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RESUMO 
 
 

 

 

Nos últimos anos, o vídeo foi-se incorporando paulatinamente nas aulas de L2, 

evidenciando a rentabilidade e as grandes possibilidades que oferece no momento de 

ensinar uma língua estrangeira. 

Tendo por base os pressupostos da Teoria Comunicativa, em que o 

processamento da linguagem para a comunicação é a melhor forma de processamento 

da língua para a sua aquisição, os materiais audiovisuais surgem como um bom 

catalisador de tarefas autênticas que promovem a compreensão, negociação, produção, 

automatização e a interação na língua-alvo. 

 Das várias formas existentes de recursos audiovisuais que podem ser utilizados 

no campo pedagógico, propõe-se a aplicação didática do vídeo que, pela sua 

versatilidade e pelo seu valor motivacional, permite promover atividades dinâmicas 

fundamentais para centrar a atenção dos alunos e incrementar a eficácia e a efetividade 

da compreensão oral. O objetivo deste trabalho é procurar refletir sobre as diferentes 

formas de trabalhar na sala de aula a compreensão auditiva, explorando as 

possibilidades que o uso do vídeo nos oferece para abordar esta atividade de língua. 

Pretende-se, pois, corroborar as premissas de que o uso do vídeo pode formar “oyentes 

competentes” e motivar os alunos para a participação oral. 

Assim, neste relatório dá-se conta da reflexão feita em torno do treino da 

compreensão auditiva na aula de Línguas, durante o estágio pedagógico, e são propostas 

algumas estratégias e atividades para o desenvolvimento desta competência nas Línguas 

Estrangeiras (Espanhol) por meio do uso do vídeo. 
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RESUMEN 
 

 

En los últimos años, el vídeo se incorporó paulatinamente en las clases de L2, 

evidenciando la rentabilidad y las grandes posibilidades que ofrece cuando enseñamos 

una lengua extranjera. 

Partiendo de los postulados de la Teoría Comunicativa, en la que el 

procesamiento del lenguaje para la comunicación es la mejor forma de procesamiento 

de la lengua para su adquisición, los materiales audiovisuales surgen como un buen 

catalizador de tareas autenticas que promueven la comprensión, negociación, 

producción, automatización e interacción en la lengua meta.   

De las varias formas existentes de recursos audiovisuales que podemos utilizar 

en el campo pedagógico, se propone la aplicación didáctica del vídeo que, por su 

versatilidad y por su valor motivacional, permite promover atividades dinámicas 

fundamentales para centrar la atención de los alumnos e incrementar la eficacia y la 

afectividad de la comprensión oral. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las 

diferentes maneras de trabajar en clase la comprensión auditiva, explotando las 

posibilidades que el uso del vídeo nos ofrece para abordar esta actividad de lengua. Se 

logra, por eso, corroborar las premisas de que el uso del vídeo puede formar “oyentes 

competentes” y motivar a los alumnos a participar oralmente. 

Así, en este trabajo se da cuenta de la reflexión sobre el entrenamiento de la 

comprensión auditiva en clase de lenguas, a lo largo del año de prácticas, y son 

propuestas algunas estrategias y actividades para el desarrollo de esta competencia en 

las lenguas extranjeras (Español) a partir del uso del vídeo.  
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1. Introdução 

 

Desde os primórdios da humanidade, houve sempre a necessidade de comunicar. 

Mas para que essa comunicação seja possível, é fundamental, primeiro, saber ouvir. Tal 

como preconizam vários autores, entre eles, Juan Carlos Núñez (2009:11) considera que 

a compreensão auditiva é a base para o desenvolvimento da expressão oral e de toda a 

capacidade comunicativa.  

 

Hay varias razones para defender que la comprensión oral es la actividad de la 

lengua más importante. Desde un punto de vista comunicativo, es la actividad 

comunicativa más frecuente. Varias personas pueden escuchar al mismo tiempo 

una persona sola pero lo contrario es imposible.  

 

Ao longo do percurso da experiência no estágio, constatei que, nas aulas de 

Língua Estrangeira, os alunos adotavam uma atitude passiva perante a receção de 

mensagens orais, captando - as de uma forma inconsciente e automática e sem se darem 

conta que tinham de ativar uma serie de processos mentais que lhes permitissem 

compreender o que se estava a dizer. Como refere William Littlewood (1998:63), 

contrariamente ao que muitas vezes se pensa, a compreensão auditiva é um processo 

ativo e não passivo, a partir do qual o locutor/falante produz um enunciado e 

imediatamente o interlocutor/ouvinte é capaz de percebê-lo e interpretá-lo em tempo 

real.  

 

Con frecuencia se dice de la comprensión oral que es una destreza pasiva, lo que 

resulta engañoso, ya que requiere participación activa del oyente […] La 

naturaleza de la compresión oral implica que el estudiante debe ser animado a 

participar en un proceso activo de escuchar para buscar significados, usando no 

sólo pautas lingüísticas sino también sus conocimientos no lingüísticos. 
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Neste sentido, propus-me trabalhar este tema, não só para reconhecer o papel 

ativo dos alunos no manejo desta habilidade, mas também, e enquanto professora em 

formação, refletir sobre a função didática do professor no desenvolvimento de 

estratégias com vista à formação de ouvintes competentes, pois como refere Gil – 

Toresano (2004:900): 

  

[…] el profesor necesitará entender en qué consiste la destreza de escuchar, qué es 

la comprensión auditiva, de qué manera se parece y se diferencia de las otras 

destrezas lingüísticas […] en cuanto a su actuación docente, el buen profesor de 

comprensión auditiva necesitará tener un conocimiento claro de hacia dónde se 

dirige, cuál es su objetivo y de cómo alcanzar esa meta. Necesitará dominar los 

procedimientos y técnicas de actuación en el aula. 

 

Esta é, portanto, uma das premissas defendidas neste trabalho: o ouvinte tem um 

papel ativo pois recorre a uma serie de microdestrezas e estratégias para interpretar a 

mensagem.  

Outra das conclusões sustentadas é a proposta de aplicação do vídeo enquanto 

elemento propulsor do desenvolvimento da compreensão auditiva e da participação oral. 

Não devemos esquecer que trabalhar a compreensão auditiva através do vídeo permite 

que o aluno se enfrente a documentos autênticos que não foram criados com fins 

didáticos. Igualmente, os alunos vão estar expostos a um uso real e atual da língua 

dentro do espaço da sala de aula e perante este tipo de ínput, os alunos vão presenciar 

situações específicas de uso da língua e vão desenvolver estratégias para entendê-la e 

utilizá-la em determinado contexto. Desta forma, aproximamos as atividades da sala de 

aula à realidade externa a esta. 

  

Estos materiales dan al estudiante la oportunidad de manejar mensajes completos 

y significativos y le proporcionan la oportunidad de usar información no 

lingüística (imágenes, colores, símbolos) que faciliten su acceso al significado 

(Ruiz Fajardo, 2009:143). 
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Concomitantemente, procura-se explicitar os possíveis efeitos de uma exposição 

continuada a este tipo de recurso, favorecendo a reflexão sobre as dificuldades da 

compreensão auditiva na aprendizagem de uma língua estrangeira e o reconhecimento 

das próprias carências do desempenho dos alunos:  

 

El lenguaje real está lleno de omisiones, contracciones, encadenamientos, acentos, 

timbres de voz que, de no practicarlo en clase a base de un entrenamiento 

constante, difícilmente se podrá dominar (Brandimonte, 2003:870). 
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Parte I – Fundamentos teóricos 

 

1. A compreensão auditiva 

1.1 Definição e importância. 

 

La audición es la vía principal por la que se 
establece la comunicación entre los seres humanos. 

Francçoise Gauquelin 

 

Ao longo das últimas décadas, os enfoques comunicativos e discursivos têm 

vindo a reconhecer a primazia do significado no processo da comunicação e, por isso, 

têm igualmente promovido a destreza auditiva na sala de aula. Hoje sabe-se que as 

destrezas interpretativas exigem um grande esforço e requerem uma serie de processos 

cognitivos sem os quais não será possível compreender e dar sentido ao que se ouve. 

Ninguém questiona que a comunicação entre os seres humanos se estabelece, 

principalmente, a partir da audição. Mas saber escutar implica muito mais que ouvir.  

Escutar é um processo mental invisível e, por isso, torna-se difícil chegar a uma 

definição ou descrição definitiva do que é realmente escutar. Importa, por isso, fazer a 

distinção entre escutar e ouvir já que estes termos não são sinónimos. De acordo com as 

aceções atribuídas pelo DRAE (Diccionario Real Academia Española) ouvir é "percibir 

con el oído los sonidos" enquanto escutar é “Prestar atención a lo que se oye” e "aplicar 

el oído para oír".  

Gil – Toresano (2004:899) insiste na importância de “aprender a escutar” como 

elemento determinante na aquisição de uma língua e, portanto, na necessidade de se 

insistir numa didática que se centre na compreensão auditiva como competência 

comunicativa. 

Segundo Rost (apud Córdoba et al,2005:3), a compreensão auditiva implica um 

contínuo de processos ativos que são controlados pelo ouvinte e que vai muito além da 

perceção de sons que se produzem de maneira automática, já que consiste em receber, 
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prestar atenção e atribuir um significado aos estímulos sonoros. Logo trata-se de um 

processo complexo, no qual o ouvinte estabelece uma relação entre o que ouve e os 

conhecimentos que detém e, por isso, para este autor escutar implica: 
 

Recibir lo que el emisor en realidad expresa (la orientación receptiva); construir y 

representar el significado (la orientación constructiva); negociar el significado con 

el emisor y responder (la orientación colaborativa); y crear significado a través de 

la participación, la imaginación y la empatía (la orientación transformativa) (Rost, 

2002: 13). 
 

Podemos dizer que, basicamente, a perceção de textos orais na vida real faz-se 

de duas maneiras: de forma casual, sem prestar muita atenção ao que ouvimos (quando 

estamos a ouvir rádio no cabeleireiro, por exemplo) e fixando-nos no que ouvimos para 

extrair uma determinada informação que necessitamos (como quando alguém escuta 

parte do boletim meteorológico para saber que tempo vai fazer no fim de semana). 

(Gonzalez, 2008:39). 

 Deste modo, saber escutar é uma habilidade primordial que vai muito além da 

questão física do ouvir, pois como afirma Martín Peris “Oímos de forma incluso 

involuntária. Escuchamos conscientemente y con un propósito” (1991:17). Uma ideia 

partilhada por Françoise Gauquelin (apud Rodríguez Abella, 2002:237) que indica “oír 

no pone en juego más que los conductos del oído. Escuchar engloba todo el circuito del 

pensamiento”. Numa definição mais exaustiva, Cassany refere que escutar é 

compreender a mensagem e, para fazê-lo, devemos ativar um processo cognitivo de 

construção de significado e de interpretação de um discurso pronunciado oralmente. 

(Cassany, 2000:101) 

Neste sentido, a compreensão auditiva não se resume a um simples 

reconhecimento de frases ou palavras. Compreender um texto oral pressupõe interpretar 

o que o emissor quer dizer. A escuta implica, como foi referido, não só receber e 

descodificar uma mensagem mas também estabelecer uma relação entre o que se escuta 

e os conhecimentos que se detêm. Tendo em conta todos estes procedimentos, Juan 

Carlos Núñez considera que o ato de escutar não é um processo simples: 
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[…] puede parecer un proceso sencillo y natural: un interlocutor produce un 

enunciado e inmediatamente otro interlocutor puede comprenderlo. Sin embargo, 

desde un punto de vista psicolingüístico, resulta  sorprendente que el oyente sea 

capaz de percibir e interpretar la lengua hablada en tiempo real (Núñez, 2009:10). 

 

Todavia, para que o ouvinte consiga compreender e interpretar a mensagem em 

tempo real, deve prestar atenção a todos os detalhes e manter-se numa espécie de 

“estado de alerta” a fim de compreender com eficácia o conteúdo da mensagem, tal 

como ressalta Caballero de Rodas: 

 

Un estado de “alerta”, a fin de percibir el mayor número de señales y datos 

significativos, y pensar continuamente para poder interpretar con eficacia el 

contenido del mensaje que está oyendo (Caballero de Rodas, 2001:267).   

 

Assim, o ouvinte deve utilizar as destrezas percetivas e cognitivas similares, isto 

é, deve decifrar os sons produzidos oralmente (o que implica um conhecimento dos 

fonemas da língua) e deve analisar e interpretar o discurso (o que implica um 

conhecimento do léxico, das regras de morfologia, da sintaxe, das orações gramaticais, 

da semântica e da pragmática), pois como refere Martín Peris (1991: 17) " la CA no 

puede basarse en un mero ejercicio de reconocimiento de frases o segmentos de lengua 

previamente aprendidos, sino en la interpretación de mensajes nuevos.” 

 

Gil – Toresano (2004:900) descreve o processo de comunicação oral como: 

 

- um ato de ostentação: momento em que o falante produz sinais linguísticos 

percetíveis pelo ouvinte. Inclui dois níveis de informação: o primeiro, que se 

reporta ao significado literal (locução) e o segundo, onde se faz referência à 

intenção que tem o falante ao emitir as palavras (ilocução). 
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- um ato de inferência: momento em que o ouvinte contextualiza a mensagem 

tendo em conta os desejos, metas, atitudes, valores e conhecimentos que detém 

do seu interlocutor. Um ouvinte competente será aquele que seja capaz de levar 

a cabo uma interpretação coerente do contexto concreto em que interage com o 

falante. 

 

 

1.2 Os Processos da compreensão auditiva. 

 

O desenvolvimento destas destrezas auditivas permite que o ouvinte atinja um 

nível de compreensão oral superior mas, para tal, é necessário que use um reportório de 

estratégias cognitivas relacionadas com o texto e com os conhecimentos prévios que se 

detém. Estas estratégias variam conforme o tipo e conteúdo do texto, o nível de 

compreensão que se pretende atingir, a competência geral do ouvinte e a sua experiência 

do mundo. Estes processos funcionam simultaneamente, permitindo que o ouvinte tenha 

êxito na sua escuta. São os chamados modelos de compreensão ascendente (bottom – 

up) e descendente (top – down).  

Relativamente ao modelo ascendente, o ponto de partida é o texto e, neste tipo de 

processamento, o ouvinte dá sentido à mensagem unindo cada fonema para construir 

palavras que, por sua vez, criam frases, as quais dão formas a orações, e estas, por sua 

vez, unem-se para configurar o texto na sua totalidade:  

 

El oyente comienza por reconocer los sonidos o las letras, los une después para 

formar palabras, encadena estas a continuación para formar frases, y así 

sucesivamente, hasta que se llega a una longitud de texto suficiente como para 

entender al hablante o al autor (Caballero de Rodas, 2001:268).  

 

No que respeita ao modelo descendente, a compreensão depende de fatores 

externos que impulsam o recetor da mensagem a construir ou a reconstruir ativamente o 
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significado da mesma, utilizando o seu conhecimento da língua e os seus conhecimentos 

prévios:  

 

La información no sólo se encuentra en el texto, sino también en la mente del 

oyente […] Comprender es entendido como un proceso constructivo que depende 

de factores tanto externos como internos. Este proceso activo resulta de la 

interacción entre el texto, el contexto de la información y los conocimientos 

previos del receptor (Caballero de Rodas, 2001:269).  

 

Vistos os recursos que o ouvinte tem à sua disposição, importa insistir na ideia de 

que os conhecimentos prévios do ouvinte são o ponto de partida para reconhecer e 

interpretar uma mensagem oral. Contudo, por vezes, ao ouvinte faltam-lhe algumas 

informações que não lhes são muito explícitas, e que o obrigam a recorrer a algumas 

fontes de informação, de forma a alcançar uma perceção mais eficaz. Essas fontes de 

informação, segundo Gil – Toresano são: o conhecimento do mundo, o conhecimento 

sobre a língua e o contexto. 

Com efeito, o conhecimento do mundo faz referência a “ toda una gama de 

informaciones y experiencias guardadas en la memoria relativas a hechos y 

acontecimentos del mundo, o creencias y convenciones culturales, conocimientos de 

nuestro entorno, de nuestra propiá vida, etc” (Gil – Toresano, 2004:903). 

Para a autora, ao longo da vida criamos esquemas que nos servem para organizar 

o conhecimento que vamos acumulando e, por isso, todas as informações e experiências 

que o ouvinte guarda na sua memória são uma fonte de informação. 

O reconhecimento de palavras é o ato mais importante deste processo de 

perceção da língua e da sua descodificação, logo, é essencial conhecer os fonemas e as 

suas variações. Quando escutamos, devemos prestar atenção às palavras mas também à 

melodia e ao ritmo, pois: 

 

La cadena hablada no se produce en un caudal continuo ininterrumpido, sino en 

unidades marcadas por una entonación concreta, de unos dos o tres segundos de 
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duración, limitados por pautas y coincidentes, por lo general, con sintagmas o 

cláusulas (Gil-Toresano, 2005:904). 

 

Assim, o conhecimento sobre a língua, engloba o sistema formal e o funcional. 

O contexto do discurso, o nosso conhecimento sobre aspetos concretos (o 

falante, o ouvinte, o lugar, o tempo, o género e o tema), surge como um vínculo entre 

estas duas fontes de informação: 

 

El contexto es un poderoso recurso de información ya que prepara al oyente para 

lo que va a escuchar; le permite generar una serie de expectativas que van a servir 

para dar sentido a lo que escucha y poner en funcionamiento un mecanismo de 

anticipación o predicción contribuye a agilizar el proceso mental para comprender 

la lengua y reducir el esfuerzo y recursos necesarios para hacerlo (Gil-Toresano, 

2005:904). 

 

 

 

1.3 Microdestrezas e micro-habilidades da compreensão auditiva 
 

 

El código oral se comprende mediante el oído, por lo 

que debemos de hacer prácticas específicas. 

