descodificaram-se os 

significados de frases como viver la mar de feliz, sin dar lata ou explicar con pelos y 

señales, através de paráfrases e expressões sinónimas em espanhol e, pelo inverso, 

aproveitaram-se conceitos a que se costumam atribuir expressões idiomáticas, como é o 

caso da palavra “despotricar” que significa “criticar” e que habitualmente aparece 

associado à expressão poner verde a alguien.  

Depois deste momento inicial em que se introduziu o estudo das unidades fraseológicas, 

passamos a um exercício feito em pares (“Frases hechas con comida”) em que o aluno 

tinha de explicar a sua situação/ contexto para que o colega lhe desse a frase feita 
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correspondente e, em seguida, transformasse o seu enunciado substituindo uma parte 

pela expressão dada pelo colega. (cf. anexo 3). Por exemplo:  

Enunciado: Eva es insoportable, tiene muy mal carácter. Frase feita: Tener mala leche, 

uva. 

Resposta definitiva: Eva es insoportable, tiene muy mal leche. 

No final, os pares tinham de encontrar frases equivalentes na sua língua. Por exemplo: 

Plato fuerte: Ponto forte. 

Media naranja: cara-metade. 

Estes exercícios, só possíveis nos níveis mais avançados, para além de promoverem o 

trabalho em equipa e a interação oral, possibilitam a ampliação de unidades lexicais e 

obriga ao uso das UFs dentro de um determinado contexto. Neste caso, partiu-se de um 

contexto específico, el banquete navideño, para praticar as expressões com um campo 

temático comum: a comida, que têm aplicação noutros contextos, ou seja, servem para 

nos referirmos à personalidade das pessoas, aos seus comportamentos ou para descrever 

situações.  

As condicionantes típicas de um estágio pedagógico não nos permitiram continuar esta 

atividade. Colocada desta forma, parece não ter passado de um momento em que os 

alunos elencaram uma lista de EIs sobre comida. Mas não se trata apenas disso. Nesta 

aula, privilegiamos a produção e a interação oral, mas também ativamos os 

conhecimentos já existentes de algumas expressões e procuramos que este grupo de 

alunos refletisse sobre o uso destas UFs na sua LM.  

Ainda assim, teria sido proveitoso, num momento posterior, distinguir as expressões 

que possuem um equivalente direto em português das que não têm e que é necessário 

parafrasear (cf. classificação de Xatara, capítulo II, ponto 4). Esta distinção facilitaria as 

fases de utilização e memorização (cf. 4 fases de Martínez, capítulo II, ponto 4) que 

contribuem para um processo mais eficaz da aquisição destas expressões.  

A criação de pequenos diálogos, acompanhados de personagens com características 

marcantes, pode ser uma estratégia proficiente na medida em que explora várias 

habilidades, ao mesmo tempo que obrigaria ao uso das expressões estudadas.  
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2.3. Terceiro momento 

2.3.1. EXPRESSÕES SOBRE VESTUÁRIO 

 

A didática das UFs culminou na turma de iniciação do décimo ano. Como foi referido 

anteriormente, era um grupo com problemas de concentração, apático, pouco 

participativo e com desníveis mais visíveis no que diz respeito ao processo de 

aprendizagem: havia alunos perspicazes e autónomos mas, por outro lado, havia os que 

dificilmente conseguiam trabalhar sozinhos ou tomar a iniciativa para participar. No 

geral, era uma turma conversadora e pouca atenta.  

Quando questionados sobre a definição de EI, a turma dividiu-se. Num universo de 

vinte e um alunos, onze diziam saber o que era uma EI e dez admitiram não conhecer. 

As explicações dadas pelos estudantes foram variadas: 

 EIs são expressões que usam situações do dia-a-dia para explicar uma situação. 

 São expressões de cada país. 

 Expressões específicas de cada língua/ cada idioma. 

 São frases feitas. 

 São expressões típicas de um país e só se dizem nele. 

 São expressões que todos dizemos com alguma regularidade de modo a que 

sejam conhecidas. 

 Tratam-se de expressões que pretendem transmitir uma ideia, através de outras 

palavras. 

  

Estas respostas permitiram-nos perceber que há alguma confusão associada a este tema. 

Algumas destas definições abordam o seu lado mais pragmático, outras tentam explicar 

em que consistem. Na verdade, todas estas pequenas contribuições mostram que a ideia 

que os discentes têm não é clara, mas também não se afasta completamente da definição 

que encontramos (cf. capítulo II, ponto 3). 

