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RESUMO 

 

Este trabalho tem como principal objetivo salientar a importância da canção 

como recurso didático na aula de espanhol, língua estrangeira (ELE), visando a 

aprendizagem do léxico. Deste modo, na primeira parte deste trabalho serão tratados os 

aspetos relacionados com as noções gerais do léxico, a aprendizagem do léxico em ELE 

e as estratégias e tipos de atividades para praticar o léxico em ELE. Ainda, nesta parte, 

serão analisados sete manuais de ELE referentes ao nível inicial, (A1-A2) segundo o 

Quadro Comum de Referência para as Línguas (QCERL). Esta análise tem como 

objetivo averiguar se existe nos manuais uma variedade de atividades para trabalhar o 

léxico em ELE. 

Posteriormente, na segunda parte, será apresentado o interesse didático da 

canção e o seu aproveitamento na aula, assim como as teorias que defendem o papel que 

a canção tem na aprendizagem de uma língua estrangeira (LE). Nesta parte, também 

será realizada uma análise às canções incluídas nos manuais, com o intuito de averiguar 

se as atividades exploram a componente lexical. 

Na terceira e última parte deste trabalho serão apresentadas quatro propostas de 

atividades didáticas com canções que pretendem ser uma amostra de como se pode 

trabalhar quatro campos semânticos mediante a tipologia textual de uma canção. 
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ABSTRACT 

 

 

          This study aims to highlight the importance of using songs as a resource in 

teaching Spanish as a foreign language (FL) in order to acquire new vocabulary. Thus, 

in the first part of this work they will be treated aspects related with the general notions 

of the lexicon, the lexicon learning in a FL and the types of strategies and activities to 

practice vocabulary in a FL. Still, in this part they will be examined seven manuals of a 

FL related to the initial level (A1-A2) according to the Common Frame of Reference for 

Languages (CEFRL). This analysis aims to ascertain whether there is in textbooks a 

variety of activities to work in the FL lexicon.  

Later, in the second part it will display the educational interest of the songs and 

their use in the classroom, as well as theories that defend the role that songs have in the 

learning of a foreign language (FL). In this part it will be also an analysis of the songs 

included in textbooks, in order to determine if the activities explore the lexical 

component.  

In the third and last part of this work they will be presented four proposals of 

educational activities with songs that are meant to be a sample of how can be worked 

four semantic fields through the textual typology of a song.  
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Introdução 

 

Hoje em dia, o recurso à canção na aula de ELE é fundamental no processo de 

ensino e aprendizagem de uma LE. Considera-se que o seu uso tem provocado um 

interesse crescente dado que se apresenta como um material autêntico, assim como 

influencia na motivação do aprendente, uma vez que propicia a criação de um ambiente 

positivo e relaxado. Este último aspeto vem ao encontro da redução do filtro afetivo da 

teoria de Krashen, (1983) segundo a qual diminui as barreiras entre o aprendente e a 

língua alvo. 

Como tal, é importante que este recurso seja utilizado na sala de aula de uma 

forma eficaz e sobretudo de uma forma consciente das suas reais potencialidades 

didáticas. 

  Assim, o seguinte trabalho tem como principal objetivo reflexionar sobre as 

várias oportunidades que a canção pode oferecer na aprendizagem do léxico. 

Desta forma, na primeira parte deste estudo será apresentada a fundamentação 

teórica relativa ao ensino do léxico; o léxico nos vários métodos de ensino, a 

competência lexical, tendo também em consideração os documentos referenciais tais 

como o Quadro Comum de Referência para as Línguas; o Plano Curricular do Instituto 

Cervantes e o Programa Nacional de Espanhol do 3º Ciclo. Ainda nesta parte, também 

foi apresentado um leque de atividades para praticar o léxico em aula. Com o objetivo 

de conhecer o tratamento dado ao léxico, serão analisados sete manuais escolares 

espanhóis do nível inicial A1-A2, segundo o QCERL. Desta análise, será verificado se 

os manuais apresentam uma tipologia de atividades diversificadas relativas ao ensino do 

léxico. 