  Ana Isabel Gadañón 

  

 

O êxito da didática da compreensão auditiva passa por fomentar as várias 

microdestrezas e as micro-habilidades específicas que estão implícitas no ato de 

escutar. 

O ouvinte competente deverá desenvolver em simultâneo as três microdestrezas 

que Caballero de Rodas segmenta da seguinte forma: 
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Microdestreza percetiva: ajudam o ouvinte a processar o som de uma língua. 

Destaca-se “discriminar sonidos y reconocer las palabras, así como reconocer sus 

patrones de acentuación; reconocer los rasgos del acento y el ritmo de las frases; 

reconocer los patrones de entonación”.   

 

Microdestrezas de análise: permitem ao que escuta recordar e interpretar o que 

escutou. Referem-se, pois, ao processamento do significado e possibilitam: “reconocer 

las diferentes formas del discurso, sus partes y las conexiones existentes entre ellas; 

identificar y utilizar la redundancia del discurso; predecir lo que el hablante puede decir 

en función de lo que ha oído; inferir el significado de aquello que no se ha podido oír 

con claridad y retener la información recibida en la memoria”. 

 

Por último, as microdestrezas de síntese: são as que permitem ao ouvinte:  

 

Establecer relaciones entre las pistas lingüísticas y las no lingüísticas, como el 

contexto; interpretar el mensaje, construyendo el significado a partir de sus 

conocimientos previos sobre el uso de la lengua y de sus experiencias del mundo 

(Caballero de Rodas, 2001:273) 

 

Cassany et al (1994: 104) distinguem seis grandes blocos de micro-habilidades 

que o ouvinte tem de ativar na compreensão auditiva: 

 Reconhecer: o ouvinte deverá reconhecer o que está a ouvir (sons, palavras, 

expressões, etc).  

 Selecionar: distinguir as palavras relevantes de um discurso (nomes, verbos, 

frases chave, etc). 

 Interpretar: o ouvinte deverá compreender a intenção e o propósito 

comunicativo, o significado global da mensagem e o que não se diz 

explicitamente. 

 Antecipar: o ouvinte deverá saber ativar toda a informação que tem para 

prever o tema e antecipar o que se vai dizer a partir do que já foi dito. 
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 Inferir: o ouvinte deverá saber inferir a partir de códigos não-verbais, dos 

dados do emissor e da situação do contexto comunicativo. 

 Reter: o ouvinte deverá reter palavras, frases e ideias para poder interpretá-las 

mais tarde. 

 

 
2. Didática da compreensão auditiva. 
 

2. 1 O papel do ouvinte: escutar com uma finalidade. 
 
 
 
 

Lo importante es “entender algo”; no necesariamente “entenderlo todo”.  

          (Martín Peris,1991,18)  

 
 
 

Existem diversos fatores que podem dificultar a compreensão de textos orais. 

Em primeiro lugar, estão os fatores relativos ao falante, que pode falar demasiado 

rápido, utilizar um vocabulário e umas estruturas demasiado complexas, ou demasiado 

coloquiais; ter um sotaque diferente daquele a que o aluno está habituado. Por outro 

lado, está o conteúdo da informação, que pode não estar em consonância com os 

conhecimentos do ouvinte (ser excessivamente complexo) ou das próprias expetativas 

(Caballero de Rodas, 2001: 275). Para além disso, também é relevante os dados 

relacionados com o contexto que podem facilitar a compreensão, pois quem escuta 

estabelece uma relação entre o que escuta e o que já é para si conhecido para, 

posteriormente, produzir também a sua mensagem. Segundo Lieve Behiels, o ouvinte 

deve ter em conta as características do contexto:  
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Un oyente eficaz tiene en cuenta las características del contexto situacional y del 

contexto lingüístico del mensaje que escucha. En un mensaje distribuido por los 

altavoces en el aeropuerto se esperan informaciones acerca de determinados 

vuelos o comunicaciones personales para algún viajero, pero un parte 

meteorológico sería sorprendente. […] Una conversación tiene un desarrollo 

temático, si no previsible, posible de anticiparse en parte: en una discusión entre 

jefe y empleado sobre un eventual aumento salarial es difícil que surja el color de 

los ojos de la novia del primero (Behiels, 1988:185).  

 

Outro fator que pode intervir no entendimento da mensagem é o facto de se 

querer entender todas as palavras. Para ajudar os alunos é necessário que estes 

compreendam que devem conseguir relacionar o que ouvem com o que sabem acerca do 

tema ou da situação. Como explica Penny Ur (apud Gil - Toresano, 2005:907): 

 
[…] incluso cuando el número de huecos no es mucho mayor de lo que 

encontrarían en su propia lengua, los aprendientes de lenguas extranjeras se 

enfrentan a un problema psicológico: tiene una especie de compulsión a 

entenderlo todo, incluso cosas sin ninguna importancia, y se sienten trastornados, 

desanimados y hasta desconcertados si se encuentran con una palabra 

incomprensible. 

  
Assim, o importante é entender a ideia principal da mensagem e não tentar 

compreender tudo o que se diz. Em seguida, é essencial adicionar novas informações 

àquelas que já dispomos e tentar fazer uma interpretação razoável daquilo que se 

escutou. Para que isto aconteça, é necessário que o ouvinte esteja motivado para escutar 

a mensagem já que a falta de interesse pode dificultar a interpretação da mesma (Martín 

Peris, 1991: 18). 

De facto, uma condicionante não menos importante na atuação do ouvinte é o 

propósito com que escuta. Toda a atividade de escuta está motivada e guiada por um 

propósito ou interesse concreto. Gil – Toresano (2004: 901) distingue quatro tipos de 

escuta em função da meta principal que se persegue: 
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 apreciativa: escutar por prazer, por divertimento; 

 informativa: escutar para obter algum tipo de conhecimento; 

 crítica ou deliberativa: escutar para avaliar a fiabilidade de uma 

mensagem, implica uma decisão: aceitar ou recusar o valor do que é 

transmitido; 

 empática: escutar para entender o ponto de vista ou os sentimentos de 

outra pessoa. 

 
Nesta linha de pensamento, uma aula de compreensão auditiva deve conceber-se 

como um trabalho de diagnóstico, na qual o professor cumpre a função de identificar os 

pontos fracos dos alunos como ouvintes e reformulá-los. Em vista a essa reformulação, 

Susana Martín Leralta teve em conta os dez postulados propostos por Solmecke (1992), 

que condensa de uma maneira prática as considerações teóricas já referidas neste 

trabalho (Leralta: 168):  

 

1. Escutar e compreender são a base para falar.  

2. À intenção de comunicar do falante corresponde a intenção de compreender 

do ouvinte.  

3. Escutamos e compreendemos apenas aquilo que queremos ouvir, isto é, 

escutamos seletivamente. 

4. Escutar é um processo ativo e não passivo.  

5. Apenas conseguimos interpretar os signos linguísticos que já conhecemos.  

6. Compreensão auditiva significa: reconhecer fonemas, ativar conhecimentos, 

relacionar o conhecido com o desconhecido, interpretar o que se escutou.  

7. Algumas estratégias de compreensão importantes:  

- concentrar-se no entendido  

- distinguir o importante do irrelevante  

- utilizar o conhecimento prévio.  

8. Um ambiente descontraído desperta todos os sentidos, inclusive os ouvidos.  

9. As finalidades da escuta devem ser definidas antes da primeira audição.  
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10. O grau de dificuldade não depende apenas do texto escutado, mas também da 

formulação da atividade.  

Assim sendo, é essencial o facto de o professor conceber a compreensão auditiva 

como um processo e não como um resultado, no qual não é tão importante que os alunos 

resolvam corretamente uma tarefa, mas que percecionem os seus erros e os corrijam. 

Isto é, o ensino da compreensão auditiva deve, portanto, levar implícita a transmissão 

do conhecimento como um processo necessário para resolver com êxito a tarefa de 

escutar. Portanto, o professor deve insistir na compreensão durante a atividade e não no 

resultado final. Em consequência, como refere Gil – Toresano, o enfoque didático mais 

adequado para desenvolver esta destreza é um enfoque orientado ao processo de 

compreensão auditiva e orientado à ação do ouvinte: 

 

1. Orientado al proceso: el profesor de L2, consciente de las destrezas y 

estrategias que condicionan la actividad de comprender la lengua hablada, puede 

crear las condiciones idóneas para que se desarrollen y desbloqueen los recursos 

propios de los estudiantes: puede guiar al oyente en la toma de conciencia de su 

propia actuación; puede desarrollar la competencia lingüística relevante para el 

oyente. 

2. Orientado a la acción: El profesor de L2, consciente de las dinámicas de la 

comunicación y del aprendizaje generado por la negociación auténtica de 

significados, puede proporcionar la oportunidad de una práctica de comprensión 

significativa; puede ofrecer un amplio repertorio de experiencias a los 

estudiantes – oyentes; puede proporcionar feedback y ayudar a que los 

aprendientes noten sus progresos y carencias. 

(Gil – Toresano, 2004:908)  

 

Por conseguinte, uma das primeiras tarefas do professor deverá ser a de 

determinar quais são os objetivos específicos que quer alcançar em relação ao objeto de 

estudo concreto. Para tal, deverá planificar todo o trabalho de compreensão auditiva 
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para a aula de L2 tendo como ponto de partida as habilidades e estratégias de escuta que 

a autora descreve da seguinte maneira: 

 

Gil – Toresano apresenta a seguinte lista de estratégias de escuta: 

Las habilidades de escucha 
• Percibir y discriminar sonidos y palabras aisladas en la cadena hablada. 
• Discriminar variaciones fonémicas (asimilaciones, reducciones, elisiones) e identificar   
   el valor de los rasgos suprasegmentales (acento, entonación, ritmo) como marcadores    
   de la unidad de idea, de contraste o de énfasis en la información. 
• Adaptarse a la variación de hablante. 
• Deducir el significado de piezas léxicas desconocidas. 
• Inferir información no explícita: rellenar información omitida y establecer las   
   relaciones referenciales. 
• Reconocer indicadores del discurso que indican nueva idea, cambio de tema, énfasis, 
   aclaración, expansión, etc. 
• Construir la idea principal del discurso: distinguir puntos principales de detalles 
  secundarios. 
• Predecir partes subsiguientes del discurso en el nivel conceptual. 
• Identificar elementos del discurso que ayudan a formar una organización esquemática. 
• Mantener la continuidad del texto para ayudar a la predicción y la verificación de las 
  proposiciones del discurso. 
• Interpretar una intención plausible del hablante 
• Identificar el marco interpersonal 
• Reconocer cambios en los gestos paralingüísticos y extralingüísticos. 
• Identificar casos de contradicción, información inadecuada o ambigua. 
• Diferenciar entre hechos y opiniones; identificar el uso de la metáfora, la ironía etc. 
• Identificar puntos de transición en el discurso, organizar el turno de palabra, cambiar    
   al papel de hablante y dar respuestas socialmente adecuadas. 
• Proporcionar retroalimentación adecuada al hablante. 
• Seleccionar los puntos pertinentes de la información para usarlos en la tarea. 
• Identificar la necesidad de aclaración y actuar en consecuencia. 
• Integrar la información del texto con la de otras fuentes. 

Figura 1- Las habilidades y estrategias de la escucha (Gil - Toresano, 2004:909). 
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2.2 A compreensão auditiva no Programa de Espanhol 

 

Os objetivos de aprendizagem para a disciplina de Espanhol Nível de 

Continuação 11ºano, relativamente à compreensão oral, são os seguintes: compreender 

mensagens orais ou escritas produzidas em contextos diversificados e adequadas ao seu 

nível de competência; extrair uma grande parte da informação daquilo que é dito, desde 

que essa informação seja proferida de forma clara e que não se utilize uma linguagem 

demasiado idiomática; compreender a maior parte da informação veiculada por 

emissões dos “media” sobre temas da atualidade ou sobre temas acerca dos quais se 

possuam referências. 

No que respeita às competências comunicativas, no Programa de Espanhol Nível 

de Continuação 11ºano, homologado em 2002, salienta-se a importância da interação e 

da receção na compreensão oral e delimitam-se os seguintes objetivos: 

 

Interação 

- Seguir uma conversa sem dificuldade e reagir perante o discurso que lhe é 

dirigido, mesmo que tenha de solicitar alguns esclarecimentos ou repetições. 

- Seguir os pontos principais de um debate ou discussão entre locutores nativos, 

embora possam surgir algumas dificuldades. 

- Seguir uma conversa animada, identificando os argumentos de cada 

interlocutor. 

- Interagir, com segurança, sobre temas conhecidos e de interesse pessoal. 

- Trocar, verificar e confirmar informações e opiniões. 

- Compreender e reagir perante situações novas e explicar as razões das suas 

dificuldades. 

- Controlar a compreensão e solicitar esclarecimentos ou repetições quando for 

necessário. 

 
Receção 
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- Compreender informação factual direta sobre temas gerais, da vida quotidiana, 

do mundo do trabalho e do lazer, reconhecendo a informação geral e a 

específica. 

- Captar as ideias principais de intervenções complexas sobre temas concretos e 

abstratos em linguagem padrão. 

- Seguir exposições de uma certa extensão e complexidade sobre temas gerais, 

sempre que o plano geral seja claro e marcado com conectores explícitos. 

- Seguir instruções, mesmo por telefone. 

- Compreender a informação da maioria dos documentos gravados ou emitidos 

pela rádio, e captar o humor, o tom, a ironia. 

- Seguir um documentário, uma entrevista, um espetáculo de humor, uma obra 

de teatro e a maior parte dos filmes, em linguagem padrão. 

(Sonsoles Fernández, 2002:5-6) 

 

No Programa de Ensino Secundário de Espanhol, a tipologia textual proposta 

aborda textos que visam preparar os jovens para uma integração na vida sociocultural e 

profissional: narrações e exposições, anúncios e instruções orais, rádio, emissões 

gravadas, TV, filmes, locutores nativos em interação. 

 

Cassany et al. (1994:121) propõem também uma variada gama de textos e 

materiais que se podem utilizar na aprendizagem de línguas: 

 

- Televisão e rádio: noticiários, entrevistas a personalidades, anúncios 

publicitários, exposições orais, debates, críticas artísticas (teatro, cinema, arte), 

intervenções de ouvinte, concursos, transmissões desportivas ou de atos 

públicos, debates, tertúlias, dedicatórias, etc. 

- Leituras de textos: textos de todo o tipo: literatura dramática, periódicos, 

publicidade, textos de alunos (redações, diários, etc.). 

- Exposições: exposições breves de professores e alunos: descrições, narrações, 

etc. 
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- Situações reais: comunicações do quotidiano: diálogos, conferências, 

monólogos, etc. 

- Ruídos: todo o tipo de ruídos não-verbais que possam motivar a interpretação e 

a expressão. 

- Cinema: filmes, séries, telefilmes, desenhos animados, reportagens, etc. 

 
Como se pode constatar, existem múltiplas atividades e exercícios que se podem 

levar a cabo numa aula de Língua Estrangeira, de modo a desenvolver de forma 

sistemática a compreensão auditiva. Evidentemente que variam segundo os objetivos 

que se deseja alcançar e mediante as funções linguísticas, os conteúdos e os temas que 

queremos abordar. 

Não esqueçamos a distinção que o Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas estabelece entre a compreensão auditiva, em que “el usuario de la lengua 

como oyente recibe y procesa una información de entrada (input) en forma de 

enunciado emitida por uno o más hablantes” (QECR, 2002: 68) e a compreensão 

audiovisual, na qual “el usuario recibe simultáneamente una información de entrada 

(input) auditiva y visual” (QECR, 2002:73). Esta distinção adequa-se à realidade e 

salienta a importância o ínput visual. 

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas apresenta as seguintes 

atividades para a compreensão auditiva: 

 

- compreender conversas entre falantes nativos; 

- escutar declarações públicas (informação, instruções, avisos, etc.); 

- escutar meios de comunicação (radio, televisão, gravações, cinema); 

- escutar conferências e apresentações em público (teatro, reuniões   

   públicas, conferências, espetáculos, etc.); 

- escutar conversações por casualidade.  
(QECR, 2002:68) 
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Dentro das atividades de compreensão audiovisual inclui: 

- compreender um texto lido em voz alta; 

- ver televisão e cinema; 

- utilizar as novas tecnologias (Multimédia, CD – rom). 
(QECR, 2002:73) 

E proporciona escalas ilustrativas para: 

- compreensão auditiva em geral; 

- compreender conversas entre falantes nativos; 

- escutar conferências e apresentações; 

- escutar avisos e instruções; 

- escutar retransmissões e material gravado. 
(QECR, 2002:68 - 71) 

 

Para cada uma das escalas (compreensão auditiva e audiovisual) estabelece seis 

níveis de referência (A1,A2,B1,B2,C1,C2), acompanhados de uma serie de descritores 

ilustrativos, para medir o domínio da língua. 

 

         Figura 2 – Escala ilustrativa para a compreensão audiovisual – (QECR, 2002:73) 
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         Figura 3 – Escala ilustrativa para a compreensão auditiva em geral – (QECR, 2002:68) 

 

Quando trabalhamos com textos audiovisuais autênticos conseguimos levar para 

a sala de aula amostras de cultura e de sociedade e entra em jogo a componente do Plan 

Curricular del Instituto Cervantes. Os níveis de referência para o espanhol constitui um 

desenvolvimento de objetivos gerais e conteúdos de ensino / aprendizagem do espanhol, 

dos níveis comuns de referências propostos pelo QECR (A1,A2,B1,B2,C1,C2). 

No primeiro dos três volumes que constituem os Níveis de Referência para o 

Espanhol (NRE, 2006, vol.1:3), do Plan Curricular do Instituto Cervantes, refere-se 

que estes Níveis de Referência (NRE), estão organizados desde duas perspetivas: a 

primeira centra-se no estudante como sujeito de aprendizagem e tem o seu fundamento 
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na consideração do aluno como centro das decisões do currículo; a segunda aborda a 

língua como objeto de aprendizagem e parte da análise da língua como veículo para a 

comunicação. A primeira perspetiva descreve o que há - de ser capaz de fazer o aluno 

na sua tripla dimensão: como agente social, como falante intercultural e como aprendiz 

autónomo. 