 Percebendo esta realidade, preparei uma unidade didática que contemplava uma 

variedade de exercícios que possibilitasse a participação de todos os alunos, ou seja, 

tarefas que partiam de um menor grau de complexidade, até àquelas que suscitariam um 
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esforço cognitivo maior. Por outro lado, era essencial pôr em prática as conclusões a 

que cheguei nos momentos anteriores e incluir, ao mesmo tempo, as diretrizes dadas por 

Gómez Molina, Pénadez Martinez e Cláudia Xatara.  

A primeira unidade didática esteve subordinada ao tema do vestuário, calçado e 

acessórios. Depois de ativar algum vocabulário relativo ao tema, os alunos tiveram 

acesso a um diálogo entre duas amigas dentro de uma loja de roupa. O pequeno texto, 

para além de referir questões relativas à venda e compra de roupa, continha algumas 

expressões que costumam ser usadas nesta situação (cf. anexo 4): 

o Ir de punta en blanco; 

o Estar sin blanca; 

o ¡Ser una ganga!; 

o ¡No quedarse para vestir santos! 

 

Após apreender o sentido global do texto, os discentes tiveram de resolver vários 

exercícios: 

 Exercício de escolha múltipla: esta primeira atividade tinha como objetivo 

esclarecer o significado das expressões que faziam parte do texto; os alunos 

tinham a possibilidade de escolher entre duas opções.  

 Exercício de associação: esta atividade consistia em associar as expressões aos 

significados dados e contemplava expressões relacionadas com as cores e as 

peças de roupa, mas que não apareciam no diálogo. Neste exercício, as 

expressões aparecem isoladas, mas o seu significado seria mais facilmente 

descodificado. Neste caso, as frases dadas deveriam ser todas interpretadas no 

seu sentido idiomático: 

 

 

o Nadar y guardar la ropa; 

o Sacarse de la manga; 

o Poner las botas; 

o Andar de capa caída; 

o La ropa sucia se lava en casa; 

o Saber dónde le aprieta el zapato; 
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o Cambiar la chaqueta. 

 

 Exercício consolidação: esta atividade consistia na elaboração de um pequeno 

diálogo numa loja de roupa, no qual dos discentes deviam usar pelo menos duas 

das expressões estudadas.  

 

No momento inicial, poucos foram os alunos capazes de explicar que tipo de frases 

eram estas, embora quase todos entendessem que o seu significado não era percetível 

apenas pelo conhecimento das palavras que as compunham. Ainda assim, estas tarefas 

revelaram-se bastante acessíveis a todos e foram bem-sucedidas. Creio, até, que este 

conteúdo é bastante apreciado pelos alunos uma vez que gera alguma curiosidade em 

torno dos significados, da relação entre a palavra e o sentido global que, muitas vezes, é 

bastante diferente e das semelhanças e diferenças entre a sua língua e a espanhola.  

 

 

2.3.2. EXPRESSÕES DO QUOTIDIANO  

 

A segunda unidade didática teve como tema “A cidade”. Para a segunda aula, escolhi o 

conto tradicional “El ratón de campo” que conta a história de dois ratos, primos, que 

moram em lugares diferentes: um no campo e o outro na cidade. Desta vez, optei por 

um exercício com um maior grau de dificuldade e decidi que seriam os alunos a explicar 

por palavras suas o sentido das expressões retiradas da história (Cf. anexo 5): 

 

o “El ratón de campo no daba crédito a sus oídos” 

o “Susurró  al entrar de puntilllas en la cocina” 

o “(…) olvidó sus temores en un abrir y cerrar de ojos” 

o “Cuando no haya moros en la costa” 

 

Neste caso, as expressões não pertenciam a um campo lexical específico. Trata-se de 

frases que costumamos ouvir no dia-a-dia, passíveis de aplicar a diferentes situações. 
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Convém, no entanto, chamar a atenção para o seguinte: ao contrário do que é habitual, 

neste exercício não faz sentido conhecer o significado real de todas estas expressões 

para que seja contraposto ao seu sentido não literal. As expressões haver mouro na 

costa e num abrir e fechar de olhos não são usadas no seu sentido denotativo. Na 

realidade, não será necessário desconstruir o seu lado metafórico porque esse já 

desapareceu e estes enunciados assumem hoje como sentido primeiro aquele que foi o 

seu segundo sentido.  