Posteriormente, afere-se a potencialidade do recurso à canção como material 

didático na aula de ELE. Será presentada a fundamentação teórica de vários linguistas, 

tais como, Krashen (1983), Gardner (1995) e Murphey (1992), entre outros. Nesta parte 

do trabalho, analisaremos as atividades relativas às canções incluídas em sete manuais 

espanhóis com o intuito de verificar se existem atividades diversificadas e se a canção é 

trabalhada enquanto texto. 
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Por último, e como uma das partes centrais deste trabalho, serão apresentadas 

quatro propostas de atividades que visam explorar o léxico contando com a canção 

como material de apoio. Estas propostas pretendem ser uma amostra das várias 

possibilidades que a canção pode facultar no ensino do léxico em ELE, melhorando a 

competência léxica e o desenvolvimento das competências comunicativas dos alunos. 
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1. Noções gerais sobre o léxico  

 

1.1. A aprendizagem do léxico nos vários métodos de ensino 

 

O léxico tem sido, há até pouco tempo, considerado um aspeto secundário no 

ensino e aprendizagem em LE. O ensino centrava-se basicamente no ensino da 

gramática.  

 Zimmerman (1997) defende que os vários métodos de ensino das línguas deram 

pouca importância à aquisição do vocabulário. Segundo Richards (1976), os professores 

privilegiavam outros aspetos da língua tais como a fonologia e a sintaxe, deixando que a 

aquisição de vocabulário se desse de uma forma incidental ou desordenada. 

Zimmerman (ibidem) refere que o Método Gramática e Tradução, introduzido 

no final do século XVIII, tinha como principal objetivo ensinar as línguas modernas. 

Este método apresentava o vocabulário em listas de palavras com a respetiva tradução 

que o aluno deveria memorizar. Os vocábulos eram ensinados de forma 

descontextualizada e o seu ensino era efetuado a partir do processo dedutivo. Assim, os 

alunos deveriam aprender o léxico e as regras gramaticais através dos exercícios de 

tradução. 

Com o Movimento Reformista, no século XIX, surgiu o Método Direto que 

defendia a utilização da oralidade na sala de aula, e com o ensino situacional, dava 

ênfase ao ensino do vocabulário deixando a gramática em segundo plano. Este método, 

ao contrário do anterior, baseava-se no processo indutivo dos alunos que descobriam as 

regras da língua alvo de forma intuitiva. 

Segundo Richards e Rodgers (1993:7), os novos significados eram ensinados 

através das associações na língua alvo e não na língua materna (LM). A tradução era 

evitada para poder estabelecer uma ligação direta entre o conceito e a palavra na língua 

estrangeira sem a interferência da LM. Deste modo, as palavras deixaram de ser 

ensinadas de forma isolada e passaram a ser contextualizadas; o vocabulário deveria ser 

quotidiano, simples e era ensinado mediante desenhos, gravuras ou mímicas. 
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 Segundo Zimmerman (ibidem) entre 1920 e 1930 surgiram duas novas 

metodologias: o Método de Leitura nos Estados Unidos da América e o Método 

Situacional na Inglaterra. O Método de Leitura procurava melhorar a habilidade de 

leitura nos alunos de línguas, pois estes tinham muitas dificuldades. No que diz respeito 

ao método Situacional, este enfatizou a necessidade de facultar o desenvolvimento das 

habilidades de leitura através do vocabulário. 

Vários linguistas e defensores do Método Situacional acreditavam que o ensino 

da língua alvo deveria ser realizado através de atividades situacionais nas quais o 

vocabulário era controlado e nivelado. Zimmerman (ibidem) defende que é neste 

método que pela primeira vez o ensino do vocabulário é reconhecido como um dos 

aspetos mais importantes no ensino de línguas estrangeiras. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu nos Estados Unidos da América uma 

nova metodologia: o Método Audiolingual. Este método baseava-se nos princípios 

behavioristas e estruturalistas, pois o seu principal objetivo consistia na aquisição da 

língua alvo mediante as estruturas linguísticas. O vocabulário é aprendido somente num 

contexto e é apenas um coadjuvante nas estruturas gramaticais e linguísticas. O material 

didático era organizado com uma sequência de estruturas gramaticais, na qual se dava 

ênfase à estrutura da língua através de exercícios de repetição ou “drills.”  