A segunda perspetiva inclui cinco componentes constituídos por doze 

inventários, que incluem tanto material linguístico como não linguístico:  

 

- componente gramatical (gramática, pronúncia e prosódia, e ortografia); 

- componente pragmático – discursivo (funções, táticas e estratégias   

   pragmáticas, géneros discursivos e produtos textuais); 

- componente nocional – noções gerais e noções específicas; 

- componente cultural – referentes culturais, saberes e comportamentos   

   socioculturais, habilidades e atitudes interculturais. 

 

A contribuição mais significativa dos NRE relativamente à compreensão oral é a 

especificação do leque de tipos de textos orais que o aluno há - de ser capaz de 

compreender e/ou produzir em cada um dos seis níveis de referência do QECRL 

mediante uma progressão por etapas (A,B e C, que correspondem aos níveis A1-A2, 

B1-B2, C1-C2). A descrição geral das etapas A,B,C é a seguinte: 

 

a) Etapa A: “Desenvolverse con textos orales y escritos relacionados con su  

    entorno y sus necesidades más inmediatas”. (NRE, 2006, vol.1:81) 

b) Etapa B: “Desenvolverse con textos orales y escritos relacionados con sus  

    intereses, con sus gustos y preferencias y con su campo de especialidad”.   

   (NRE, 2006, vol. 2:22) 

c) Etapa C: “Desenvolverse con textos orales y escritos de cualquier tipo, sea  

    cual sea la situación y el tema”. (NRE, 2006, vol.3:22). 
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2.3 Atividades de compreensão auditiva. 
 

 

El uso de la imagen y del audio debe estar presente en todo el 

proceso, de modo que unas veces formarán parte de las 

actividades comunicativas y otras de las de aprendizaje.  

(Muriel, 2007: 1147) 

 

Geralmente, as atividades de compreensão auditiva centram-se mais na 

verificação de algumas informações, com perguntas de verdadeiro ou falso, não 

havendo lugar à opinião pessoal. Segundo Martín Perís (1991: 21), um exercício de 

compreensão auditiva pode, de maneira subsidiaria, servir outros propósitos, tais como 

a introdução dos conteúdos de uma nova unidade, a consolidação de vocabulário 

aprendido, a comprovação do que entenderam os alunos ou a revisão de algum conteúdo 

gramatical, entre outros.  

Assim, as atividades que se podem desenhar para desenvolver a compreensão 

auditiva são inúmeras mas para que sejam eficientes têm de seguir um propósito. Como 

afirma Rodríguez Abella “Para practicar la comprensión auditiva o “el arte de escuchar” 

podemos y conviene realizar una serie de actividades antes, durante y después de la 

audición” (Rodríguez, 2002:239). 

Caballero de Rodas (2001:278) afirma que é essencial começar com atividades 

que despertem o interesse e a motivação dos alunos. São atividades de preparação e 

sensibilização que visam ajudar o aluno a aprender a escutar e a ouvir. Sugere como 

exemplos: escutar os ruídos à volta da sala de aula que habitualmente passam 

despercebidos, perceber os diferentes instrumentos de uma peça de música, identificar 

diferentes ações a partir de sons ambientais. Estas atividades facilitam o 

desenvolvimento das microdestrezas percetivas e ajudam o aluno a ser mais consciente 

do mundo que o rodeia, favorecendo ainda o desenvolvimento da observação. 

Depois desta fase, seguem-se as atividades prévias à audição que têm como 

objetivo ativar o conhecimento prévio e despertar a curiosidade para o que vão escutar: 
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léxico, conteúdos, estruturas gramaticais, estruturas textuais, falar do tema, formular 

hipóteses, etc. Como afirma Sonsoles Fernández: 

 

 Como profesores debemos convencernos que nuestros alumnos son personas 

inteligentes y ricas en experiencias y saberes, todo lo cual, si no se anula en clase, 

sino que, por el contrario, se activa, genera un dinamismo de aprendizaje 

sumamente estimulante. Los aprendices, ante ese talante de profesor, tras la 

reflexión de cómo se aprende la lengua y entrenados progresivamente con tareas 

exitosas, refuerzan la autoconfianza y retoman la capacidad para asumir 

responsabilidades (Sonsoles Fernández, 2004: 867). 

 

Como exemplos refere, entre outros: apresentar uma imagem relacionada com o 

texto que se vai escutar e perguntar o que é que a imagem lhes sugere; escrever o título 

do texto oral e solicitar aos alunos que infiram sobre o tema que vão escutar; apresentar 

os personagens de uma história e solicitar aos alunos que tentem inferir sobre o tema, a 

situação, a relação existente entre eles; apresentar as palavras-chave de uma canção e 

discutir o possível tema. 

Seguidamente, as atividades durante a audição, visam manter os alunos ativos 

durante a audição/visionamento, centrando a sua atenção em determinados elementos 

significativos do texto da mesma. Nesta etapa, a autora destaca dois tipos de atividades: 

as que se realizam com o apoio de textos escritos e as que se realizam com o apoio de 

imagens.  

Rodríguez Abella também partilha desta distinção e refere que, nesta fase, 

devem levar-se a cabo atividades que dirijam e captem a atenção dos alunos: 

 

Nuestros alumnos tendrán que: escribir (tomar notas, rellenar huecos, completar 

una ficha), modificar (corregir un texto escrito), ordenar (viñetas, secuencias 

temporales), marcar (palabras o frases, ruidos de fondo, elementos contextuales), 

clasificar (acento, categoría gramatical), relacionar ( definiciones y palabras, 

dibujos y situaciones narradas o descritas), eliminar  (elementos no relacionados o 
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no aparecidos), seleccionar (entre varias opciones), hacer juicios ( verdadero / 

falso), actuar ( dibujar, levantarse, hacer un gesto) (Abella, 2002:239). 

 

Durante a realização da audição, pode-se observar que, de acordo com o 

propósito da escuta (compreensão global ou a compreensão detalhada), as atividades 

podem implicar uma compreensão oral intensiva ou extensiva. Nas atividades de 

compreensão oral intensiva, os fragmentos a escutar devem ser breves, pois o objetivo é 

desenvolver as micro-habilidades específicas da compreensão oral e aspetos concretos 

da língua (uma palavra, uma estrutura, etc.). Já nas atividades de compreensão oral 

extensiva, escuta-se de uma forma geral e sem prestar atenção aos detalhes; o que 

interessa é que o aluno capte a informação suficiente para poder realizar a atividade que 

pode incluir um trabalho de expressão oral ou escrita (Cassany et al., 1994:122).  

Por último, mas não menos importante, há uma série de atividades para depois 

da audição que visem refletir sobre as estratégias utilizadas, fazer exercícios 

gramaticais, continuar ou terminar uma história, emitir um ponto de vista diferente da 

história ouvida, resumir, fazer um debate relacionado com o tema.  

 

Além de ser fundamental definir previamente o objetivo da realização das 

atividades, Lieve Behiels (1988:189) também considera essencial ter em conta alguns 

pontos no momento de elaborar os materiais, que resume da seguinte maneira: 

 
 
 

Se escucha para algo: siempre hay que presentar una tarea o un motivo para 

escuchar, incluso cuando se presenta un fragmento por primera vez; la motivación 

para escuchar y la atención suben cuando bajan la tensión y el miedo al fracaso. 

Desde luego, vale la pena invertir tiempo en la discusión de la tarea hasta que 

quede claro para todo el mundo qué hay que hacer; hay que distinguir entre los 

fragmentos auditivos que se hacen escuchar al principio de una clase, para 

presentar el nuevo material de la unidad didáctica, y las actividades de 

comprensión propiamente dichas; teniendo en cuenta la interrelación entre texto, 
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contexto y tarea, hay que preguntarse en el momento de la selección de un 

fragmento si el contenido es relevante para el público al que va destinado.  

 

 
Relativamente às atividades relacionadas com o material que se utiliza, Cassany 

et al. (1994:121) salientam a importância de se distinguir as atividades que se centram 

somente no som (atividades de áudio) e as que incluem também a imagem (o caso do 

vídeo), relembrando a importância, já mencionada neste estudo, da imagem como 

complemento do sentido do texto oral. 

Estes autores expõem várias atividades de áudio e de vídeo. 

 

Atividades de Áudio: 

 

 Ideia Central – Os alunos escutam um texto breve e têm que descobrir quais 

são as ideias principais: finalidade comunicativa, tema, dados mais 

importantes. Cada aluno toma notas individualmente para depois as contrastar 

com o resto da turma. 

 Detalhes – O professor apresenta o fragmento, antecipando o tema e as 

características. Depois, os alunos, ao ouvir o texto oral, têm de extrair uma 

informação concreta (um nome, uma data, a quantidade de vezes que se repete 

uma palavra, uma palavra desconhecida, palavras que estejam relacionadas 

com o tema, etc). 

 Inferir informação – Os alunos escutam um fragmento muito breve de um 

diálogo ou de uma exposição e têm que inferir informações variadas: tema, 

intervenientes, descrição dos intervenientes, objetivos comunicativos dos 

intervenientes, sentimentos que provocam, etc. É crucial que o professor não 

antecipe nenhum detalhe. Nos níveis mais avançados, pode-se fazer uma lista 

de características dialectais que permitam identificar a procedência do falante.  

 Som desnudo – Os alunos escutam um fragmento breve e têm que imaginar 

como é a situação: quantos interlocutores há, onde estão, como se encontram 
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dispostos, o que vestem, etc. Pode-se trabalhar esta atividade com vídeo, no 

entanto primeiro passa-se somente o áudio e depois a imagem, com o objetivo 

de contrastar as respostas. 

 Antecipação – Os alunos escutam um fragmento. O professor corta de 

repente a audição. Há que antecipar como segue: as palavras que vão dizer, 

como termina uma frase, o tema, o fim da história, etc. É importante que o 

professor não pare a audição num momento qualquer, mas no momento 

oportuno e que formule as perguntas adequadas. 

 Repetições – Os alunos escutam duas ou três vezes um fragmento que 

contém palavras ou estruturas difíceis que quase não conheçam ou que não 

dominam. 

 Depois de escutar cada palavra ou frase, o professor detém a audição e 

repetem-se os itens linguísticos. No caso de se trabalhar com vídeo, pode-se 

congelar a imagem para que os alunos repitam os enunciados ou pode-se passar 

a sequência sem som, para que eles dobrem os personagens. 

 Adivinhar palavras – Antes de escutar o texto, os alunos podem fazer uma 

lista de palavras que podem aparecer. O docente expõe o tema da gravação 

(com uma palavra é suficiente) para que os alunos possam antecipar temas, 

palavras, estruturas, etc. É uma técnica útil para que os alunos preparem a 

audição utilizando os seus conhecimentos prévios. 

  Reconstrução de um texto  –  Os alunos devem completar um texto escrito a 

partir de uma audição: por exemplo, a partir de uma canção ou de um 

fragmento de literatura declamado. O professor deverá selecionar os 

fragmentos por completar segundo o nível dos alunos. 

 Transcrição de um fragmento  –  Os alunos têm de transcrever por escrito 

um fragmento oral. Escutam o texto várias vezes, anotam-no num papel e 

reelaboram-no segundo as características da língua escrita. É um bom exercício 

para constatar as diferenças entre os códigos oral e escrito ou para praticar o 

discurso direto e indireto. 
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 Comparação e análise – Os alunos escutam três ou quatro exemplos de 

vários dialectos ou de maneiras de falar (correta / incorreta), formal/coloquial, 

monólogo/diálogo, etc.). Cada aluno deverá responder individualmente a 

perguntas do tipo: Quem fala melhor?; Porquê?; Que diferenças existem? 

Falam a mesma língua? Que maneira de falar preferes? Que opiniões tem a 

sociedade sobre cada maneira de falar? Os alunos preparam as respostas em 

pequenos grupos ou em grande grupo e abre-se um debate sobre o tema. A 

finalidade é refletir sobre os preconceitos e as atitudes que se costuma ter sobre 

a língua, os dialetos e a maneira de falar. Há que chegar à conclusão de que não 

há maneiras de falar objetivamente melhores ou piores, mas somente 

apreciações subjetivas. 

 Formal e coloquial – Os alunos escutam atentamente dois textos de diferente 

grau de formalidade: um terá de ser muito formal e o outro familiar ou até 

mesmo vulgar. A par, os alunos têm de identificar  as peculiaridades que 

definem cada texto como formal ou como coloquial. 

 Músicas – A música é um magnífico estímulo para a expressão. A partir de 

uma canção, pode-se pedir aos alunos que expliquem, oralmente ou por escrito, 

vários aspetos: as sensações que lhes sugerem, como é o músico imaginário 

que toca a canção, escrever uma letra, etc. Também se pode solicitar aos alunos 

que a cantem, a dancem ou a ilustrem. 

 Ruídos – A partir de todo o tipo de ruídos (passos, golpes, suspiros, 

máquinas, mar, etc), pode-se originar um trabalho de expressão muito divertido 

e criativo. Os alunos podem identificar os ruídos, fazer a sua descrição, 

imaginar a situação na qual se produziram, inventar uma história, etc. (Cassany 

et al., 1994:121). 
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Atividades de Vídeo 

 

 Imagem congelada – Os alunos fixam-se num fotograma do vídeo e tentam 

extrair todas as informações possíveis da situação de comunicação. Devem 

responder a perguntas do tipo: Quem está a falar?, Como é?, Qual é o tema do 

texto?. O professor pode ajudar, indicando os detalhes significativos da imagem. 

 Pensamentos e sentimentos – Detém-se a imagem de um personagem, depois 

de este ter dito algo especial (queixa, elogio, ironia, etc) e os alunos têm de 

adivinhar o seu pensamento, os seus sentimentos e o que vai dizer em seguida. 

Pode-se trabalhar em pares ou em pequenos grupos. 

 Vídeo e questionário – Os alunos lêem e respondem, dois a dois, a um 

questionário sobre o vídeo que vão ver. Se não sabem todas as respostas e se 

enganam, não importa. Posteriormente, visionam o vídeo e corrigem os seus 

questionários. Na segunda vez que visionam o vídeo, o docente para a imagem 

nos momentos oportunos e comentam-se as perguntas do texto e as respostas. O 

objetivo desta atividade é que os alunos antecipem informação, utilizem os 

conhecimentos que já possuem sobre o tema para compreender o vídeo e que se 

arrisquem a predizer as respostas. 

 Vídeo e resumo – O professor apresenta o vídeo, antecipa o tema e explica o 

que terão de fazer os alunos: fixar-se nos pontos importantes da exposição, 

tomar notas e, no final, fazer um resumo em grupo. O professor pode ajudar, 

explicando previamente como se deve fazer um resumo, em que partes se divide 

o vídeo, quais são os pontos importantes, dando um esquema geral. Os alunos 

podem utilizar materiais complementares de consulta. Também se pode propor 

que se faça um esquema em vez do resumo. Tanto esta atividade como a anterior 

são úteis para introduzir um conteúdo temático (cultural, histórico, social, etc) 

que o professor deseje que os alunos adquiram. 

 Imagem e som – Formam-se dois grupos de alunos. O primeiro escuta o áudio 

sem imagem e o segundo, em outra sala, vê o mesmo vídeo, mas sem som. 
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Formam-se pares mistos com um membro de cada grupo. Cada um deve explicar 

a banda sonora ou visual ao outro membro. 

 Comportamentos – Os alunos têm de analisar e opinar sobre o 

comportamento comunicativo de vários personagens. Por exemplo, o tratamento 

formal ou o informal, interromper um discurso ou não deixar falar o interlocutor, 

etc. Trata-se de um exercício sobre normas de uso linguístico e comportamentos 

de educação ou de socialização. 

 Recriação – Os alunos podem reescrever livremente um texto (um diálogo, 

uma exposição, um comentário, etc.), a partir de imagens mudas. Assim, a partir 

de um anúncio publicitário de televisão, pode-se criar um anúncio diferente ou 

um outro tipo de texto. Também se pode reescrever um texto, modificando 

algum dos fatores que caracterizam o registo. Pode-se reescrever um diálogo 

entre marido e mulher como se tratasse de uma discussão respeitosa entre 

desconhecidos. 

 Guião e vídeo – Os alunos devem elaborar um vídeo de dez ou quinze 

minutos sobre um tema que eles mesmo escolhem (um clip musical, uma 

narração, um noticiário, etc.). Previamente à gravação, há que redigir o guião 

literário (texto, anotações para os atores, etc.), o guião técnico (espaços, 

ambientes, sequências, etc.), selecionar os atores, etc. É uma tarefa muito 

complexa e, portanto, convém planificá-la com tempo e com todo o detalhe. 

(Cassany et al., 1994:125). 

 
 
Como se verifica podemos abordar esta destreza de variadas formas, dependendo 

do objetivo didático, e exercitar as diversas micro-habilidades da compreensão oral. 

Além disso, escolhendo conteúdos temáticos que sejam do interesse dos alunos tornam-

se as aulas mais interessantes e enriquecedoras. 
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2.4 Avaliação da compreensão auditiva 
 
 

Hoje em dia ninguém duvida que a avaliação constitui uma parte fundamental do 

ensino / aprendizagem pois, segundo Teresa Bordón (2004:983), é necessário saber o 

que os alunos sabem. No entanto, convém aclarar o conceito de avaliação. Na opinião 

desta autora: 

 

Una cosa es evaluar al alumno a través de su actuación en el aula, utilizando 

procedimientos como diarios grabaciones, informes: todos ellos, enfocados, 

fundamentalmente, a obtener información acerca del progreso del estudiante 

durante su proceso de adquisición de la lengua meta, así como de sus dificultades 

a lo largo del mismo y de las estrategias de aprendizaje adoptadas. Y otra es 

evaluar la actuación del aprendiz mediante pruebas cuyos resultados permitan 

proporcionar una calificación que se interprete como el grado de aprovechamiento 

de la enseñanza recibida, o el nivel que posee en ese momento (Bordón, 2004:984).  