O mesmo ocorre com a expressão dar crédito, que hoje incluímos no âmbito das EIs, 

mas à qual atribuímos hoje aquele que é o seu significado original, já que na sua génese 

não dar crédito significa precisamente não acreditar.  

 

Desta forma, o objetivo era que os discentes explicassem os seus significados: 

o El ratón de ciudad no daba crédito a sus oídos (…)” Significa que el ratón no 

creía en lo que sus oídos escuchaban. 

 

o “Susurró al entrar de puntillas en la cocina.” Significa que el ratón entró sin 

hacerse notar, discretamente. 

 

o  “(…) olvidó sus temores en un abrir y cerrar de ojos. Significa que el ratón 

olvidó sus temores muy rápido. 

 

o “Cuando no haya moros en la costa (…).”Significa que el ratón podrá salir 

cuando no esté nadie, no haya enemigos. 

 

Este exercício, ao contrário dos elaborados para a unidade didática anterior, tornou-se 

mais complexo; por um lado, os discentes não conseguiram entender logo o significado 

de todas as expressões, por outro, neste nível inicial, ainda têm dificuldades em expor, 

oralmente ou por escrito, as suas conclusões, pensamentos ou ideias. Não havendo 

nenhum apoio textual, tornou-se um pouco árdua a tarefa de explicar as expressões 

usando as suas próprias palavras.  
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Além disso, os estudantes confrontaram-me com a dúvida: “O que é que temos de 

fazer?” Na medida em que para alguns lhes pareceu que a frase se explicava a si mesma 

e que assim estariam a explicar o que já estava exposto. Nesta situação, foi necessário 

conduzir o aluno para o contexto em que a frase apareceu, e interpretar o enunciado 

dado tendo em conta o que acontecia imediatamente antes e depois. Neste tipo de 

exercício, pareceu-me bastante útil a correção em grande grupo porque promoveu a 

reflexão e o registo de uma resposta que abrangesse a interpretação de vários alunos. 
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2.4. Conclusões  

Estes três momentos foram cruciais para entender como devemos abordar o conceito de 

UF nas aulas de L2. Desde a temática tratada, passando pelo tipo de exercícios até ao 

conhecimento dos alunos, tudo é importante quando se trata de planificar uma aula cujo 

objetivo é trabalhar estas expressões. 

Percebemos, pela forma como os alunos reagiram às tarefas, que este é um conteúdo 

que lhes agrada, por se tornar um exercício de comparação e contraste entre o espanhol 

a língua materna, ou outras línguas que já conhecem. Esta comparação geralmente 

facilita o processo de motivação e aquisição destas estruturas porque funciona como 

referência, tanto por proximidade com a língua materna, como por distanciamento. 

Comprovamos que a presença de um contexto é fundamental para a sua compreensão, 

porque os sentidos idiomáticos associados a grande parte destes enunciados não é tao 

imediato quanto parece e isso dificulta o processo de interpretação e assimilação. Além 

disso, auxiliados por um contexto, os alunos sentem-se mais confiantes no momento da 

interpretação e podem ser mais bem-sucedidos.  

As instruções tem que ser muito claras, à exceção dos exercícios de escolha múltipla, de 

expressões sinónimas ou paráfrases, que são de compreensão mais imediata e que se 

podem resolver de forma mais intuitiva. 

Acreditamos que os alunos devem ter contato com este conteúdo nos níveis de iniciação 

porque isso vai facilitar a sua compreensão em momentos posteriores, mas também 

porque é uma forma dos estudantes ampliarem o seu vocabulário e de começarem a usar 

construções mais complexas e diversificadas e mais próximas da L2. Ainda assim, é 

preciso ter em conta a tipologia dos exercícios e a estrutura das expressões; no nível 

inicial talvez seja profícuo usar enunciados que comecem sempre da mesma forma, por 

exemplo, com o verbo ser ou estar, ou com estruturas comparativas. 

Finalmente, pensamos ser imprescindível que os estudantes de línguas estrangeiras 

conheçam e usem estas expressões porque é uma forma de constatarem aspetos culturais 

da L2, e de aprenderem uma língua não só através das estruturas gramaticais e de 

funcionamento da língua. 
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III. Conclusão 

 

Este trabalho de investigação, realizado no âmbito do estágio pedagógico de espanhol 

procurou ser uma reflexão sobre a aquisição das UFs nas aulas de ELE. A par deste 

exercício reflexivo sobre o ensino-aprendizagem destas unidades, foi nossa intenção 

reunir propostas didáticas nas quais o uso das UFs fosse o conteúdo central.  