Entretanto, na década de 60 começou a surgir um distanciamento em relação à 

teoria linguística estruturalista e da aprendizagem da língua mediante um conjunto de 

hábitos. Mais tarde, em 1972, Dell Hymes alargou o conceito de “competência 

linguística” de Chomsky, que excluía a função social da língua, ao conceito de 

“competência comunicativa” da qual surge a Abordagem Comunicativa. Isto aconteceu 

porque os linguistas aperceberam-se que os alunos conseguiam reproduzir corretamente 

as frases nas aulas, mas não conseguiam usá-las de forma comunicativa num contexto 

real. 

  Neste sentido, Lyons (1970:287) considera que: 

 

“[…] La habilidad de utilizar la lengua con corrección en una variedad de 

situaciones determinadas socialmente es una parte tan central de la competencia 

lingüística como la habilidad de producir oraciones gramaticalmente correctas. […]” 
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Contudo, na Abordagem Comunicativa salientava-se a importância da fluência 

da língua e não havia muita preocupação com o ensino do vocabulário. 

O Método Natural, semelhante à Abordagem Comunicativa, tem como principal 

objetivo desenvolver a competência comunicativa dos alunos através das teorias de 

Stephen Krashen: a hipótese de Aquisição e a Aprendizagem; a hipótese da Ordem 

Natural; a hipótese do Monitor, a hipótese do Insumo e a hipótese do Filtro Afetivo. 

O vocabulário adquire uma grande importância neste método de ensino. Krashen 

e Terrell (1983:155) afirmam que o vocabulário é crucial para a comunicação, sendo 

essencial para entender e expressar ideias durante a comunicação. 

 

O ensino comunicativo por tarefa caracteriza-se pelo facto de: 

 

“[…] Se parte de áreas temáticas para la especificación de los objetivos 

comunicativos y la determinación de la tarea final. En base a ella, se especifican los 

contenidos léxicos, gramaticales, socioculturales. Se planifica la secuencia de tareas 

comunicativas, entre las que se incluye en las de vocabulario, las cuales ayudan al 

alumno a la realización de la tarea  final. […] “ (Santamaría Pérez 2006:26) 

 

Neste sentido, pode-se afirmar que esta abordagem parte da atividade final como 

elemento fundamental para a realização da planificação e instrução no ensino das 

línguas. As atividades estão baseadas na comunicação e no significado, daí a atividade 

final estar relacionada com as vivências quotidianas dos alunos, como por exemplo, 

planear uma viagem, ir às compras ou elaborar uma guia para poder viver 100 anos. A 

aquisição da língua estrangeira é realizada mediante a interação comunicativa, ou seja 

as atividades são realizadas em grupo, o que potencializa um maior intercâmbio de 

“input “e “output.” 

A abordagem lexical surgiu em 1993 com a obra de Michael Lewis: “The 

Lexical Approach”. O maior contributo deste trabalho foi o de dar mais ênfase ao 

vocabulário no ensino das línguas, baseando-se na aplicação de atividades, como por 
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exemplo a identificação de porções “chunks” de linguagem como as palavras, as 

expressões fixas, e as colocações. Segundo Lewis (1993), o domínio destas unidades 

léxicas facilita a produção e permite uma maior fluidez ao aluno de línguas estrangeiras.  

 

Michael Lewis (1993), argumentou que dividir o ensino de línguas em somente 

gramática e vocabulário era inconsistente e afirmou que a linguagem consiste no que ele 

chamou de “Lexical Chunks”, ou expressões fixas. Esse método surgiu como uma 

alternativa aos métodos gramaticais “grammar-based approaches” e empenha-se em 

desenvolver a proficiência no aluno por meio do desenvolvimento do léxico ou 

combinações de palavras. O seu princípio básico e ponto central da criação de 

significados é o léxico. O professor deve empenhar- se para desenvolver no aluno essas 

frases lexicais, do que as estruturas gramaticais, embora ambas estejam diretamente 

ligadas. 