 

Não é intenção, nesta parte do trabalho, abordar a avaliação como um elemento 

qualificativo, onde se mede com uma nota os resultados dos alunos. O que se pretende é 

abordar a avaliação conhecida como qualitativa ou formativa, isto é, como uma 

estratégia ou recurso do professor para detetar as carências gerais que possam ter os 

alunos e para controlar os seus progressos durante um determinado período de tempo.  

Como refere Pastor: 

 

Utilizamos una evaluación formativa cuando lo que pretendemos es controlar u 

obtener información sobre el progreso de nuestro alumnado a fin de modificar 

nuestros planes de enseñanza (Pastor, 2005:6).  

 

Deste modo, interessa saber como podemos levar a cabo a comprovação da 

compreensão da oralidade e o que se pode fazer para melhorar os resultados dos alunos. 

O professor tem ao seu dispor várias técnicas, de acordo com a habilidades que quer 
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avaliar: seleção múltipla, itens dicotómicos (V/F), as perguntas de resposta curta ou 

larga, preencher espaços, transferência de informação, tomar notas, resumir, escrita de 

outros textos, realização de debates, tomar notas durante a audição, fixar o tempo de 

realização da atividade, etc.  

Uma avaliação deste tipo permitirá ao professor e ao aluno obter informação não 

só acerca do que o estudante entende quando recebe uma mensagem oral mas também 

em relação aos dados do processo de ensino – aprendizagem, pois as atividades e os 

exercícios que se realizam na sala de aula, por variados que sejam, conduzem a um 

resultado. Assim sendo, para potenciar realmente o valor formativo da avaliação é 

essencial contar com instrumentos avaliadores que sejam capazes de recolher os 

elementos necessários, tais como “ hojas de autoevaluación, informes, diários, carpetas, 

etc.”: 

 

La autoevaluación y coevaluación llevada a cabo en conjunto, alumnos y profesor, 

es la evaluación más formativa, porque desarrolla la capacidad de aprender a 

aprender, porque se centra en los procesos y porque cree y aumenta la capacidad 

del alumno para ser responsable de su proprio aprendizaje. Es esta una de las 

líneas eje del Marco común europeo de referencia para las lenguas y de Portfolio 
(Fernández López, Sonsoles, 2003,198). 

 

Concluindo, neste trabalho pretendeu-se avaliar a compreensão oral, tendo 

apenas por base a participação “verbal”, a reflexão sobre a informação captada, o 

relacionamento da informação captada com outras informações e com a própria 

experiência, a apreensão de sentidos implícitos e apreensão da atitude do locutor face ao 

que enuncia. 

 
Y esa es la información que se obtiene: el aprendiz ha tenido éxito o no lo ha 

tenido y, en función del resultado, se evalúa. […]Este tipo de procedimiento, que 

fomenta la introspección y la reflexión y que se aleja en su formato del examen 

tradicional, ha recibido el nombre de evaluación alternativa por unos, y educativa 

o auténtica por otros (Bordón, 2004:999). 
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 Parte II - Materiais audiovisuais. 
 
3. O caso do vídeo. 

3.1 Um modelo de aprendizagem de compreensão auditiva.  

 

Ana María Schwartz apresenta-nos um modelo de aprendizagem de 

compreensão auditiva, com textos de vídeo, elaborado para tentar modificar o 

comportamento do aluno – ouvinte de menor destreza com atividades que igualem as 

combinações de estratégias que executa o ouvinte mais competente. Para tal, baseia-se 

em quatro estratégias cognitivas: realizar inferências, compreender os detalhes, 

distinguir a ideia principal e resumir.  

 

Para hacer inferencias el oyente usa toda la información lingüística y no – 

lingüística a su disposición: para adivinar el sentido de lo que ha oído; para 

predecir lo que ha de suceder; o para completar lo que no ha oído. La estrategia de 

sondear para encontrar las ideas principales (skimming) incluye seleccionar 

información para relacionarla con otras ideas ya comprendidas. Mientras que el 

objetivo de skimming es extraer ideas, el objetivo de sondear para encontrar 

detalles (scanning) es identificar o seleccionar palabras individuales y frases 

cortas. La cuarta y última estrategia cognitiva del modelo, hacer resúmenes, se 

define como elaborar versiones abreviadas del texto, o de partes del texto, en las 

palabras del oyente (Schwartz 1995: 393). 

 

Além das estratégias cognitivas, Caballero de Rodas realça também a 

importância das estratégias sócio – afetivas e das metacognitivas. Relativamente às 

primeiras, ressalva que estas estratégias “servirán al alumno para controlar el estado de 

ansiedad, animarse, no ser excesivamente exigente consigo mismo”. Já as segundas 

“implican pensar y tomar decisiones sobre el processo de aprendizaje, 

fundamentalmente planificarlo, monitorizarlo y evaluarlo” (Caballero de Rodas, 

2001:272). 
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Para Schwartz estas estratégias metacognitivas, embora sejam mais gerais e 

possam ser aplicadas em todas as situações de aprendizagem, também ajudam o ouvinte 

a regular a sua própria aprendizagem. Por exemplo, antecipar o tema ajuda o ouvinte a 

manter a informação na sua memória a curto prazo enquanto planificar inclui identificar 

o propósito da atividade, descrever a situação, determinar os requisitos da mesma, 

estimar os seus recursos linguísticos e determinar que vocabulário ou estruturas 

necessita para completar essa atividade. Por último, o ouvinte deve comprovar a sua 

compreensão e as inferências que realizou aquando da escuta e avaliar não só a sua 

compreensão do texto mas também se progrediu nas suas destrezas de compreensão 

auditiva. (Schwartz 1995: 394). 

A autora afirma, então, que este modelo combina instrução e prática entre as 

estratégias cognitivas e metacognitivas e aponta ainda outra característica importante: el 

componente atribucional. Baseia-se nas teorias motivacionais e foi introduzido como 

forma de explicar os triunfos ou os fracassos. Diz respeito, portanto, ao próprio esforço 

do estudante ou à escolha das estratégias adequadas para as variadas atividades. Isto 

torna o aluno mais autónomo e responsável pela sua própria aprendizagem. 

Para manter ou apoiar a instrução de estratégias de aprendizagem e possibilitar a 

sua transferência entre as atividades é necessário prestar atenção a alguns fatores. Entre 

eles, destaca-se: 

A instrução de estratégias deve ser apresentada, praticada e avaliada dentro da 

mesma matéria que se está a ensinar, assim a sua aplicabilidade torna-se evidente; 

também a instrução deve ser explícita, isto é, deve-se informar os alunos sobre as 

estratégias que são apresentadas, indicar como usá-las, em que contextos e a sua 

utilidade; devem apresentar-se ainda ambas as estratégias cognitivas e metacognitivas 

em simultâneo, já que assim se dota o aluno de destrezas específicas para a atividade e 

gerais para a sua organização e avaliação. Finalmente, outro dos fatores a ter em conta é 

a criação de conexões explícitas entre o nível de esforço do estudante, o uso correto ou 

incorreto de estratégias particulares e o seu êxito ou fracasso na atividade assinalada 

(Schwartz 1995: 394).  
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Pode-se, então, concluir que a habilidade da compreensão auditiva exige uma 

planificação da atividade, no sentido de perspetivar o objetivo final, os conteúdos que se 

deverão alcançar e que microdestrezas o estudante deve exercitar. 

 A grande variedade de usos dos documentos de vídeo permite ao professor 

trabalhar esta atividade de língua de variadas formas. O importante é, de facto, não 

esquecermos que a compreensão audiovisual desenvolve-se na nossa vida quotidiana de 

maneira reiterativa todos os dias e que, por isso mesmo, não de pode deixar de lado 

numa aula de língua estrangeira: 

 

[…] la comprensión audiovisual es una actividad de lengua […] altamente 

relevante y presente en nuestra vida cotidiana de hablante. Por ese motivo, es 

importante que los profesores de lenguas extranjeras, y en nuestro caso el profesor 

de ELE, las incluya de manera sistemática y consciente en su práctica docente 
(Giralt, 2009: 53). 

 

Uma ideia partilhada por Ana María Schwartz que conclui:  

 

El ambiente monolingüe en que frecuentemente se aprenden las lenguas 

extranjeras no facilita la práctica fuera de las horas de clase. Sin embargo, la gran 

cantidad de programas de televisión, filmes, y otros tipos de vídeo tan fácilmente 

obtenible puede proporcionar, fuera de clase, no sólo horas de práctica auditiva y 

oportunidades para adquirir vocabulario, sino también conocimientos de otras 

culturas y dialectos, y más aún, entretenimiento (Schwartz 1995: 397). 
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3.2 A imagem como complemento do texto oral 

 

 

El vídeo facilita el entendimiento de los  

comportamientos comunicativos de nuestra 

sociedad. 

        (Jaime Corpas Viñals, 2000)  

 

 

Atualmente, as atividades de língua exercitadas a partir dos materiais 

audiovisuais incrementam não só a capacidade auditiva como servem de ponte para 

praticar outras habilidades. Desde a abordagem comunicativa, os exercícios de 

compreensão oral valorizam simulações de situações de vida real e, por isso mesmo, os 

textos orais passaram a ser retirados de situações de uso autênticas, que possibilitam ao 

aluno desenvolver a sua competência comunicativa (linguística, sociolinguística, 

discursiva e estratégica), além de fomentar a componente cultural.  

Neste sentido, é inegável que “uma imagem vale mais que mil palavras” pois 

como defende o método audiovisual, o facto de observar o contexto no qual decorrem as 

situações comunicativas ajuda o aluno a compreender melhor, não só a própria língua 

oral como também o contexto e a linguagem não-verbal. Jaime Corpas Viñals salienta: 

 

 La imagen permite contextualizar cualquier situación de comunicación mostrando 

la localización espacial y temporal de la actuación comunicativa; mediante ella 

podemos apreciar las actitudes y los patrones interactivos de los hablantes y 

sensibilizar al aprendiz sobre las formas de organizar el discurso y sobre los 

recursos y los elementos que se utilizan con este fin […] Con el visionado de una 

secuencia el alumno consigue estimular su autonomía para enfrentarse por sí solo 

a documentos orales reales (Corpas,2000: 1). 
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Segundo este autor, a utilização do vídeo na sala de aula oferece possibilidades 

que o uso isolado do áudio ou do texto não podem proporcionar, permite contextualizar, 

apreciar as atitudes e comportamentos dos falantes. Além disso, permite trabalhar 

elementos não – verbais, desenvolve a compreensão e permite trabalhar aspetos 

linguísticos nos seus contextos, pois a sua utilização no espaço da aula supõe uma forma 

de levar a vida real para dentro daquele mesmo espaço. 

 Justamente por estes motivos, a imagem facultada pelos materiais audiovisuais 

pode ajudar os alunos a completar, na maioria das vezes, a informação linguística 

apresentada, partindo do seu próprio conhecimento do mundo, e a interpretar o 

significado da mensagem, desenvolvendo, ao mesmo tempo, diversas estratégias de 

compreensão. 

Nesta perspetiva, o vídeo é talvez um dos suportes que melhor serve estes 

propósitos, pois propicia conjuntamente um ínput auditivo e visual. Alfredo Álvarez 

preceitua que o visionamento didático do vídeo estimula um processo de aprendizagem 

pela descoberta e pelo processamento de informação visual e auditiva, e ressalta a 

importância da interação entre estes dois sentidos: 

 

Numerosos estudios demuestran que, en la enseñanza, por ejemplo, en torno al 80 

por ciento de los estudiantes dedica atención y concentración a las explicaciones 

complementadas mediante un vídeo […] Esto da idea de la importancia que tiene 

la interacción oído – vista y, por lo tanto, de los instrumentos audiovisuales en la 

retención de los mensajes orales (Álvarez, 2005:172). 

 

Para além disso, este meio funciona como um instrumento motivador para os 

alunos, através da aproximação às suas realidades, e apesar de não ter sido criado para 

fins didáticos, representa uma excelente fonte de informação cultural e linguística que 

podemos adaptar aos nossos objetivos pedagógicos. (Bell, 2004: 863).  

 Embora sejam múltiplas as atividades que se podem desenhar para praticar a 

compreensão auditiva, de acordo com os objetivos que se pretende alcançar, no presente 

estudo, optou-se por apresentar atividades relacionadas com o vídeo já que se 
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considerou, pelo exposto, a utilização do vídeo em sala de aula uma vantagem: por um 

lado, mostra um espanhol espontâneo e autêntico e, por outro, os elementos 

extralinguísticos ajudam a compreender melhor a mensagem, tal como prescrevem 

Nuñan y Morley:  

 
 […] exponer a los estudiantes a textos auténticos es importante porque estos 

contienen vacilaciones, negociación de significado y traslapos que les ayudarán a 

enfrentarse a la comunicación real dentro y fuera del aula. Además, las fuentes 

auténticas son de interés para los estudiantes y hacen la clase más agradable 

(Nuñan y Morley, 1999:212). 

 

Complementa-se, desta forma, o universo escolar e extraescolar, o que se traduz 

numa didática conforme aos interesses dos alunos e ao universo da linguagem 

audiovisual. Marta Giralt Lorenz salienta, por isso, a importância de expor os alunos a 

este tipo de textos: 

 
Ante este tipo de input, los alumnos van a presenciar situaciones específicas de 

uso de la lengua y van a desarrollar estrategias para entenderla y utilizarla en ese 

determinado ámbito. De esta forma, se acercan las actividades del aula a la 

realidad externa a esta (Giralt, 2009:49). 

 

 

3.3 O ínput por meio do vídeo 

No seguimento desta ideia de que a motivação e o interesse dos alunos 

aumentam quando expostos a um ínput a partir de instrumentos audiovisuais, surge Eva 

Dam Jensen que defende que o ínput oral através do uso do vídeo proporciona uma 

melhor compreensão e conduz os alunos a uma atitude ativa ao confrontarem-se com 

uma comunicação real. 

A autora distancia-se assim da posição que, na década de 60, Chomsky 

preconizou ao considerar que, na língua materna, a nossa faculdade linguística inata 
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encarrega-se de estruturar o ínput e criar a competência linguística (Jensen, 2001:28). De 

facto, numa fase inicial, a criança não tem quem lhe organize as regras gramaticais até 

entrar num ambiente escolar. O conhecimento que detém da língua é intuitivo, ou seja, 

não é consciente e a gramática da língua materna desenvolve-se espontaneamente a 

partir da interação entre a faculdade da linguagem e o ínput linguístico que a 

comunidade lhe oferece.  

Durante os anos 80 e 90, realizaram-se vários estudos sobre a eficácia do ínput e 

da interação. Autores como Stephen Krashen (1980) defenderam o conceito do “Ínput 

Comprensible” como um processo de assimilação natural, intuitivo, realizado de forma 

inconsciente a partir das premissas “escuchar = compreender = adquirir”, semelhante 

ao processo de aquisição da língua materna pelas crianças, proposto por Chomsky. 

Todavia, estas premissas são questionadas por Eva Dam Jensen que opta pelo esquema 

“escuchar = compreender = ¿adquirir?”, contrariando a ideia de que a compreensão é a 

condição necessária e suficiente para que ocorra aprendizagem (Jensen, 2001:29). 

Das cinco hipóteses que Krashen utiliza para sustentar esta teoria, adquire 

particular interesse “la hipótesis del ‘filtro afectivo”. Para María Laura Mecías, é 

fundamental que o aluno adote uma atitude positiva perante a aprendizagem da língua e 

o desenvolvimento da mesma, e isso só poderá acontecer se o aluno não se sentir 

pressionado:  

 

Se trata de crear en el aula una situación libre de tensiones y en la que el alumno 

no se sienta presionado a producir resultados según un ritmo forzado. Cuando el 

filtro está alto, se produce un bloqueo mental que impide que el estudiante utilice 

el input inteligible que recibe y, por tanto, no se produce la adquisición. El filtro 

tiene que estar bajo para que el estudiante esté abierto al input, se involucre y se 

sienta miembro potencial de la comunidad de la lengua meta (Mecías, 2009:16). 

 

A proposta de Krashen, centrada essencialmente na receção, foi ainda 

amplamente rebatida por autores como Michael Long (1994) e Merrill Swain (1996), 

(apud Rosales Varo:2009:115), para os quais a produção por parte do estudante e a 
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negociação de significados também são fatores determinantes. Para Swain, a produção – 

output – dos próprios alunos também os ajuda a ter consciência dos conhecimentos que 

detêm na língua meta e a refletir sobre o seu nível de competência. Isso é, conversando 

uns com os outros, os alunos vêem-se forçados a produzir informação mais 

compreensível.  

Michael Long acrescentou a “Hipótesis de la Interacción”, que incluía a ideia de 

negociação sobre o conteúdo para reforçar a compreensão. Esta teoria propunha a 

interação conversacional como um possível caminho para a aprendizagem de segundas 

línguas, obrigando o próprio estudante a escutar com atenção e a receber e processar o 

ínput. Ou seja, ao aprender interatuando, o falante não nativo ativa destrezas de 

comunicação que o preparam para usar a linguagem em contextos naturais  

Daí que é essencial o uso de material autêntico e variado, já que estes contêm 

vacilações, negociações de significado e sobreposições, o que ajudará os alunos a 

confrontar-se numa comunicação real fora da aula. Long (apud Rosales Varo: 2009:116) 

define a negociação de significado como: 

 

Un proceso en el cual, en un esfuerzo por comunicar, los aprendientes y los 

hablantes competentes proporcionan e interpretan señales de sí mismos y de su 

comprensión percibida de su interlocutor y, así, provocan ajustes en las formas 

lingüísticas, estructura conversacional, contenido del mensaje o todas tres, hasta 

que se logra un nivel de entendimiento aceptable (apud Long, 1996:418). 