 

Como já referimos no capítulo I deste relatório, o estudo do léxico e o desenvolvimento 

da competência lexical ficaram, durante muito tempo, esquecidos, para dar um lugar 

privilegiado à aprendizagem das estruturas gramaticais que, por si só, não garantem o 

sucesso na aprendizagem de uma LE, nem tornam os aprendentes usuários competentes 

da L2.  

 

Foi, então, nosso objetivo compreender melhor o processo de aquisição lexical e 

discernir a importância da competência lexical de forma a aperfeiçoar a nossa 

intervenção no âmbito do ensino/aprendizagem do léxico.  

 

Este destaque dado ao ensino do léxico, possibilitou-nos contextualizar a disciplina que 

se responsabiliza pelo estudo das UFs – a fraseologia - para depois encontrar uma 

definição e classificar os diferentes tipos de UFs. 

 

Apresentamos ainda diferentes propostas metodológicas e concentramo-nos, em 

particular, no contributo de Xatara, cujas estratégias nos parecem as mais adequadas.  

 

Cedo nos foi possível concluir que grande parte dos alunos não sabe exatamente o que 

vêm a ser as EIs, embora as usem frequentemente, sobretudo na oralidade. Ora, 

respeitando os perfis dos aprendentes e seguindo os níveis estipulados por Xatara, as 

propostas para os níveis A2 e B1 implicam as diferentes destrezas a desenvolver em 

cada turma e envolvem atividades mais simples, como as de escolha múltipla e as de 

correspondência, até às mais complexas que implicam explicar o sentido não literal de 

cada expressão. 
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Com efeito, ao apresentar tarefas que promovam o uso e a interpretação das UFs, 

pretendemos demonstrar que este conteúdo é essencial para o domínio das estruturas de 

L2, ao mesmo tempo que contribui para a consciencialização das diferenças culturais 

entre a LM e a LE. É esta reflexão que auxilia os discentes no seu percurso de 

aproximação à L2, tornando-os mais próximos das características daquele que será um 

falante nativo.  

 

 

Certos da relevância deste estudo, consideramos muito importante que se dediquem 

mais atividades e exercícios sobre UFs. Conhecemos a realidade, sabemos das lacunas 

com que os professores se deparam, mas é primordial que se incutam hábitos de uso e 

que se delineiem estratégias de memorização para que as atividades surjam devidamente 

contextualizadas e orientadas para a sua principal finalidade: a sua utilização em 

situações reais.  

 

Para terminar, parece-nos também oportuno refletir sobre a necessidade de se 

desenvolverem mais estudos sobre a motivação na aquisição das UFs, já que se trata de 

um assunto que suscita curiosidade por parte dos alunos e os leva a criar relações de 

semelhança e contraste com a sua própria língua. Além desta questão, seria igualmente 

pertinente determinar de que forma as Ufs podem ser um veículo de interculturalidade 

na aprendizagem de uma LE, uma vez que as EIs, os provérbios e os refrães são a 

“construção de uma língua enquanto elemento social” ao mesmo tempo que 

“estabelecem um diálogo activo com as outras componentes da língua, favorecendo uma 

maior expressividade e fomentando uma relação imediata e espontânea entre o sujeito e 

a linguagem” (JORGE, 1997:34) 
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Anexo 1 

 

Las cartas sobre la mesa - La Baraja y sus curiosidades 

 

No podíamos dejar de contar la historia y las curiosidades de este invento que tantos ratos buenos nos 

ha hecho pasar junto a familiares, amigos e incluso estando solos. Hablamos de las cartas o naipes, y 

hoy concretamente, hablaremos de la conocida baraja española. En 1375, las cartas llegaron a Europa, 

y cada pueblo sustituyó los palos y las figuras orientales por aquellas más cercanas a su tradición 

cultural. En esta época aparecen símbolos como los bastones, bastos, cetros, corazones, cascabeles 

entre otros. 

 

La baraja española es única en el mundo debido a la ausencia de reinas y el rey, 

además, nunca aparece sentado. Las figuras son de inspiración medieval y sus palos 

representan a los estamentos más importantes de la época: Los 

comerciantes (Oros), el clero (Copas), la nobleza (espadas) y los 

siervos (Bastos). Pueden ser de 40, 48 o de 50 naipes dependiendo 

del juego. 

 

¿A quién debemos su diseño? 
 