 

A abordagem Eclética é a tendência atual no ensino de línguas, pois a prática 

didática caracteriza-se pela coexistência de diferentes métodos e pelo ecletismo. Como 

já se verificou anteriormente, houve métodos que foram influenciados por outros, como 

por exemplo a Abordagem Comunicativa que tem influências do Método Audiolingual 

e do Método Audiovisual. Atualmente, os manuais espanhóis incorporam quase todos 

os métodos já referidos: 

 

“[…] De hecho, actualmente se siguen haciendo nuevas ediciones de manuales que 

representan prácticamente todas las corrientes metodológicas (exceptuando, quizás  

el Método de Gramática y Traducción en su forma más “pura”), y muchos de los 

manuales que se publican son ecléticos. […]” (Abadia: 2000:80).  

  

Desta maneira, podemos dizer que todos os métodos já citados podem ajudar os 

professores na elaboração das suas aulas. Não existe de facto nenhum método ideal, mas 

sim um conjunto de métodos diferentes, uns dos outros e dos quais os professores 

poderão selecionar os aspetos positivos de cada um. 
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A esse respeito, Abadia (2000:134) afirma o seguinte: 

 

“[…] [No es posible pensar  en un enfoque metodológico válido para todo tipo de 

situaciones de enseñanza  y de aprendizaje; más bien, la enseñanza/aprendizaje de 

una lengua extranjera ha de verse como un proceso dinámico en el que participan 

tanto docentes como estudiantes y que debe contar, entre otros, con los siguientes 

ingredientes:  

 Uso de la lengua para comunicarse; 

 Énfasis en los procesos de aprendizaje; 

 Valoración de las variables individuales (intereses, expectativas, etc) 

  Actividades de aprendizaje que sean significativas; 

 Enseñanza centrada en la/ el estudiante y desarrollo de la autonomía (responsabilidad 

sobre el propio proceso de aprendizaje); 

 Trabajo cooperativo en el aula; 

 Desarrollo de la conciencia intercultural; 

 Etc. […]” 

 

 

Também, Nunan (1991), citado por Pereira (2006:32), afirma o seguinte: 

 

“ […] Percebeu-se que nunca houve e provavelmente nunca vai haver um método 

para todos, e o foco nos últimos anos tem sido na elaboração de tarefas para a sala 

de aula que estejam de acordo com o que nós sabemos sobre a aquisição de segunda 

língua, e que também estão de acordo com a dinâmica da sala de aula em si. […] ” 

 

Como podemos constatar, surgiram várias abordagens de ensino do vocabulário 

que atribuíram alguma importância ao ensino e à prática de vocabulário segundo os 

estudos linguísticos da época. No entanto, as abordagens mais recentes de aquisição de 

linguagem passaram a atribuir uma maior importância à aquisição do vocabulário. 
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1.2.  Distinção entre os termos léxico/ vocabulário e palavra/ unidade 

lexical 

 

Qual é o significado da palavra léxico? Qual é a diferença entre o léxico e o 

vocabulário? Alguns autores, como Gómez Molina (2004:497) e Izquierdo Gil: 

(2003:43) fazem uma distinção terminológica entre os dois termos, relacionada com a 

diferença entre o léxico passivo e ativo. Desta forma, o léxico é o conjunto de palavras 

existentes numa determinada língua, enquanto o vocabulário é a sua atualização no 

discurso mediante as situações comunicativas do falante.  

Izquierdo Gil, (ibidem) compara esta distinção com a dicotomia entre “langue” e 

“parole” de Saussure, assim o léxico está no âmbito de” langue” e o vocabulário está no 

de “parole”. Saussure efetua, na sua teoria, uma separação entre “langue” (língua) e 

“parole” (discurso). Para ele, a língua é um sistema de valores que se opõem uns aos 

outros e que está depositado como produto social na mente de cada falante de uma 

comunidade, possui homogeneidade e por isto é o objeto da linguística propriamente 

dita. A “parole”, (discurso)  é um ato individual e está sujeito a fatores externos, muitos 

desses não linguísticos e, portanto, não passíveis de análise. 