 

O autor considera que o aluno, por um lado, recebe e processa o ínput usando a 

sua atenção seletiva e, por outro, a sua própria capacidade de processamento em 

desenvolvimento. Neste sentido, compete ao aluno ir escutando com atenção para 

averiguar divergências entre o ínput que recebe e a sua própria versão, formulando 

hipóteses acerca das estruturas que estão por detrás. 
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Gil – Toresano explica, em forma de esquema, a relação existente entre a 

compreensão, a interação e a aprendizagem da Língua Estrangeira. 

 

Figura 4: Adaptado de Lynch, 1996:73 

 

Desenvolvendo esta ideia, Eva Dam Jensen apresenta alguns argumentos a favor 

da técnica pedagógica do “realce del ínput oral a través del uso del vídeo”. A autora 

salienta que é fundamental que este ínput seja autêntico e motivador para captar a 

atenção do aluno e, nesse sentido, destaca o ínput oral através do uso do vídeo:   
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El input, para ser relevante para el aprendizaje, debe ser genuino en su uso 

lingüístico y motivador en su contenido. Porque, si no es genuino, los aprendices 

corren el riesgo de formar hipótesis falsas; si no es motivador, no prestarán 

atención al detalle. Para servir como material para estudio detenido de la lengua 

hablada, tiene que presentar un diálogo complejo, espontáneo, no reducido, 

producido entre hablantes nativos, en forma de negociaciones informales de la 

vida diaria (Jensen, 2001:32). 

 

Também Francisco Rosales Varo defende que trabalhar com materiais reais com 

um objetivo preciso apresenta um ínput mais compreensível e rico e proporciona, na 

aula, a mesma exposição a que posteriormente os alunos podem ser submetidos no 

mundo real, com a vantagem de se poder controlar todos os processos de compreensão. 

(Rosales Varo, 2009:120).  

Contudo, para evitar perceções e atitudes equivocadas, devemos saber 

exatamente quais são os objetivos que desejamos alcançar e prestar muita atenção às 

atividades que realizamos, por meio deste recurso audiovisual, para atingir tais 

objetivos. Como refere Guadalupe Ruiz Fajardo, é importante não esquecer que o vídeo 

só constitui uma boa ferramenta graças à exploração que se faça do mesmo: 

 

El vídeo no es nada solo, es en la explotación que el profesor diseñe en donde está 

la clave de lo que se puede aprender, por eso no podría, aunque quisiera, matar a 

la estrella de la gramática, sólo debe complementarla aportando información, 

lingüística o no, que al libro de texto y al profesor les resulta difícil proporcionar 

de otro modo (Ruiz Fajardo, 1995: 38). 
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3.4 Vantagens do uso do vídeo 

 

 

 Con el vídeo tenemos la oportunidad de viajar. 

Encina Alonso (1994:29) 

 

 

Privilegiado pela sua flexível utilização, o vídeo pode adaptar-se a muitas 

situações pedagógicas, estabelecendo um equilíbrio entre a motivação e a informação 

que veicula e despertando nos alunos uma atitude de questionamento e reflexão.   

No que diz respeito à conveniência de utilizar este tipo de material audiovisual 

em sala de aula, Brandimonte defende que esta radica no facto de que ver e ouvir, em 

simultâneo, falantes nativos no seu próprio ambiente aumenta o interesse e a motivação 

dos alunos, já que os aproxima mais das situações da vida real: 

 

El uso del vídeo en las clases de L2 suele despertar un gran interés, y ello por 

varios motivos: rompe con la rutina impuesta por un curso basado en los libros de 

texto y, sobre todo, representa una ocasión para abrir una ventana al mundo 

hispánico y para confrontar todo lo aprendido con la realidad que se manifiesta a 

través de la proyección (Brandimonte, 2003: 876). 

 

 Daí que a escolha dos materiais deve estar orientada para um enfoque centrado 

na ação, isto é, centrado numa aprendizagem e num uso da língua dentro de um 

contexto social mais amplo no qual não se realizem apenas atividades de língua mas que 

ativem competências mais gerais.  

 

Jaime Corpas Viñals, em“La utilización del vídeo en el aula de ELE: el 

componente cultural” (2009), enuncia algumas das múltiplas vantagens que a utilização 

do vídeo oferece: 



 

 

 

 

47 

 

- introduz variedade: passar um fragmento de vídeo por semana ou a cada quinze 

dias pode quebrar com a monotonia do uso exclusivo do manual. O facto de ser 

um suporte de uso esporádico faz com que os alunos prestem mais atenção e 

estejam mais motivados; 

- permite trabalhar elementos não – verbais: pode ser uma amostra de grande 

valor para observar as atitudes, os comportamentos, os gestos, as distâncias entre 

os interlocutores; 

- desenvolve a compreensão: oferece a possibilidade de realizar atividades de 

compreensão muito mais próximas da realidade do que quando expomos os 

nossos alunos a simples audições; 

- é um suporte que está muito próximo dos alunos: em geral, os alunos mais 

jovens estão atualmente menos habituados a ler que a receber informação através 

de imagens (cinema, televisão, vídeo, internet). Têm uma predisposição muito 

positiva face a tudo o que é visual. 

- permite trabalhar aspetos linguísticos em contexto: é uma forma de levar a 

língua para a sala de aula nos contextos em que verdadeiramente se dão e não de 

forma isolada; 

- é uma forma de levar a vida real para a aula: especialmente quando se trata de 

documentos reais ou de ficção mas que representam cenas da vida quotidiana, 

como é o caso dos filmes. 

 

Como todo e qualquer recurso pedagógico, a forma de apresentação aos alunos 

por parte do professor determinará em grande medida o êxito ou o fracasso da atividade.  

Daí que muitos autores, entre eles Alan Bell, refiram que a sua função como 

ferramenta didática depende do uso que se faça das suas características.  

 

[…] el vídeo auténtico acompañado por materiales complementarios bien 

preparados es uno de los acercamientos a la enseñanza del español como lengua 

extranjera más arraigados en un marco cultural (Bell, 2004: 871). 
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 Se o professor não tiver em conta estas características, este suporte audiovisual 

pode promover a passividade do aluno e permitir que estes se apoiem excessivamente 

na imagem, não prestando a devida atenção aos elementos verbais da comunicação. Para 

Guadalupe Ruiz Fajardo, isto só ocorrerá se o professor se limitar a utilizá-lo como 

meio de apresentação da língua meta seguido de exercícios que podem ser tão passivos 

como se queira, pois o vídeo deixa em aberto todo um conjunto de possibilidades na 

escolha de métodos e técnicas para o seu manuseamento, de abordagens ao seu 

conteúdo e de atividades assentes numa pedagogia de visionamento ativo: 

 

Existen multitud de recursos de explotación para convertirlo en una fuente de 

auténtica actividad frenética. Desde la más elemental introducción de vocabulario 

hasta la organización de representaciones y la elaboración de programas por parte 

de los estudiantes (Ruiz Fajardo, 2009: 142). 

 

Quanto ao apoio excessivo na imagem, a autora refere que para evitá-lo, o 

visionamento deve ser ativo, servindo como ponto de partida para discussões, 

comentários e procura de soluções a problemas que surjam no ecrã, e o professor deve 

programar atividades para que assim resulte.  
Estas poderão ser algumas das desvantagens que o uso incorreto deste material 

audiovisual pode acarretar. Viñals (2000:2) partilha da ideia deste material criar uma 

certa passividade no aluno, especialmente se não se desenharem atividades 

suficientemente motivadoras e capazes de suscitar o interesse dos alunos, e alerta ainda 

para o risco da complexidade linguística poder exceder o nível de compreensão do 

aluno (isto pode ocorrer se o nível de exigência da atividade que propomos exceder o 

nível de competência dos nossos alunos).  

Em definitivo, o medo aos problemas técnicos e a tudo o que é tecnológico, o 

considerar esta atividade como algo frívolo, a participação passiva dos alunos e a falta 

de possibilidade de interação, são alguns dos motivos que se apontam para justificar 

uma certa recusa à utilização deste suporte. No entanto, para Giovanni Brandimonte, estes 
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aspetos poderão ser facilmente ultrapassados se o professor realizar atividades que 

fomentem a participação ativa dos alunos: 

 

Todos estos inconvenientes los puede resolver el profesor, con su creatividad y 

empleando actividades que inciten a los alumnos a participar activamente en la 

tarea, […] pues los medios de comunicación representan una de las principales 

fuentes de renovación del idioma y se proponen como verdaderos maestros del 

español, con el fin de difundir los nuevos usos de la lengua (Brandimonte, 2003: 

871 - 880). 

 

 

3.5 Tipologia das atividades a partir do vídeo 

 

La actividad debe motivar a los estudiantes, lo cual 

significa que debe estar bien preparada, ser 

entretenida y, a la vez, ser eficaz para el aprendizaje. 

(Ur, 2005:14) 

 

Adotando o enfoque centrado na ação, como propõe o Quadro Europeu Comum 

de Referência para as Línguas (QECRL, 2002:9), a orientação do visionamento e a 

realização das atividades antes, durante e após a projeção permite que o material 

audiovisual se entenda não apenas como um instrumento de motivação mas, sobretudo, 

como um instrumento em que o aluno levará a cabo um diálogo com este material 

audiovisual, no qual o professor deverá realizar a função de mediador: 

  

No importa los materiales y actividades que se utilicen, si éstos no son relevantes, 

interesantes y apropiados para el nivel de los estudiantes, el objetivo primordial, 

que debe ser el buen desarrollo de la comprensión auditiva, no podrá lograrse 

(Córdoba et al., 2005:16).  
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Para Giovanni Brandimonte, a utilização do suporte audiovisual na aula de L2 

pressupõe o desenvolvimento de três fases distintas: seleção e preparação do material, 

projeção e atividades de exercício, que o autor esquematiza da seguinte forma: 

Seleção de material: a seleção não deve ser feita de forma arbitrária, mas 

centrada nos destinatários, tendo em conta o seu nível, a sua idade e os seus interesses. 

Partido do pressuposto de que toda a atividade serve para solucionar um problema e 

obter resultados, é importante selecionar com muito cuidado o material, elegendo um 

aspeto concreto que pode tratar temas linguísticos e extralinguísticos desde vários 

pontos de vista. (Brandimonte, 2003:874). 

Será importante relembrar que aqui entra em jogo também o papel do professor 

que deverá mostrar criatividade, servir de guia para explorar a informação, orientar as 

tarefas, resolver os problemas e esclarecer as dúvidas, motivando, assim, os alunos para 

que estes desenvolvam as suas destrezas. 

Quanto à projeção, o mesmo autor refere que nesta etapa o tempo 

disponibilizado não deverá ser demasiado extenso para que não se perca de vista o 

objetivo principal: 

 

 Para que el alumno participe con interés, hay que negociar con él este nuevo uso 

del medio y debe ser consciente en todo momento de que está trabajando en un 

laboratorio lingüístico, dejando para otra ocasión el disfrute en el sentido literal 
(Brandimonte, 2003: 876).  

 

Assim, graças à grande flexibilidade deste material audiovisual e à facilidade de 

uso, é possível passar várias vezes o fragmento, interrompê-lo para realizar uma 

atividade, passar a imagem sem som e, inclusive, manipulá-lo para atingir os objetivos 

pretendidos. 

Finalmente, a fase das atividades de exercício que, ainda na opinião deste autor, 

é a mais importante da aula, uma vez que com o simples visionamento não 

alcançaríamos resultados concretos. É, pois, fundamental canalizar o foco de 

curiosidade e interesse, por parte dos alunos, para que a projeção seja frutífera. Podem 
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realizar-se uma infinidade de atividades e estas devem ser, como já foi referido neste 

trabalho, anteriores, simultâneas e posteriores à projeção. 

Importa salientar que o suporte audiovisual pode proporcionar uma fonte 

inesgotável de recursos para a aula de Língua Estrangeira e deve transformar-se num 

instrumento indispensável para o professor, pois este material permite atualizar todos os 

elementos linguísticos e extralinguísticos que participam na competência comunicativa 

e, ao combinar som e imagem, apresenta situações comunicativas completas, tal como 

sucede na vida real: 

En el aula de L2 y en una situación de no inmersión, se pueden alcanzar resultados 

realmente sorprendentes integrando estas herramientas. Los alumnos necesitan 

conocer las variedades del español, más allá de la norma culta que suelen aprender 

en clase. Hay que proporcionar a los alumnos todo este tipo de información y de 

una forma lo más atractiva posible y el componente audiovisual en la clase puede 

resultar de gran ayuda: todo parece más real, más verídico, y representa el puente 

de unión ideal entre el aprendizaje tradicional en el aula y el momento de la 

práctica real, en vivo, en territorios de habla hispana. (Brandimonte, 2003: 871). 

 O modelo proposto por Richards resume alguns modelos de atividades:  

 

  Figura 5: modelo proposto por Richards (apud Gelabert et al, 1996:18). 
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Todos sabemos que um aluno só ouve quando está concentrado e interessado. 

Daí, a importância de envolvê-lo no processo de ensino - aprendizagem. O professor 

pode conseguir essa relação, partindo do mundo de conhecimentos e gostos do aluno. 

Assim, o discente pode apresentar a sua opinião sobre dado assunto ou dizer as 

suas expectativas quanto a determinado tema. 

Segundo Gelabert (1982:17), o processo da educação do ouvir desenvolve-se em 

três fases complementares: a pré-audição, a audição e a pós-audição. Ouvir as 

expectativas do aluno é fundamental e esta corresponde à primeira fase do ouvir, a fase 

da pré-audição. Numa segunda fase, o aluno ouve uma mensagem, que pode surgir em 

suportes diversos como registos áudio, vídeo ou até a explicação oral do professor. De 

seguida, o professor avalia a compreensão oral do aluno e pode solicitar-lhe que resolva 

um questionário ou reformule verbalmente o que entendeu. Estas são apenas duas 

hipóteses, pois existem muitas formas de avaliar a compreensão oral. Na fase final, a 

pós-audição, o aluno procurará integrar a nova informação em atividades como o 

escrever, o ler ou atuar. Tal só acontece se o aluno tiver entendido a mensagem verbal. 

O autor propõe o seguinte esquema (Gelabert, 1982:17): 

 Atividades de pré-audição: 

- de motivação 

- de conhecimento do tema 

- de trabalho de léxico 

- avanço de hipóteses sobre o conteúdo 

- discussão sobre temas ou assuntos relacionados com o conteúdo 

 Exposição clara do trabalho a realizar e do propósito da atividade 

 Primeira audição: audição geral 

 Segunda audição: de respostas à atividade 

 Terceira audição: comprovação dos resultados da atividade 

 Atividades de pós-audição: 

- dedução / trabalho / reforço e /ou prática das regras gramaticais 

- trabalho de léxico 

- trabalho de outras destrezas 
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Parte III – Casos práticos 

 

Nesta parte do estudo, apresentarei algumas das propostas didáticas de 

compreensão auditiva. São atividades que levei a cabo em três das minhas regências, 

tendo em conta os pressupostos defendidos nesta dissertação: criar atividades 

significativas e comunicativas, respeitando as três fases das atividades de audição, e 

desenvolver as microdestrezas cognitivas de análise e de síntese e as estratégias da 

compreensão oral. 

 Mas antes de fazer uma descrição das atividades que foram realizadas no 

estágio, será conveniente fazer uma breve descrição da escola que me recebeu, assim 

como das turmas em que lecionei. Também será importante salientar alguns aspetos que 

têm a ver com a escolha do tema desta dissertação, as estratégias e os instrumentos 

adotados. 

 

 

4. Caraterização da escola e das turmas 

 

A escola onde realizei estágio situa-se em Valadares, distrito do Porto. Esta 

escola foi inaugurada em 1978. A partir de 1992, passou a ter como patrono o Dr. 

Joaquim Gomes Ferreira Alves, em homenagem a um médico local. Uma escola cujo 

lema é “Aprender sempre para ser melhor sempre”. 

Recentemente, foi remodelada ao abrigo do Programa de Requalificação do 

Parque Escolar e, atualmente, estudam nesta escola cerca de 1200 alunos.  

Durante o ano de estágio lecionei aulas da disciplina de Espanhol ao oitavo ano 

de escolaridade e ao décimo primeiro ano, Espanhol Formação Específica. 

No geral, os alunos das duas turmas demonstraram interesse pela aprendizagem 

do espanhol e foram sempre alunos respeitadores e participativos. 

A turma de oitavo ano era constituída por vinte e seis alunos, dos quais seis 

raparigas e vinte rapazes. Tratava-se de uma turma simpática, com alunos muito 



 

 

 

 

54 

 

participativos mas também com alguns elementos muito distraídos e faladores. Nesta 

turma não foi possível realizar um trabalho contínuo, uma vez que o meu contacto com 

este grupo só se verificou na primeira regência. 

Já na turma de décimo primeiro ano foram lecionadas quatro Unidades 

Didáticas, pelo que o meu estudo incidirá mais sobre este grupo de alunos. Tratava-se 

de uma turma mais pequena que a anterior, era constituída por catorze alunos, oito 

raparigas e seis rapazes, o que facilitou não só a participação em sala de aula, 

permitindo um maior desenvolvimento da competência comunicativa, como também 

uma relação de maior aproximação entre professor / aluno, o que proporcionou 

aprendizagens mais individuais. Os alunos, na sua maioria, eram bastante empenhados, 

trabalhadores e muito participativos. 

Em ambas as turmas, estabeleceu-se um clima propício ao ensino – 

aprendizagem, pautado sempre pelo respeito e cordialidade. 