En 1868, un impresor burgalés de origen francés, afincado en Vitoria, Heraclio 

Fournier, presentó su baraja litografiada, cuyo diseño fue premiado en la Exposición 

Universal de París. Pero el diseño definitivo de la "Baraja española" que ha llegado 

hasta hoy bajo diferentes "visiones" artísticas o rústicas es el que realizó Augusto 

Ríus para el propio Fournier. En España se utilizan 3 estilos diferentes, el de Cádiz, 

el catalán y el castellano.  

En España, los juegos con naipes son múltiples y variados. Podemos destacar tres: el tute, la brisca y el 

mus. Este último es el más popular y existen numerosas peñas (asociaciones) que organizan 

campeonatos en todas las Comunidades españolas. 

¿Qué significado tienen? 

Cada palo, además, tiene un significado. Las espaldas indican conflictos, las copas representan las 

emociones, el amor, la belleza, el placer y la felicidad, los oros representan el mundo material, las 

riquezas, los negocios y las finanzas, y los bastos son símbolo del amor y la espiritualidad. 

Adaptado de: http://www.ballesterismo.com/2010/08/las-cartas-sobre-la-mesa-la-baraja.html 

Comprueba, ahora, tus respuestas. ¿En cuántas has aprobado? 

¿Qué significan las siguientes expresiones? 

# Poner las cartas boca arriba. 

# Ser un as. 

# Romper la baraja. 

# Tener un as en  

 

http://www.ballesterismo.com/2010/08/las-cartas-sobre-la-mesa-la-baraja.html
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Anexo 4 

En la tienda de ropa… 

Lee el diálogo entre las dos chicas. 

Sara: Carmen, esta noche quiero ir de punta en blanco a la fiesta del instituto. 

Carmen: Pues… ¿y qué piensas comprar? ¿Un vestido o una falda? 

Sara: Me encantaría un vestido de lunares, blanco y amarillo, ¡pero son todos muy caros y estoy sin 

blanca! 

Carmen: Mira… ¿qué te parece este? Tiene  un corsé a cuadros y es de color rosa. ¡A mí me gusta 

mucho! 

Sara: ¡Qué interesante! ¿Y cuánto cuesta? 

Carmen: ¡Es una ganga! ¡Solo 19,90€, pruébatelo! 

Sara: De acuerdo. Está muy bien de precio, me lo llevo. ¡Hoy estaré muy guapa… no me quedaré 

para vestir santos! 

 

a. Fíjate en las expresiones a negrita ¿Qué significan? Tras leer el texto, escoge la respuesta correcta: 

1. Ir de punta en blanco es… 

a. Vestir elegantemente                                                  b. estar muy divertido/a 

2. Estar sin blanca es… 

a. Estar enfadado/a                                                         b. estar sin dinero 

3. No quedarse para vestir santos es… 

a. No estar soltero/a                                                        b. No estar arreglado/a 

 

b. En español hay varias frases hechas con prendas de vestir o colores. ¡Vamos a descubrirlas!  

a. Nadar y guardar la ropa 
 

1. Tener mudanzas oportunistas de opinión 

b. Sacarse de la manga 2. No resolver los problemas en público 
c. Poner las botas 
 

3. Tener una solución rápida o escondida 

d. Andar de capa caída 4. Pedir un consejo y no hacerle caso 
e. La ropa sucia se lava en casa 
 

5. Ir empeorando físicamente y psicológicamente 

f. Saber donde le aprieta el zapato 6. Comer mucho 
g. Cambiar la chaqueta 
 

7. Saber lo que le puede hacer daño o molestar. 
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c. Elabora, con tu compañero, un pequeño dialogo en una tienda de ropa. Debes usar dos de las 

expresiones estudiadas. 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Anexo 5 

a. Mientras escuchas la historia, rellena los huecos con los verbos correctos.  

El Ratón de Campo 

Había una vez un ratón de campo que vivía en un nido debajo de un seto. Todos los días trajinaba por los sembrados, 

juntando granos de maíz. A veces, si se sentía algo más valiente que de costumbre, entraba a hurtadillas en un jardín 

cercano para darse un festín. Con frecuencia encontraba cortezas de queso en el montón de abono, o migajas de pan 

que alguien había arrojado a los pájaros. 

Un día fue a visitarle su primo, el ratón de ciudad.  

— ¡Oh, primo! ¡Qué sorpresa tan agradable! Aquí en el campo llevo una vida muy tranquila y siempre estoy deseando 
que vengas a verme. Me pasaría el día entero escuchándote contar cosas sobre la vida de la ciudad. Pasa, siéntate y 
cuéntame qué hay de nuevo... 

— Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar —1____________  el ratón de ciudad—. Tengo tantas aventuras 
y como unas cosas tan exquisitas, que... 

—Oh, precisamente iba a ofrecerte algo estupendo —i 2 ___________ el ratón de campo—. Esta mañana encontré 
una corteza de queso deliciosa — 3__________orgulloso. 

El ratón de ciudad no daba crédito a sus oídos. 4__________ una sonora carcajada al ver que su primo ponía la mesa. 

— ¡Pobrecillo! ¡Qué vida más terrible debes llevar! Si lo mejor que puedes ofrecerme son unas cortezas de queso, 
creo que me iré ahora mismo. ¿Por qué no vienes conmigo por unos días? ¡La ciudad es tan emocionante! 

Tras pensarlo un poco, el ratón de campo 5__________ acompañarlo. 

El viaje hasta la casa del ratón de ciudad fue largo y peligroso. Al llegar a la ciudad, 6________________ ir siempre por 
las calles más estrechas, pero incluso en estas había muchísimas personas, y, lo que era peor, muchísimos coches 
transitaban haciendo sonar sus bocinas. 

El pobre ratón de campo temblaba de miedo cuando 7 ___________ a casa de su primo. 

— Creo que me arrepiento de haber venido — 8_____________ al entrar de puntillas en la cocina. 

— Pronto cambiarás de idea — 9___________ su primo, alegre—. Mira lo que hay aquí. 

El ratón de campo  10__________ la vista. Junto a él había una mesa 

cargada de comida. Era un espectáculo tan maravilloso que 11_________ 

sus temores en un abrir y cerrar de ojos. 

— Nunca había visto tantas cosas buenas — 12__________ feliz. 

—Y podemos probarlas todas —dijo su primo—. Ahora siéntate y te 

traeré lo más delicioso que jamás hayas probado. 

En pocos minutos los dos ratones 13 ___________ una enorme pila de 
chocolate. Pero antes de poder mordisquearlo, se 14__________ una puerta y 15__________ corriendo un gran gato. 

16 ___________ casi volando al agujero que el ratón de ciudad tenía en el zócalo. 

— Esto es lo emocionante de la vida de ciudad —se 17__________ el ratón de ciudad. 
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—Te diré que no necesito estas emociones —18___________ su primo—. Es verdad que mi vida es aburrida, pero al 

menos es segura. Cuando no haya moros en la costa, me volveré al campo y me quedaré allí para siempre. 

 

http://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-raton-de-campo.html 

https://www.youtube.com/watch?v=oxl-9OrSax8 

b. Completa la tabla: 

Ciudad Campo 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

  
 

  

 

c. Explica, usando tus palabras, el sentido de las expresiones subrayadas.  

1. “El ratón de ciudad no daba crédito a sus oídos (…)” 

2. “Susurró al entrar de puntillas en la cocina.” 

3. “(…) olvidó sus temores en un abrir y cerrar de ojos.” 

4. “Cuando no haya moros en la costa (…).” 

 

d. Vamos a ver lo que concluyeron los ratones tras vivir esta aventura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  
 

Ayer, viví una aventura muy 

peligrosa en la ciudad. ¡A mí 

no me gustó nada! Sentí mi 

vida por un hilo. ¡Me 

arrepentí mucho…!  

Después de leer los pensamientos de los dos, escoge la opción correcta y rellena los huecos. 

1. Las expresiones “Ayer” y “El año pasado” son conectores temporales/ conectores espaciales que sirven para situar las acciones en el 

tiempo/el espacio. Hay otras, por ejemplo: ________________________________________________________________________________. 

2. Los verbos “viví”, sentí”, “comimos” y “bebimos” están conjugados en el presente/pretérito indefinido del indicativo. Pero, los primos usaron 

otros: _________________________________________________________________. El verbo “fue” es regular/ irregular. 

3. Las terminaciones de los verbos regulares en –ar son: ____, ______,   - ó  , - amos, _______, ________. 

4. Las terminaciones de los verbos irregulares en –ir, -er son:   í,    _____, -ió, -imos, ________, ________.  

Elaboración propia  

Elaboración propia 

 

 

El año pasado, mi primo 
conoció la ciudad por 
primera vez. ¡Fue tan 
divertido! Comimos mucho 
chocolate, bebimos todo el té 
y al final engañamos el gato 
de la casa.  

 

http://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-raton-de-campo.html
https://www.youtube.com/watch?v=oxl-9OrSax8