Abbade (2006:716) afirma que a linguagem é expressa por palavras e essas 

palavras irão constituir o sistema lexical de uma língua e, consequentemente, de um 

povo. Assim, estudar o léxico de uma língua é estudar também a história do povo que a 

fala. 

 Por sua vez, Figueiredo (2009:110) define o léxico como a “chave de acesso ao 

sistema conceptual das línguas”, pois é a partir dele “que o aluno interioriza 

progressivamente a língua e constrói um pensamento consciente acerca do povo que fala 

essa língua”. 

No “Diccionario Términos Clave de ELE”, podemos encontrar a seguinte 

definição: 

 

“[…] La diferencia esencial entre el vocabulario y el lexicón mental es que el 

primero es común a una comunidad hablante, en ese sentido es resultado de un 

conocimiento compartido y supraindividual (los diccionarios recogen una parte 
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importante de este conocimiento compartido), mientras el segundo es propio del 

hablante y, por consiguiente, un conocimiento individual, parcial en relación con el 

vocabulario de determinada comunidad hablante. El vocabulario forma parte del 

sistema lingüístico y como tal es independiente del conocimiento particular de cada 

hablante, lo que lo diferencia del lexicón mental, que se relaciona con la 

competencia de cada hablante y con las nociones de vocabulario receptivo y 

vocabulario productivo. […] ” 

 

Pode-se verificar que o “Diccionario Clave de ELE” não faz distinção entre os 

termos vocabulário e léxico, no entanto, menciona a diferença existente entre o 

vocabulário e o léxico mental. 

Desta forma, segundo este dicionário, o vocabulário recetivo ou passivo: “es el 

que un hablante es capaz de interpretar en diferentes situaciones de recepción de 

mensajes”. Enquanto o vocabulário produtivo ou ativo “es el conjunto de unidades del 

lexicón mental que un hablante efectivamente emplea en los mensajes que emite.” 

Segundo Baralo (2001:26), o léxico mental é comparado a um armazém 

inteligente de unidades lexicais no qual reside a nossa competência lexical. 

 

“[…] Llamamos   lexicón  a la parte de la competencia lingüística  que contiene las 

piezas léxicas formantes, es decir, las raíces  y temas, los afijos flexivos  y 

derivativos y las reglas que regulan su combinación. El concepto  es cognitivo, 

dinámico y procesual, a diferencia  del concepto de « léxico», como sinónimo  de 

«vocabulario», entendido como el simple  listado de palabras, o como una 

organización  de campos semánticos. El lexicón  es un constructo que da cuenta  de 

la capacidad creativa  del lenguaje, y por lo tanto de las lenguas. Permite 

comprender  y explicar  los fenómenos  de generación  de nuevas palabras, que 

pueden  ser entendidas, procesadas y recreadas  de manera novedosa, sin 

información explícita, por cualquier hablante nativo e, inclusive por un hablante  

nativo de la lengua  e, inclusive, por un hablante no nativo de la lengua. En este 

sentido, el adjetivo «mental» puede ser  redundante, pero mantenemos la 

calificación con el propósito  de recalcar su carácter cognitivo. […] ” 

 



A canção como material didático na aprendizagem do léxico em ELE 

18 
 

Outra distinção importante e necessária para o ensino e a aprendizagem do 

léxico é a distinção entre palavra e unidade lexical. O termo unidade lexical é usado 

hoje em dia nas investigações e propostas didáticas e isto devido ao facto que nem toda 

unidade semântica coincide com uma palavra gráfica. Cevero e Pichardo (2000:44) 

entendem que a unidade lexical é uma unidade de significado: 

“[…] entendida como una secuencia con significado unitario que remite 

globalmente a un concepto, constituye un sistema abierto y puede estar integrada 

también por una o más palabras: expresiones prepositivas y conjuntivas, frases 

hechas, combinaciones sintagmáticas bimembres o trimembres y expresiones 

lexicalizadas. […]” 

  

1.3. O conhecimento lexical  

 

“Without grammar very little can be conveyed; 

without vocabulary nothing can be conveyed.” 