 

 

4.1Estratégias e instrumentos adotados 

 

A escolha da temática a abordar surgiu aquando da observação das primeiras 

aulas da orientadora. Dado tratar-se de uma turma de Espanhol Formação Específica, 

com uma carga horária semanal de sete blocos de quarenta e cinco minutos e que, de 

acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência, se insere no nível B1, foi 

possível assistir a várias aulas durante os meses de setembro e outubro. Após a 

observação direta da turma, constatei que alguns alunos, aquando do visionamento de 

curtas-metragens em espanhol, revelavam algumas dificuldades de compreensão oral, 

obrigando-os a colocarem questões aos próprios colegas ou à professora titular sobre o 

que tinham ouvido / compreendido. Também constatei que, frequentemente, adotavam 

uma atitude passiva, não escutando a mensagem com atenção, o que depois dificultava a 

troca de ideias e opiniões sobre o tema. 
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Posto isto, decidi que poderia incentivar a predisposição dos alunos para o treino 

da compreensão auditiva, investindo em atividades para trabalhar esta destreza. A 

pretensão fundamental foi criar atividades que conduzissem a uma aprendizagem 

contextualizada e significativa. Atividades que visassem situações reais de 

comunicação, levando o aluno a assumir a palavra, promovendo a participação e o 

interesse pela língua.  

Para tal, procurei ter em conta alguns princípios básicos, já referidos na primeira 

parte deste trabalho, relativos às atividades: devem ser significativas para o estudante e 

tratar temas e realidades que interessem a esses mesmos alunos; devem ser abertas, para 

que o aluno possa dar a sua opinião e o grau de dificuldade da atividade deve ser sempre 

progressivo. 

Assim sendo, a hipótese concreta deste trabalho traduzia-se na seguinte questão: 

pode o uso do vídeo desenvolver no aluno a capacidade para entender o conteúdo das 

mensagens transmitidas oralmente?  

Para confirmar ou refutar esta questão, dos vários instrumentos que o professor 

tem ao seu dispor, optei por investir numa grelha de avaliação diagnóstica, uma grelha 

de autoavaliação e um inquérito final sobre as atividades de compreensão oral 

desenvolvidas. Estes instrumentos foram elaborados por mim, de acordo com os 

objetivos previamente traçados. Todavia, neste momento de reflexão crítica, penso que 

uma grelha de observação poderia ter sido também muito útil para comprovar os dados 

obtidos pela observação direta.  

As propostas didáticas de compreensão auditiva foram elaboradas a partir dos 

elementos extraídos da grelha de avaliação diagnóstica (ver Anexo I) que tinha em vista 

o conhecimento das preferências específicas dos alunos por diferentes géneros de 

documentos vídeo e a recolha de dados relativos à motivação pessoal do aluno para 

trabalhar a compreensão oral. Segundo Alonso (2004), o professor deve ouvir o aluno, 

no sentido de descobrir as atividades e temas preferidos. Trata-se de uma forma de 

conhecê-lo e procurar envolvê-lo nas tarefas. Procura-se igualmente ativar no aluno o 

sentido de responsabilidade, para que realize as suas tarefas, construtoras das suas 

aprendizagens:  
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El profesor puede motivar o desmotivar a los alumnos. Mucho depende de si les 

proporciona lo que necesitan, si escoge los temas y actividades apropiados para 

ellos […] Si somos un grupo de trabajo, debemos repartir responsabilidades. Los 

alumnos deben hacer sugerencias, proponer también temas y atividades y, si las 

cosas van mal intentar solucionarlas entre todos (Alonso, 2004:11).  

 

Assim, num primeiro momento, foi pedido aos alunos que assinalassem as três 

atividades de compreensão auditiva mais interessantes e, em seguida, refletissem sobre 

a própria compreensão auditiva, respondendo a algumas perguntas fechadas (S/N), de 

modo a verificar-se a motivação para trabalhar esta destreza e a perspetiva pessoal do 

aluno quanto à importância do ato de escutar. 
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Como se pode constatar, observando o gráfico, verificamos que os alunos 

preferem atividades que combinem som e imagem: depois das curtas – metragens, as 

três selecionadas foram os anúncios publicitários, as noticias / entrevistas e a audição de 

músicas (embora tenha também trabalhado as músicas na sala de aula, nomeadamente 

as canções Atrapados en la red, de Tam Tam Go, aquando da temática relacionada com 

a Internet e as redes sociais, e a canção Gente de Presuntos Implicados sobre o tema da 

solidariedade, realizando atividades de compreensão auditiva centradas, sobretudo, na 

exercitação das microdestrezas percetivas - introdução de estruturas linguísticas, 

reconhecer sons e palavras da língua - como neste trabalho deu-se primazia ao 

audiovisual, apenas apresentarei as propostas que incidiram no uso do som e da 

imagem). 

 

Quanto à questão número dois, é de salientar o facto de nove alunos (64%) 

considerarem que não é importante trabalhar a compreensão auditiva na sala de aula e 

quatro alunos (29%) revelarem que não prestam atenção quando escutam. Já 

relativamente ao escutar falantes nativos para melhorar a língua estrangeira, 12 alunos 

(86%) responderam afirmativamente e nove alunos (64%) também consideraram que 

responder a questões sobre o discurso ajuda a comprovar o que se ouviu. Além disso, 

ressaltam-se as perguntas números cinco e sete, nas quais os alunos foram unânimes em 

considerar que conhecer previamente o tema do discurso ajuda a compreender melhor a 

mensagem e existem fatores tais como a pronúncia, a entoação e/ou a rapidez do falante 

que podem causar dificuldades na compreensão do texto (todos os alunos responderam 

que sim).  

Sobre os hábitos dos alunos praticarem a compreensão oral da língua espanhola 

fora da sala de aula, apenas um aluno (7%) referiu que costumava ver filmes em 

espanhol. Os outros treze alunos não treinavam a compreensão auditiva além das 

paredes da sala de aula. Portanto, é essencial repensar a relevância desta destreza e dar-

lhe a devida importância na sala de aula para que os próprios alunos também tenham 

consciência que a compreensão oral é fundamental não só para a comunicação como 

também para a aquisição de uma língua estrangeira, neste caso, o espanhol. 
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 SIM NÃO 

Consideras que trabalhar a compreensão oral na sala de 
aula é importante? 

5 9 

Consideras que escutar falantes nativos melhora o teu 
espanhol? 

12 2 

Mostras atenção quando escutas? 10 4 

Além da sala de aula, costumas praticar a compreensão 
oral em casa (ver televisão, filmes, ouvir música)? 

1 13 

Consideras que conhecer previamente o tema do discurso, 
ajuda a compreender melhor a mensagem?  

14 0 

Pensas que responder a algumas questões sobre o discurso 
pode ajudar a comprovar o que ouviste? 9 5 

Achas que a pronúncia, a entoação e/ou a rapidez do 
falante podem causar dificuldades na compreensão do 

discurso? 
14 0 
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4.2 Propostas de atividades em aula 

 

Unidade didática Relaciones humanas (Internet y Redes Sociales) 

 

Na primeira Unidade didática intitulada Relaciones humanas (Internet y Redes 

Sociales), composta por duas aulas, uma de cento e trinta e cinco minutos e outra de 

noventa minutos, levei a cabo algumas atividades de interpretação com o objetivo de 

verificar se os alunos conseguiam selecionar informação detalhada, resumir a ideia 

principal e realizar algumas inferências. 

A primeira aula da unidade teve como objetivo introduzir o tema da Internet e 

das redes sociais e apresentar conteúdos léxicos relacionados com o mesmo. Após a 

atividade inicial de motivação, na qual os alunos tiveram de identificar dois sons 

diferentes (o som do teclado do computador e o som de um autoclismo) e relacioná-los 

com uma imagem de Mortadelo y Filémon em que os dois personagens estavam numa 

casa de banho com o computador, os alunos chegaram à conclusão de que já não 

conseguimos passar sem este aparelho e, sobretudo, sem a Internet. Seguiu-se um 

diálogo sobre os hábitos dos estudantes e dos jovens em geral e também sobre o tempo 

que passam diante do ecrã, de forma a desenvolver a capacidade de predição dos alunos. 

Para que refletissem sobre estes aspetos, propus-lhes o visionamento de um pequeno 

vídeo sobre a evolução da Internet e das Redes Sociais. Na primeira audição, foi-lhes 

pedido que tomassem nota de palavras-chave relacionadas com o tema e pedi-lhes que 

dissessem se sabiam o que significavam essas palavras (cibernautas, buscadores, 

usuários, adictos, conectados, etc.). Aquando da segunda audição, os alunos tinham de 

selecionar informação específica (Anexo IV) respondendo a algumas questões que 

serviam como comprovação da compreensão auditiva. Convém salientar que o exercício 

solicitado tinha um grau de dificuldade muito leve, pois eram perguntas bastante diretas, 

e, por essa razão, os alunos não mostraram dificuldades. 

Na atividade posterior à audição, pedi aos alunos que comentassem a frase que 

escrevi no quadro “ Internet tiene límites”,dizendo se concordavam ou não com esta 

afirmação e justificando o seu ponto de vista. Alguns alunos não responderam a esta 
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questão, evidenciando dificuldades nas microhabilidades de Interpretar, nomeadamente 

em entender as suposições e as ambiguidades, e de inferir dados da situação.  

Já na segunda aula desta unidade didática, procurei averiguar até que ponto os 

alunos eram capazes de separar a ideia principal dos detalhes e resumir a mensagem, 

por meio do visionamento de uma entrevista, realizada num telediário espanhol, com 

uma especialista em Redes Sociais. Optei por escolher este género jornalístico, pois 

como referem María Laura Mecías e Nuria Rodríguez em “Diseño de materiales 

audiovisuales para la clase de ELE” (2009), a entrevista é uma boa ferramenta que 

apresenta um discurso organizado sobre um determinado tema:  

 

Dentro del mundo de los programas de televisión, un tipo recomendado puede ser 

la entrevista periodística. Estas entrevistas son una buena herramienta para 

trabajar con un grupo determinado de hablantes, generalmente dos personas, en un 

discurso organizado, sobre un tema que podemos trabajar antes de la proyección 

del video y que está editado, lo que permite una buena audición como la visión de 

la interacción entre las partes de la entrevista (Mecías el al.2009:1). 

 

Na preparação desta atividade, deu-se especial atenção às três fases essenciais de 

uma atividade de compreensão auditiva: pré-visionamento, visionamento e pós-

visionamento. Durante a primeira fase, preparou-se o aluno para escutar o texto: leu-se 

uma estatística sobre as atividades preferidas dos jovens na Internet e a partir de que 

idade estes começam a navegar sem a supervisão de um adulto. Este diálogo ajudou os 

alunos a prepararem-se para a audição: despertou-lhes o interesse e a curiosidade, e 

ativou os conhecimentos prévios que já possuíam. Além disso, também serviu para 

exercitar a microdestreza de análise, nomeadamente a capacidade para antecipar 

informação. 

Na fase seguinte, foi pedido aos alunos que, de acordo com o que ouviam, 

dessem uma definição de Rede Social e apresentassem algumas das suas vantagens e 

dos seus perigos (Anexo V). O objetivo era ver se tinham compreendido a ideia 
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principal e conseguiam resumir a informação essencial, ativando, deste modo, as 

microdestrezas de tipo cognitivo: interpretar e resumir.  

Além disso, a minha intenção era que refletissem sobre os comportamentos 

atuais e dessem a sua opinião a propósito deste assunto, pois como refere Amparo 

Escamilla (1995:80) La práctica educativa debe dirigirse, no sólo a transmitir modelos de 

conocimiento, sino también, y sobre todo, a intentar que los alumnos sean, gradualmente, 

capaces de desarrollar nuevos modelos de pensamiento. 

  Pude constatar que apesar de alguns alunos não terem conseguido identificar 

todas as vantagens e perigos que foram mencionados, como já estavam bastante 

familiarizados com a temática da Internet e das Redes Sociais conseguiram referir os 

principais riscos que podem surgir e mencionaram vantagens que eles próprios 

usufruem. Isto trouxe um acréscimo da motivação pois era um tema que lhes despertava 

o interesse, uma vez que os próprios lidam diariamente com estas ferramentas.  

Posteriormente, incentivou-se os alunos a responderam à questão: “¿Creéis que 

es fiable la información ofrecida en Internet? “de forma a propiciar a interação oral. 

Os alunos demonstraram interesse e empenho na realização de todas as 

atividades propostas, revelando, contudo, alguma inibição no momento da interação 

oral. Comparando as atividades realizadas nestas duas aulas, pude constatar que os 

alunos revelaram mais dificuldades nas atividades de compreensão do significado da 

informação: compreender a intenção e o propósito comunicativo, entender os 

subentendidos e a inferir a informação.  

Como atividade de pós-visionamento, procedeu-se à prática das regras 

gramaticais. O funcionamento da língua foi trabalhado tendo em conta o 

desenvolvimento dos objetivos comunicativos. Neste sentido, o treino da forma 

condicional e das estruturas para dar conselhos foi planificado a partir do visionamento 

de duas campanhas de sensibilização, alertando para alguns dos perigos de que podemos 

ser alvos na net (Anexo VI). Assim, primeiro, os alunos visionaram as duas campanhas 

e, em seguida, tiveram de eleger uma delas e dar conselhos às raparigas que apareciam 

nas mesmas, por forma a evitar comportamentos arriscados. 
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No final da unidade didática sobre “Internet y redes sociales”, os alunos 

preencheram uma grelha de autoavaliação que veio a comprovar algumas das 

dificuldades que detetei na observação direta na sala de aula. As maiores dificuldades 

prendiam-se com as microdestrezas interpretar e inferir: interpretar a mensagem, 

entender o que não se diz explicitamente e inferir dados a partir do contexto 

comunicativo. 

 

Nunca 
Rara 
mente 

Frequente
mente 

Sempre  

Sinto-me motivado(a) para realizar estas atividades. 0 0 2 12 

Consigo discriminar sons e reconhecer palavras/ expressões. 0 2 10 2 

Estou atento (a) às pistas (entoação, pronúncia, palavras – chave). 3 7 2 2 

Consigo distinguir palavras relevantes do discurso (nomes, verbos…) 0 2 7 5 

Compreendo a ideia geral de um texto. 0 0 11 3 

Consigo distinguir os detalhes ou as ideias secundárias. 0 2 9 3 

Entendo o que não se diz explicitamente: ambiguidades, duplos 
sentidos. 

2 5 5 2 

Compreendo a intenção e o propósito comunicativo (persuasão, 
explicação…). 

0 0 9 5 

Consigo interpretar a mensagem 0 4 7 3 

Distingo os diferentes tons do discurso: agressividade, ironia, humor. 3 5 4 2 

Consigo deduzir o significado de uma palavra desconhecida através do 
contexto. 

0 4 8 2 

Tenho problemas com a rapidez do discurso. 0 2 8 4 

Consigo resumir as informações ouvidas. 0 2 10 2 

Tento relacionar o texto com o que já sei sobre o tema. 0 0 3 11 

Consigo antecipar o que se vai dizer a partir do que já foi dito. 0 0 12 2 

Sei inferir dados a partir do contexto comunicativo. 3 7 2 2 

Consigo interpretar os códigos não-verbais: olhar, gestos, movimentos. 0 0 9 5 

Realizo as atividades com facilidade. 0 0 12 2 

Consigo terminar a atividade no tempo previsto. 0 0 0 14 

Figura 6 – Dados da grelha de autoavaliação (primeiro momento). 
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Unidade didática “Solidaridad y discriminación” 

 

A primeira aula desta unidade didática, composta por um bloco de 135minutos e 

outro de 90 minutos, tinha como objetivo apresentar conteúdos léxicos relacionados 

com o tema da solidariedade e ampliar o conhecimento dos alunos sobre as ONG’S e os 

projetos de cooperação, levando-os a refletir e a propor possíveis formas de minorar 

estes problemas. Optei por começar a aula com o visionamento de um vídeo intitulado 

“Historia de un letrero”, no qual as personagens não falam, de forma a cativar a 

atenção dos alunos logo no início da aula, pois como salienta Littlewood (1998: 64): El 

uso de un vídeo al inicio de la clase obliga a que desde luego los alumnos se centren en 

las actividades y empiecen efectivamente a trabajar.  

 

Antes do visionamento, e como atividade de aquecimento, mostrei várias 

imagens aos alunos. O objetivo era que identificassem os contrastes existentes, já que os 

mesmos tópicos (por exemplo, riqueza/pobreza) apareciam no vídeo. Pretendeu-se, 

assim, ativar o conhecimento prévio dos estudantes e trabalhar a microdestreza de 

análise Antecipar: saber antecipar toda a informação que temos sobre um tema para 

preparar a compreensão do discurso. 

Na fase seguinte, apenas por razões didáticas, dividiu-se o vídeo em duas partes: 

na primeira parte, os estudantes tiveram de realizar inferências, isto é, os alunos tiveram 

que interpretar os códigos não-verbais, tais como o olhar, os gestos e os 

comportamentos das personagens e, a partir daí, adiantar algumas ideias sobre os 

problemas de cada um. Fez-se uma paragem no visionamento do vídeo (2’50m) e a 

partir da pergunta “¿Por qué el empresario no le da al ciego una limosna?”, os alunos 

puderam expressar os seus pontos de vista e formular hipóteses. Convém salientar que é 

crucial fazer o aluno refletir sobre a importância de inferir o significado a partir do 

contexto e sobre a importância de fazer uso dos seus conhecimentos prévios. Desta 

forma, desenvolvem-se as estratégias cognitivas. 

Antes de passar à segunda e última parte do visionamento, pediu-se aos alunos 

para, em pares, escreverem um final para esta história. Além de exercitar a destreza da 
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expressão escrita, pretendeu-se comparar as hipóteses dos estudantes e fixar a atenção 

dos estudantes para os significados textuais mais importantes.  

Observou-se que a maior parte dos alunos escreveu um final semelhante ao da 

história, revelando que compreenderam o enredo no seu todo. Dois alunos referiram 

também que conheciam uma história parecida intitulada “The Story of a Sign”.     

Como atividade de pós-audição, os alunos tiveram de eleger e justificar a ONG 

que consideravam mais importante, o que permitiu trabalhar a expressão oral e 

introduzir o campo conceptual do voluntariado.  

Nesta aula, realizou-se ainda outra atividade de compreensão auditiva, a partir 

do visionamento da campanha do milénio das Nações Unidas e que foi criada em 2002 

para promover e exigir o cumprimento dos Objetivos de Desarrollo del Milenio, com o 

objetivo de compreender las ideas principales, discriminar las informaciones relevantes 

de las irrelevantes, compreender el significado global, à qual se agrupa a microdestreza 

de tipo cognitivo “Interpretar” (Cassany et al., 1996:106).  

Para a exploração deste vídeo, os alunos tiveram de responder a várias questões. 

(Anexo VIII). Evidentemente que primeiro foram acionados os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre esta campanha através de uma chuva de ideias sobre o trabalho que 

estas organizações desenvolvem, de forma a facilitar a compreensão, pois tal como 

salienta Martín Peris (1991:7): si carecemos de cualquier tipo de información previa sobre 

un tema, la comprensión se dificulta enormemente. 

 

Notou-se, nalguns alunos, alguma confusão na relação das ideias principais e na 

compreensão dos detalhes. Contudo, relativamente à última questão, pude verificar que 

alguns alunos já conseguiram inferir a informação na pergunta “Una población sana es 

una herramienta más útil que una población enferma”. ¿Estáis de acuerdo con esta 

afirmación? ¿Por qué? 

 

A segunda aula desta unidade didática foi dedicada ao tema da discriminação. 

Tendo em conta que um aluno motivado é um aluno interessado, que revela desejo de 

aprender e de progredir intelectualmente, procurou-se sempre criar um fio condutor que 
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ajudasse os alunos a situarem-se no tema e nos conteúdos abordados nas aulas, para que 

eles se sentissem predispostos a participar e a realizar as tarefas propostas. 

 Por isso, o trabalho de pré-audição foi sempre essencial, contribuindo para o 

avanço de hipóteses sobre o conteúdo e conhecimento do tema. 

 Comecei esta aula oferecendo bolachas Oreo aos alunos sem que eles 

suspeitassem que havia segundas intenções nesta oferta. Estabeleci um pequeno diálogo 

acerca das mesmas (se gostavam destas bolachas, que parte preferiam – a branca ou a 

preta). Seguidamente, mostrei - lhes uma campanha da ONU (Anexo IX), na qual uma 

criança come estas bolachas mas apenas a parte branca. Não deixei terminar a campanha 

para que não vissem que se tratava de uma campanha antirracismo. O objetivo era que 

eles tentassem depreender o tema a partir do comportamento do protagonista.  

  Como o conhecimento prévio do mesmo não tinha sido ativado, notou-se que os 

alunos tiveram dificuldades em adivinhar o tema e, portanto, o resultado foi, como já 

era previsível, infrutuoso. Importa relembrar que a escuta é um processo de 

interpretação ativo e complexo no qual quem escuta estabelece uma relação entre o que 

escuta e o que já é para si conhecido para, posteriormente, produzir também a sua 

mensagem. Assim, logo de seguida, os alunos assistiram ao trailer de “Criadas y 

Señoras”, um filme que conta a história de uma jovem branca que regressa da 

Universidade decidida a ser escritora e começa a entrevistar as mulheres de raça negra. 

A partir deste contexto, procurou-se, então, ativar as estratégias cognitivas dos alunos, 

nomeadamente os processos de interpretação através do conhecimento do mundo em 

geral e desta situação em particular, assim como os processos de dedução pelo contexto: 

 

[…] el estudiante debe ser animado a participar en un proceso activo de escuchar 

para buscar significados, usando no sólo pautas lingüísticas sino también sus 

conocimientos no lingüísticos (Littlewood, 1991:63). 

 

Este exercício de compreensão auditiva serviu o propósito de introduzir um novo 

tema e a partir da relação que se estabeleceu entre as duas situações, os alunos chegaram 

à ideia da discriminação. 
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 Seguidamente, passou-se ao visionamento de campanha "Luchemos contra la 

discriminación" da Secretaría de Estado para la Igualdad y la Federación (Anexo X) 

que narra uma situação real de comunicação: várias pessoas que discriminam e que, por 

sua vez, também são discriminadas. 

O objetivo era que os alunos percebessem a mensagem global do texto, 

recordassem as informações mais relevantes para poder interpretá-las posteriormente e 

que captassem a ironia e o sarcasmo presentes no tom do discurso, praticando, desta 

forma, algumas das microhabilidades da compreensão oral, como “Anticipar, 

Reconocer, Seleccionar, o Retener”. 

As questões elaboradas exercitaram a microdestreza interpretar o conteúdo da 

mensagem, levando o aluno a compreender melhor a ideia principal e a entender 

significados implícitos no texto. Observou-se que uma parte considerável dos alunos 

compreendeu a informação e, inclusivamente, alguns conseguiram ir mais longe e 

referiram que, inconscientemente, todos nós discriminamos e somos discriminados.  

Notou-se, então, que alguns dos alunos que demonstravam inicialmente 

dificuldades na compreensão do significado da mensagem, já conseguiram interpretar o 

que não foi dito explicitamente. 

Como atividade de pós-visionamento, explorou-se a questão se alguma vez 

algum dos alunos foi vítima de discriminação ou se conheciam alguém que o tivesse 

sido, motivando a prática da expressão oral e ampliando o léxico relacionado com esta 

temática. 

Nas atividades de compreensão do significado da informação, notou-se uma 

melhoria na compreensão do sentido geral do texto, pois apenas três alunos 

evidenciaram dificuldades a inferir a informação na pergunta “¿La diversidad nos 

enriquece?”. 
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Unidade didática “Viajes y Transportes” 

 

A temática dos transportes e das viagens também foi abordada numa das minhas 

unidades didáticas composta, à semelhança das anteriores, por uma aula de 135 minutos 

e outra de 90 minutos. 

Assim, na primeira aula, dedicada aos transportes, o trabalho de pré-audição 

iniciou-se com a escuta de diferentes sons relacionados com os meios de transporte para 

identificação dos mesmos. É fundamental não esquecer que esta fase engloba atividades 

de conhecimento do tema e de avanço de hipóteses sobre o conteúdo e algum trabalho 

de vocabulário. Por isso, este texto oral serviu como ínput que levou os alunos a 

exercitar as microdestrezas percetivas e cognitivas da compreensão auditiva. Depois de 

um powerpoint com imagens de transportes e os respetivos nomes desordenados, os 

alunos foram construindo um esquema de forma a obterem as diferentes categorias de 

transportes: terrestres, aéreos e marítimos. Realizou-se, assim, algum trabalho de léxico 

e, simultaneamente, promoveu-se a interação oral a propósito das vantagens e/ou 

desvantagens da utilização dos meios de transporte públicos.   

Para a fase seguinte, selecionaram-se alguns anúncios publicitários e campanhas 

de sensibilização rodoviária (Anexo XI), material que, pelas suas características, 

desperta a curiosidade e o interesse: 

 

Estos videos son de una riqueza inconmensurable. La publicidad transmite 

fielmente el grupo social, las características, y los comportamientos lingüísticos 

de una comunidad. También debemos saber elegirlas porque corremos el riesgo de 

que los estudiantes no puedan interpretarlas, ya sea porque no compartan ciertos 

contenidos culturales o porque no puedan interpretar sus dobles sentidos (Mecías el 

al.2009:5). 

 

 

Durante o primeiro visionamento, foi pedido aos alunos que indicassem qual era 

o objetivo do texto, segundo se tratasse de um anúncio publicitário ou uma campanha: 
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promover a utilização de um determinado transporte público ou fomentar atitudes 

responsáveis e cívicas relativamente ao trânsito rodoviário. 

O segundo visionamento teve como intuito estruturar e motivar a tarefa de 

compreensão oral. Os alunos tiveram de extrair informação importante do texto para 

transferi-la a um quadro, no seguimento do modelo de atividades de Transferência de 

Informação (Littlewood,1998), exercitando as estratégias de compreensão auditiva:  

 

Discriminar las informaciones relevantes de las irrelevantes, comprender el 

significado global y retener en la memoria a largo plazo aspectos de un discurso: 

la estructura del discurso, algunas palabras relevantes (Cassany et al., 1996:106). 

 

Notou-se que todos os alunos realizaram a tarefa sem qualquer dificuldade, pois 

conseguiram responderam acertadamente a todas as questões, o que evidenciou uma 

maior predisposição para a prática e o exercício das estratégias da compreensão 

auditiva. 
Ainda no seguimento das campanhas de sensibilização apostou-se numa 

atividade um pouco mais ambiciosa. Tratava-se de uma atividade de “escuta ativa” cujo 

intuito era promover a interação e a expressão oral no final desta aula. O contacto com a 

história fez-se através da exploração do título “Soy un bobo” (Anexo XII) e pediu-se 

aos alunos que tentassem adivinhar o tema. Como na atividade anterior, já tinham 

contactado com diferentes campanhas, facilmente os alunos afirmaram que deveria ser 

algo relacionado com a forma de conduzir.   

Uma vez discutidas as hipóteses formuladas, visionou-se a campanha e os alunos 

tiveram de resumir oralmente o que percecionaram. Foram registados no quadro, em 

forma de chuva de ideias, os comportamentos incorretos dos condutores. Com esta 

tarefa, os alunos praticaram o processo descendente, pois fez-se uma análise do 

conteúdo do discurso e inferiu-se sobre o mesmo. Esta atividade influenciou 

positivamente o grupo: os alunos mostraram-se participativos, interessados e motivados, 

refletindo sobre todos os aspetos abordados, pois eles são os primeiros a reconhecer 
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estes erros e a dizerem que o pai, o irmão ou o amigo têm ou já tiveram estes 

comportamentos. 

Para terminar esta etapa da audição, como atividade de pós-visionamento, 

fomentou-se a prática da destreza de expressão escrita e trabalhou-se o funcionamento 

da língua. Pediu-se aos alunos que, em pares, escrevessem recomendações aos 

condutores, utilizando as estruturas com conjuntivo que tinham sido trabalhadas 

anteriormente: […] entre ‘pares’ se intercambian aspectos dudas, soluciones y 

estrategias de resolución que a veces el profesor no ha vislumbrado (Sonsoles, 2003, 190). 

  
Na segunda aula desta unidade didática, dedicada às viagens, como tinha 

conhecimento que a turma preparava uma visita de estudo, no âmbito da disciplina de 

Espanhol, à cidade de Salamanca, considerou-se proveitoso mostrar aos alunos um 

documentário intitulado Ciudades para el Siglo XXI – Salamanca.  

Uma vez que este tipo de texto não era o preferido dos alunos (conforme 

avaliação diagnóstica), foi fundamental despertar-lhes a curiosidade e o interesse pelo 

visionamento do mesmo. Assim, e como forma de ativar os conhecimentos prévios da 

turma, mostraram-se algumas imagens alusivas a esta cidade, nomeadamente imagens 

da Universidade de Salamanca, a mais antiga de Espanha, e da Plaza Mayor, que, 

imediatamente, alguns reconheceram. Procurou-se também manter os alunos motivados 

ao longo de todo o documentário, através do preenchimento de uma ficha de trabalho, 

na qual tinham de completar os textos com as palavras que faltavam.  

 Os vocábulos escolhidos serviram para centrar a atenção dos alunos sobre 

determinados elementos significativos do texto e para orientá-los para o tema do 

turismo. Posteriormente, corrigiu-se a atividade e estimulou-se os alunos, que 

inclusivamente já tinham feito algumas pesquisas sobre esta cidade, a ampliar os seus 

conhecimentos culturais referindo o que significa, por exemplo, a rã na fachada do 

edifício da Universidade ou a lenda associada à Casa das Conchas. Com esta tarefa, 

pretendeu-se exercitar a microdestreza de análise: reter na memória a longo prazo 

aspetos de um discurso (as informações mais relevantes). 
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Como tarefa final, promoveu-se a produção da escrita criativa e propôs-se aos 

alunos que redigissem e representassem uma situação de comunicação real, na qual os 

alunos tinham de imaginar que já estavam na cidade de Salamanca e tinham de fazer a 

reserva no hotel para duas noites: uns simulavam a reserva no próprio hotel, outros por 

telefone. Deste modo, praticaram também as estruturas das chamadas telefónicas e todo 

o vocabulário necessário que tinham sido trabalhados anteriormente. Também foi 

pedido aos alunos que, durante a representação, referissem os lugares que gostariam de 

visitar, de acordo com o que tinham visionado no vídeo sobre esta cidade. Uma vez 

mais, pretendeu-se exercitar a microdestreza de análise. 

Os alunos mostraram-se bastante motivados pois a atividade proposta parecia ser 

bastante realista e significativa: 

 

El papel del profesor es proporcionar experiencias y actividades en las que el éxito 

sea alcanzable. Actividades que enganchen, que apetezca hacer. Ni tan fáciles que 

aburran, ni tan difíciles que frustren; con un elemento de reto, pero realistas 

(Bordón, 2004:911). 

 
No final da unidade didática “Viajes y transportes”, os alunos voltaram a 

preencher a grelha de autoavaliação. Desta vez, e após analisados os resultados, 

verifica-se que estão de acordo com a observação direta realizada na sala de aula, isto é, 

verifica-se que houve, efetivamente, uma melhoria ao nível das microdestrezas 

cognitivas de análise. 
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Nunca Raramente Frequentemente Sempre  

Sinto-me motivado(a) para realizar estas 
atividades. 0 0 0 14 
Consigo discriminar sons e reconhecer 
palavras/ expressões. 0 0 10 4 
Estou atento (a) às pistas (entoação, 
pronúncia, palavras – chave). 0 2 9 3 
Consigo distinguir palavras relevantes do 
discurso (nomes, verbos…) 0 0 7 7 

Compreendo a ideia geral de um texto. 
0 0 6 8 

Consigo distinguir os detalhes ou as ideias 
secundárias. 0 0 8 6 

Entendo o que não se diz explicitamente: 
ambiguidades, duplos sentidos. 0 3 7 4 

Compreendo a intenção e o propósito 
comunicativo (persuasão, explicação…). 0 0 8 6 

Consigo interpretar a mensagem 
0 0 9 5 

Distingo os diferentes tons do discurso: 
agressividade, ironia, humor. 0 2 8 4 

Consigo deduzir o significado de uma palavra 
desconhecida através do contexto. 0 2 10 2 

Tenho problemas com a rapidez do discurso. 
0 2 10 2 

Consigo resumir as informações ouvidas. 
0 0 12 2 

Tento relacionar o texto com o que já sei 
sobre o tema. 0 0 2 12 
Consigo antecipar o que se vai dizer a partir 
do que já foi dito 0 0 10 4 
Sei inferir dados a partir do contexto 
comunicativo. 0 1 3 10 
Consigo interpretar os códigos não-verbais: 
olhar, gestos, movimentos. 0 0 8 6 

Realizo as atividades com facilidade. 
0 0 12 2 

Consigo terminar a atividade no tempo 
previsto. 0 0 0 14 

Figura 7 – Dados da grelha de autoavaliação (segundo momento). 
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4.3 Reflexão sobre os resultados obtidos  
 

 
Tendo em conta que para aprender uma língua estrangeira é necessário 

comunicar, é necessário ouvir e fazer-se ouvir, sem medo do erro e do julgamento do 

outro, tentou-se incutir nos alunos, ao longo das várias regências, confiança nas suas 

capacidades e competências, respeitando os tempos, as diferenças e dificuldades de cada 

um.  

Nesta linha de pensamento, apostou-se na repetição de uma mesma tipologia de 

exercícios com distintos textos orais e abordando diferentes temáticas, de forma a 

verificar o progresso dos alunos.  

Assim, ao longo das aulas, foi possível observar que os estudantes se sentiam 

mais seguros e confiantes dado que podiam transferir as estratégias que aplicaram nas 

atividades anteriores para melhorarem as suas prestações. Essas estratégias diziam 

respeito, sobretudo, a reter palavras relevantes para a compreensão global do texto, 

apreender a informação mais importante de uma mensagem, fazer uso dos 

conhecimentos prévios, identificar a relação entre os interlocutores, deduzir o 

significado de uma palavra através da situação e utilizar o contexto visual e verbal como 

chaves para determinar a intenção do sujeito falante. 