                  (Wilkins 1972: 111)  

 

Leffa, (2000:17) opina que a maior parte das pessoas atribui uma grande 

importância ao léxico quando está a aprender uma língua estrangeira, no entanto, 

também refere que essa aquisição é fruto de um processo complexo: 

 

“ […] Se alguém, ao estudar uma língua estrangeira, fosse obrigado a optar entre o 

léxico e a sintaxe, certamente escolheria o léxico: compreenderia mais um texto 

identificando seu vocabulário do que conhecendo sua sintaxe. Da mesma maneira, 

se alguém tiver que escolher entre um dicionário e uma gramática para ler um texto 

numa língua estrangeira, certamente escolherá o dicionário. Língua não é só léxico, 

mas o léxico é o elemento que melhor a caracteriza e a distingue das outras. […] ” 

O que implica aprender uma palavra? Porquê Leffa afirma que o conhecimento 

do léxico é complexo? 
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O conhecimento de palavras não significa unicamente conhecer a sua respetiva 

tradução na sua LM. Assim, Nation (2001:23) afirma que “as palavras não são unidades 

isoladas da linguagem, mas encaixam-se em muitas redes de associações e níveis.” 

De facto, existem outros fatores envolvidos para além do nível semântico das 

palavras tais como: o nível morfológico, o nível sintático, o nível formal, etc.  

Assim, isto significa que: 

 

“ […] Conhecer uma palavra, não significa apenas ser capaz de fornecer uma 

definição mas também contextualizá-las no bojo do seu microssistema de relações 

paradigmáticas (sinónimos, antónimos etc.) Também é necessário conhecer os traços 

distribucionais das palavras do ponto de vista da sua coocorrência semântica, 

sintática, discursiva e saber que existe um número considerável de palavras que são 

usadas sempre, ou quase sempre em conjunto com outras palavras que as completam 

ou no nível de construção de discurso que fazem eco das mesmas quando 

substituídas ou definidas (Treville; Duquette, 1996 citado por Binon; Verlinde, 

2000:120). […] ” 

 

Também Thornbury (2002:17) realça sobre as relações que se estabelecem nas 

áreas cognitivas: 

 

“[…] Knowing a word, then, is the sum total of all these connections-semantic, 

syntactic, phonological, orthographic, morphological, cognitive, cultural and 

autobiographical. It is unlikely, therefore, that any two speakers will know a word in 

exactly the same way. […] ” 

 

Vários autores têm conceções diferentes sobre o que significa conhecer uma 

palavra, mas todos definam que é um tema complexo, ao contrário do senso comum que 

pensa que só é preciso conhecer o seu significado. 

Nation (2001) afirma que podemos considerar o conhecimento de uma unidade 

lexical atendendo à sua forma, ao seu significado e ao uso da palavra quer na oralidade 

quer na escrita. 
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 Na seguinte tabela, Nation (2001) enumera vários tipos de saberes para 

conhecer uma palavra. 

 

Tabela 1: Nation, (2001:27) 

 

 

Por sua vez, Lewis (1993), na sua obra” The Lexical Approach,” colocou em 

causa uma das mais sólidas bases do ensino de língua estrangeira: a gramática. Em toda 

a sua obra é ressaltada a ideia de que a língua consiste em” gramaticalized lexis” e não 

“lexicalized gramar”. Assim, segundo este autor, a base de uma língua é o léxico e não a 

estrutura gramatical. A língua é composta por “chunks” (porções) o que significa que 

conhecer palavras é o mesmo que ter conhecimento dessas porções. As palavras 

isoladas não expressam uma ideia completa, pois elas necessitam de outras palavras 

para adquirirem significado, como é o caso das expressões idiomáticas ou das locuções 

verbais. 