 Portanto, pretendeu-se, com o uso do vídeo, essencialmente, desenvolver as 

microdestrezas analíticas e de síntese e julgo ter-se observado que os alunos 

melhoraram a sua compreensão oral, através da própria perceção dos alunos e das 

minhas observações. Além disso, outros fatores também contribuíram para esta 

evolução: abundância de ocasiões de exposição ao ínput por meio do vídeo, atenção 

explícita aos processos da escuta, a motivação da professora e a escolha criteriosa de 

todo o material. Logo, pode-se afirmar que o ensino baseado no processo da 

compreensão auditiva resulta benéfico num contexto de aprendizagem formal, 

principalmente, porque a atenção consciente aos processos que ocorrem durante a escuta 

é o único modo de melhorá-los. 
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Assim, encetando uma comparação de resultados das grelhas de autoavaliação, 

verifica-se que as diferenças mais acentuadas referem-se às questões:  

- “Sei inferir dados a partir do contexto comunicativo”: aquando da primeira 

autoavaliação, três alunos referiram que nunca conseguiram inferir dados a partir da 

situação e outros sete alunos raramente o conseguiram fazer. Já na segunda 

autoavaliação, apenas um aluno revelou algumas dificuldades em realizar inferências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na questão “Estou atento (a) às pistas (entoação, pronúncia, palavras–chave) ” 

também se registou uma mudança: inicialmente, três alunos nunca estavam atentos e 

sete raramente conseguiam prestar atenção a estes aspetos. Aquando da segunda 

autoavaliação, apenas dois alunos salientaram que raramente prestavam atenção 

enquanto nove alunos faziam-no frequentemente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

76 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Entendo o que não se diz explicitamente: ambiguidades, duplos sentidos”: 

aqui os dados obtidos revelam que os alunos conseguiram “ler nas entrelinhas”, isto é, 

compreenderam as ambiguidades e os duplos sentidos veiculados nas mensagens, pois 

na primeira autoavaliação dois dos alunos não entenderam o que não era dito de forma 

explícita e cinco alunos raramente conseguiram entendê-lo. Já na segunda 

autoavaliação, apesar de haver três alunos que raramente entendiam estas 

ambiguidades, o número de alunos que conseguiu frequentemente entender, aumentou 

para sete bem como o número de alunos que, nas atividades propostas, conseguiu 

sempre entender o que não se diz explicitamente.  
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Relativamente à questão “Consigo interpretar a mensagem”, os quatro alunos 

que não conseguiram, nas primeiras atividades, interpretar a mensagem, conseguiram 

ultrapassar esta dificuldade, verificando-se uma alteração no número de alunos que 

interpretava a mensagem frequentemente e sempre, passando de sete para nove e de três 

para cinco, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na questão “Consigo resumir as informações ouvidas”, os dois alunos que 

inicialmente referiram que raramente conseguiram resumir as informações escutadas, 

na segunda vez que se autoavaliaram já indicaram que conseguiram resumir a 

informação frequentemente. 
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As ilações que podemos retirar após a observação e comparação destes gráficos 

são que os alunos demonstraram, na sua maioria, incrementar algumas estratégias de 

compreensão auditiva, através das diferentes atividades, para desenvolver esta destreza 

oral (convém salientar que apenas são comparados os dados relativos às questões que, 

na minha opinião, se revelaram mais significativas. No entanto, para observação de 

outras questões, é sempre proveitoso comparar os resultados das grelhas: figuras 6 e 7). 

 Quanto ao questionário aplicado no final do ano (Anexo III), os próprios alunos 

referiram que era muito mais fácil entender a linguagem oral quando tinham um suporte 

visual conjuntamente com o auditivo, além de considerarem que era muito mais 

interessante e útil realizar as atividades com material audiovisual autêntico. Finalmente, 

também indicaram que as atividades realizadas nas aulas levaram-nos a refletir sobre 

aspetos da compreensão auditiva aos quais, talvez, nunca prestassem atenção se não 

tivessem sido ressaltados na sala de aula.  

Julgo que a corroboração destes dados surge nas respostas às afirmações “sinto 

que a minha competência para escutar em espanhol melhorou desde a primeira vez que 

vi um vídeo na aula de Espanhol” – em que 93% dos discentes concordou totalmente, e 

“trabalhar com este material ajudou-me a desenvolver estratégias para compreender a 

mensagem oral” – em que 71% dos alunos também concordou totalmente e ainda 86% 

dos alunos referiu concordar totalmente quanto à questão “julgo que desenvolvi certas 

estratégias para continuar a aprender fora da sala de aula.  

Será também conveniente registar o parecer dos alunos relativamente às 

questões “entendo melhor o discurso oral quando tenho um suporte visual além do 

auditivo”, “considero mais interessante e útil realizar as atividades com material 

audiovisual autêntico que apenas com as gravações incluídas nos manuais” e “as 

atividades realizadas com o vídeo fizeram-me compreender a importância de saber 

escutar” em que a totalidade dos alunos referiu concordar totalmente. 
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Em definitivo, deste processo analítico, os resultados revelam que este suporte 

audiovisual tem realmente lugar na sala de aula, sendo vantajoso o aproveitamento por 

parte do docente de uma língua estrangeira das máximas possibilidades que este auxiliar 

pode disponibilizar. 
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Conclusão 

 

Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. 

 Johann Goethe 

  

Ninguém questiona que o processo de escuta está presente em todas as situações 

da vida real, nas quais necessitamos de pôr em jogo a nossa capacidade de 

compreensão. Por isso, tanto na aquisição de uma língua estrangeira como na 

comunicação entre os seres humanos, o desenvolvimento da capacidade de 

compreensão auditiva torna-se crucial. Logo, é premente restituir a relevância das 

destrezas orais na sala de aula e dar a devida importância à compreensão oral, tendo em 

conta que o desenvolvimento da habilidade da escuta desempenha um papel 

indispensável na formação do estudante, a par das outras habilidades (falar, ler e 

escrever). Por isso, procurou-se desenvolver no aluno a capacidade para escutar e 

compreender textos orais, de forma a assumir a palavra, promovendo a participação e o 

interesse pela língua. 

Neste trabalho, pretendeu-se mostrar como a escuta é um processo complexo e 

ativo que implica vários aspetos como a memória, o conhecimento geral do mundo, o 

conhecimento do tipo de texto e a sua estruturação. É uma destreza que deve 

desenvolver-se não só como subsidiária de outras destrezas mas também, e sobretudo, 

na sua prática independente, pois como refere Rodriguez Abella (2002: 239) “a 

escuchar se aprende escuchando”.  

Portanto, a função didática do professor deverá ser a de desenvolver e potenciar 

as microdestrezas (percetivas, de análise e de síntese) e as estratégias necessárias para 

formar ouvintes competentes. Para isso, deverá ter em conta as atividades que 

desenvolve na aula, bem como as respetivas fases de visionamento (pré-audição, 

audição e pós-audição).  

Para uma prática efetiva da capacidade da compreensão auditiva, é 

imprescindível que as atividades e os materiais que se utilizem sejam relevantes, 
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interessantes e apropriados para o nível dos estudantes e tenham um propósito concreto, 

de forma a atrair a atenção dos discentes e a incrementar a eficácia da compreensão oral.  

Neste sentido, considerou-se que a utilização didática do vídeo nas aulas de 

língua estrangeira, tendo em conta que é um recurso audiovisual motivante e eficaz, 

pode contribuir para o processo de compreensão/aprendizagem/aquisição de uma língua 

estrangeira.  

As possibilidades que nos oferece o uso deste material audiovisual, nos casos 

mencionados neste trabalho são, portanto, infinitas e, segundo o objetivo final que 

queiramos conseguir devemos eleger o tipo de atividade que considerarmos mais 

conveniente. 

Partindo da minha perspetiva enquanto professora estagiária acredito que um 

grupo de alunos pode ser motivado através da realização de atividades de “escuta ativa” 

a partir do vídeo, como as que foram retratadas ao longo desta dissertação. Apesar da 

exigência do emprego de um texto criado para falantes nativos – que obriga a um 

esforço reflexivo e prático extra do docente, na elaboração de tarefas e materiais e na 

gestão da interação e do trabalho na sala de aula – confirma-se e corrobora-se o 

contributo de um documento audiovisual para a partilha de experiências 

comunicacionais. 

Em suma, pretendeu -se advogar o aproveitamento pedagógico do vídeo devido 

ao seu valor motivacional e sustentar, ainda, a convicção de que este material 

audiovisual é o estímulo, por excelência, para o desenvolvimento de competências 

comunicacionais, no caso concreto deste trabalho, da compreensão auditiva. 
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ANEXO I 

Grelha de avaliação diagnóstica 

Este questionário é anónimo. Por favor, responde com sinceridade às 
perguntas. 
1. Assinala com um “X”, as três atividades de compreensão auditiva mais 
interessantes para ti.      
  

Audição de músicas.  

Audição de diálogos / conversas 
telefónicas.  

Programas radiofónicos.  

Anúncios publicitários.  

Notícias /entrevistas.  

Documentários.  

Curta-metragem.  

 
2. Alguma vez refletiste sobre a tua compreensão auditiva? 

    Response SIM ou NÃO às seguintes questões: SIM NÃO 

Consideras que trabalhar a compreensão oral na sala de aula é 
importante? 

  

Consideras que escutar falantes nativos melhora o teu espanhol?   

Mostras atenção quando escutas?   

Além da sala de aula, costumas praticar a compreensão oral em casa 
(ver televisão, filmes, ouvir música)? 

  

Consideras que conhecer previamente o tema do discurso, ajuda a 
compreender melhor a mensagem?  

  

Pensas que responder a algumas questões sobre o discurso pode 
ajudar a comprovar o que ouviste? 

  

Achas que a pronúncia, a entoação e/ou a rapidez do falante podem 
causar dificuldades na compreensão do discurso? 

  

 
Obrigada pela tua colaboração! 

Emília Ferreira 
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ANEXO II 

Grelha de autoavaliação de escuta ativa 

 Nunca Sempre Às vezes 
Sinto-me motivado(a) para realizar estas 
atividades. 

   

Consigo discriminar sons e reconhecer palavras/ 
expressões. 

   

Estou atento (a) às pistas (entoação, pronúncia, 
palavras – chave). 

   

Consigo distinguir palavras relevantes do discurso 
(nomes, verbos…) 

   

Compreendo a ideia geral de um texto.    

Consigo distinguir os detalhes ou as ideias 
secundárias. 

   

Entendo o que não se diz explicitamente: 
ambiguidades, duplos sentidos. 

   

Compreendo a intenção e o propósito 
comunicativo (persuasão, explicação…). 

   

Consigo interpretar a mensagem    

Distingo os diferentes tons do discurso: 
agressividade, ironia, humor. 

   

Consigo deduzir o significado de uma palavra 
desconhecida através do contexto. 

   

Tenho problemas com a rapidez do discurso.    

Consigo resumir as informações ouvidas.    

Tento relacionar o texto com o que já sei sobre o 
tema. 

   

Consigo antecipar o que se vai dizer a partir do 
que já foi dito 

   

Sei inferir dados a partir do contexto 
comunicativo. 

   

Consigo interpretar os códigos não-verbais: olhar, 
gestos, movimentos. 

   

Realizo as atividades com facilidade.    

Consigo terminar a atividade no tempo previsto.    
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ANEXO III 

INQUÉRITO  

 
Este questionário é anónimo. Por favor, responde com sinceridade às perguntas, de 
forma a refletires sobre o trabalho realizado. 
 

 Concordo 
Parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Discordo 
Parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

1. Sinto que a minha competência para 
escutar em espanhol melhorou desde a 
primeira vez que vi um vídeo na aula de 
Espanhol. 

    

2. Entendo melhor o discurso oral 
quando tenho um suporte visual além 
do auditivo. 
 

    

3. Penso que já me sinto mais à 
vontade, quando estou a visualizar um 
vídeo, para entender o que não se diz 
explicitamente. 

    

4. Considero mais interessante e útil 
realizar as atividades com material 
audiovisual autêntico que apenas com 
as gravações incluídas nos manuais. 

    

5. Trabalhar com este material ajudou-
me a desenvolver estratégias para 
compreender a mensagem oral. 
 

    

6. Julgo que desenvolvi certas 
estratégias para continuar a aprender 
fora da sala de aula. 
 

    

7. As atividades realizadas com o vídeo 
fizeram-me compreender a importância 
de saber escutar. 
 

    

 
  Obrigada pela tua colaboração! 

Emília Ferreira 
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ANEXO IV 

Unidade didática “Internet y Redes Sociales” 

Ficha de Trabajo1 – La evolución de Internet y las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
http://www.youtube.com/watch?v=9zk-A4aZkgo&feature=related (1’34) 

 

a) ¿En España, cuántos millones de internautas hay? 
 

b) ¿Cuántas veces acceden por semana? 
 

c) ¿Cuántos millones de bloguees? 
 

d) ¿Cuál es el porcentaje de usuarios entre 16 y 24 años 
que están en Internet? 

 

 

                                                             
1 Ficha de trabalho de elaboração própria. 
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ANEXO V 

 

               Ficha de visionado2 

Redes sociales ¿Qué nos aportan? ¿Cuáles son 
sus riesgos? 

 

   http://www.youtube.com/watch?v=WjWD82TPQV0&feature=related (7’47) 
 

 La especialista en redes sociales Mar Monsoriu habla sobre las ventajas e 
inconvenientes del caso y abuso de las redes sociales. 

 Según Mar Monsoriu, ¿qué es una red social? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

                                                             
2 Material de elaboración propia. 

 

Beneficios Peligros 
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ANEXO VI 

Campaña de sensibilización: Los menores y jóvenes en la red 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ugmShCOi3zM (0’58) 

 

Campaña de sensibilización: No te fíes de todo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8I1N-6VAymk&feature=related (2’44) 

Elige una de las campañas y dale consejos a la chica utilizando las estructuras para dar 
consejos y recomendaciones (Yo que tú; Yo, en tu lugar; Deberías + infinitivo; Podrías 
+infinitivo…). 
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ANEXO VII 

Unidade didática “Solidaridad y discriminación” 

 

 

Historia de un letrero 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=P8Ih_H1lIN8&feature=related (5’59) 

 

Ejemplos de preguntas para escribir en la pizarra y cuestionario dirigido: 

¿Por qué el empresario no le da al ciego una limosna? 

Entonces ¿qué hizo para ayudarle? 

¿Creéis que lo ha conseguido? 

¿Cuál es el mensaje? ¿Estáis de acuerdo? 
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ANEXO  VIII 
 
 

Ficha de trabajo3: Objetivos de desarrollo del Milenio  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kYTB9LNAcsg (5’12) 

 

1) De acuerdo con el vídeo Objetivos de desarrollo del Milenio   responde a las 
cuestiones siguientes:  

                       
a) ¿Qué han acordado los líderes de 189 países? 
 
b) ¿Por qué cada año las personan se vuelven más pobres, hambrientas y más enfermas? 

 
c) ¿Qué ocurre cuando las mujeres ganan dinero? 

 

 d)  “Una población sana es una herramienta más útil que una población enferma”  
             ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? 
 
                                                             
3 Material de elaboración propia basado en la fuente:  http://www.rtve.es/noticias/objetivos-milenio/ 
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ANEXO IX 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            http://www.youtube.com/watch?v=wigdFmsyn18&feature=related (0’39)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eS1HPR-HRUQ&feature=related (2’13) 



 

 

 

 

96 

 

ANEXO X 
 

 
 
 

Campaña "Luchemos contra la discriminación" 
Secretaría de Estado para la Igualdad y la Federación 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KpQ0Eo7iMeQ&feature=related (2’32) 

 

1- Según la campaña, ¿qué personas y/o grupos son discriminados? 

2-¿En qué lugares ocurren estas situaciones? 

3- ¿Estáis de acuerdo con el lema final “La diversidad nos enriquece”? ¿Por qué? 

 
 
 
 



 

 

 

 

97 

 

ANEXO XI 
 

Unidade didática “Viajes y transportes” 

 

 Medio de transporte Ventajas Desventajas 

Texto 1    

Texto 2    

 

 Principales causas de los accidentes de 
tráfico 

Eslogan 

Texto 3   

Texto 4   

Texto 5   

 

Texto 1) Madrileños - spot metro Madrid (1’15) 

http://www.youtube.com/watch?v=5NStJlDXyho&feature=related 

Texto 2) Acortamos distancias, acercamos personas. Renfe (0’33) 

IsZna14M&feature=BFa&list=PLD4EFDCDA865EAA5F&lf=plpp_video&index=23  

Texto 3) El alcohol pasa factura (0’29) 

http://www.youtube.com/watch?v=uJcqgNbNBkU&feature=related  

Texto 4) Campaña DGT Cinturón de Seguridad (1’57) 

http://www.youtube.com/watch?v=WmZ8mwCMXcE  

Texto 5)  Abrazar la vida. (1’29) 

 http://www.youtube.com/watch?v=d8XGB-CuKZY  
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ANEXO XII 

Las malas costumbres al volante 

 

 

 

 

 

       

http://www.youtube.com/watch?v=wMVP3fChlUo (1’48) Soy un bobo 

1. ¿Qué significa “ Soy un bobo”? 

2. ¿Según el vídeo, qué comportamientos no están correctos?  

 

 

 

 

 

 

 

3. En parejas, expresad algunos consejos y haced recomendaciones para cambiar   
    nuestros hábitos al volante utilizando las estructuras con subjuntivo: Es necesario   
    que, te recomiendo que,  te aconsejo que… 
 

Las malas 
costumbres al 

volante 
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ANEXO XIII 

Ciudades para el Siglo XXI, Salamanca (9’01): 
http://www.youtube.com/watch?v=2qgmGrtJ6N0&feature=related  

 
Completa los textos y enlázalos con la imagen correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Material de elaboración propia basada en la actividad del libro ¿Dónde estás Aurora Gavilán?, Santillana, p.64 

1-La __________ que aparece sobre una de las _______________ que decoran la fachada del 
edificio de la Universidad es uno de los elementos más importantes del anecdotario de la ciudad. 
Cuenta esta ___________ que cuando un estudiante se matriculaba en la Universidad, si 
traspasaba la puerta sin haberla localizado sin ayuda no conseguiría acabar su _____________. 

2-La casa de las muertes recibe este nombre por las ___________ que adornan su fachada, que 
dieron lugar a multitud de ____________ sobre misteriosas muertes producidas en el interior de 
la casa. Una macabra _____________ de fallecimientos misteriosos llevó a que esta vivienda 
particular, típica de Salamanca del S. XVI, no quisiera ser comprada por nadie, por lo que sus 
dueños sustituyeron las _____________ por bolas de piedra. 
En la restauración que se realizó en 1963 se volvieron a poner en la ___________ del edificio. 
 

4-Por sorprendente que parezca, en una de las ______________ de la catedral se puede ver un 
________________. 
Los constructores de catedrales introducían elementos ________________ extraños para “firmar” 
su obra. Este se introdujo en la rehabilitación de la catedral en 1992. 

3-Uno de los edificios más singulares de la ciudad es la Casa de las Conchas. Es un edificio del 
siglo XV y recibe este nombre porque su _______________ está decorada con más de 350 
__________, símbolo de los peregrinos. Una ___________ cuenta que debajo de una de ellas hay 
una _______________. No sería extraño que esto fuera cierto, ya que en la época era costumbre 
poner alguna ____________ de oro en los cimientos para atraer la buena suerte sobre el edificio. 

a 
b c d 