Lewis (1993) citado por Pereira (2006:23) enumera três grupos de itens lexicais: 

1) Palavras: o tipo mais básico de item lexical, a palavra individual, com significado 

completo. 

2) Polipalavras: duas, três, ou mais palavras que são sempre utilizadas em conjunto e 

na mesma ordem como, por exemplo, “ on the other hand” e “by the way”. 
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3) Colocações: palavras individuais que são utilizadas em conjunto com outras, mas 

que devem ser tratadas como itens lexicais individuais, por exemplo, a “short-term 

strategy”, “ rancid butter”. 

4) Expressões fixas: “Bom dia”, “ sorry to interrupt”; “just a moment, please”. 

5) Expressões semifixas: “ Could you pass…., please 

 

Como se verifica, existem vários conceitos sobre o que significa conhecer uma 

palavra, e todos apontam para a complexidade do conhecimento lexical. 

 

1.4.  A competência lexical no Quadro Comum Europeu de Referência, 

no Plano Curricular do Instituto Cervantes e no Programa Nacional 

de Espanhol do 3º ciclo.  

 

Como já foi anteriormente referido nos capítulos anteriores, atualmente o léxico 

é considerado como uma parte importante da competência comunicativa que o aluno 

tem que dominar. 

Segundo o QECRL (2001:159) a competência lexical é definida como “o 

conhecimento e a capacidade de utilizar o vocabulário de uma língua e compreender 

elementos lexicais e gramaticais”.  

A competência lexical, de acordo com o QECRL (2001:159), distingue dois 

tipos de elementos: os lexicais e os gramaticais. Os elementos lexicais incluem 

expressões fixas, entre as quais se destacam: expressões que incluem saudações do tipo 

“Como está(s)?”; provérbios como: “a bom entendedor meia palavra basta”; Expressões 

idiomáticas: “Pôr/não pôr as mãos no fogo”, “Chover a potes”; Estruturas fixas: “Com 

licença...”, “Seria possível...,”expressões fixas verbais: “interessar-se por” e locuções 

preposicionais: “a respeito de”, “em frente de”; Combinatórias fixas: “dar erros” e por 

fim as palavras isoladas, cuja polissemia devemos ter sempre em consideração e que 

compreendem palavras das classes abertas (nome, adjetivo, verbo, advérbio) e conjuntos 

lexicais fechados (dias da semana, meses do ano). 
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Segundo o QCERL (2001:106-127) a competência lexical é uma 

subcompetência dentro da competência linguística que por sua vez é uma 

subcompetência da competência comunicativa. O “Diccionario de términos clave de 

ELE “define-a da seguinte forma: 

 

“[…] Es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y adecuada 

en una determinada comunidad de habla: ello implica respetar un conjunto de reglas 

que incluye tanto las de gramática y los otros niveles de la descripción lingüística 

(léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionado con el 

contexto socio histórico y cultural en que tiene lugar la comunicación. […]” 

 

Por sua vez, o Plano Curricular do Instituto Cervantes (PCIC: 2006) apresenta 

dois inventários, o primeiro denominado por “Nociones Generales” e o segundo por 

“Nociones Especificas.” Estes dois inventários constituem a componente nocional dos 

níveis de referência para a língua espanhola. Esta abordagem nocional baseia-se  no 

facto de que, para além das unidades lexicais simples ou palavras que um sujeito falante 

dispõe para comunicar, também tem acesso a um número elevado de blocos 

semiconstruídos com os quais pode combinar no ato comunicativo. Temos o caso, por 

exemplo do verbo “echar” que pode ser combinado com outras palavras: “echar la 

comida”, “echar un vistazo”, “echar de menos.” 

O inventário de” Nociones Generales” apresenta as funções que o sujeito falante 

pode precisar num determinado contexto. Estas funções fazem referência a conceitos 

abstratos e os conteúdos apresentam-se classificados numa serie de categorias “nociones 

existenciales, espaciales, etc.” 

Assim, são distinguidas as construções das unidades lexicais, por exemplo a 

construção “en ~ [mês/ estación]”, que se refere a uma  noção temporal, e que dá a 

entender que qualquer mês ou estação do ano pode combinar com a preposição “en”. 

O inventário das “Nociones Especificas” está relacionado com os conceitos 

concretos da comunicação, motivo pelo qual encontramos elementos relacionados com 

a interação, as transações e determinados temas. (PCIC, 2006:39). 
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No capitulo1, dedicado ao Indivíduo: “dimensión física,” no ponto 1.2 

“Características físicas”, aparece a combinatória do verbo “ser” com uma lista de 

adjetivos qualificativos: “ser ~alto/ bajo/gordo/delgado/ guapo/feo.” 

No que se refere às propostas do Programa Nacional de Espanhol para o 3º ciclo, 

é referido no ponto b., Léxico, que é mais fácil para os alunos compreender e reter o que 

lhes é mais útil. Este facto relaciona-se com as estratégias do método comunicativo que 

estabelece os campos semânticos e as áreas temáticas a partir das necessidades 

comunicativas dos alunos.  

 

Segundo este documento, existem três estádios diferentes de conhecimento de 

uma palavra: a compreensão, a retenção e a produção. Assim, em cada estádio as 

palavras são conhecidas de uma forma diferente: “são mais as palavras que se percebem 

que as que se retêm e mais estas do que as se produzem” (1999:38). 

Mais adiante, é referido que o léxico é organizado por áreas temáticas que são: 

“implicadas em tarefas e processos: desporto, restaurantes, viagens...” (1999:38) 

Também, é salientada a importância do tipo de “input”, a necessidade ou a 

natureza das palavras, a reiteração e a adequação ao exercício para que os alunos fixem 

o vocabulário na memória a longo prazo. Este documento oficial sugere atividades para 

praticar o léxico, tais como: (1999:39) 

- Classificar o vocabulário por tema; 

- Desenhar fichas personalizadas; 

- Criar associações mentais; 

- Criar associações visuais e sonoras. 
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2. A aprendizagem do léxico em ELE 

 

Um dos aspetos que caracteriza o processo de aquisição do vocabulário de uma 

língua estrangeira é a procura de palavras que tenham uma equivalência mais ou menos 

exata à palavra nativa. No início parece que a compreensão das novas palavras da língua 

alvo passa pela comparação com os termos análogos da LM. É por este motivo que a 

Psicologia cognitiva defende que inicialmente a aprendizagem de uma LE está 

associada às redes léxicas já existentes na LM. 

Segundo Gómez Molina (2000), o aluno começa a construir na sua mente as 

redes autónomas à medida que progride no domínio da língua estrangeira.  

 

2.1. A Problemática da interferência linguística entre a língua 

portuguesa e a língua espanhola. 

 

 A aprendizagem de um idioma por falantes de uma língua próxima, que é o caso 

dos luso-falantes que aprendem espanhol, leva ao surgimento de algumas dificuldades 

resultantes paradoxalmente da proximidade linguística que existem entre elas. De facto, 

o processo de aprendizagem de línguas próximas ocorre de uma forma particular, pois 

existe uma certa facilidade inicial para a sua compreensão, que mais tarde se traduzirá 

por um distanciamento. O espanhol é a língua que tem mais afinidades com a língua 

portuguesa, o que pode ser considerado um fator positivo, na medida em que existe uma 

facilidade no processo de aprendizagem da língua alvo por parte dos alunos 

portugueses. No entanto, esta aparente facilidade é traiçoeira dado que mais de 85% do 

vocabulário português possui cognatos ou  “falsos amigos” em espanhol. 

Este facto é muito importante porque indica-nos que os alunos deveriam tomar 

consciência das semelhanças e das diferenças entre as duas línguas, superando, assim, 

as interferências negativas que poderão surgir. O professor também terá um papel 

crucial, pois este terá que elaborar atividades, propostas didáticas especificas e insistir 

nos erros mais frequentes dos alunos com o objetivo de evitar a sua fossilização. 
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2.1.1. Dificuldades na aquisição do léxico 

 

Como já foi anteriormente referido, a aquisição da língua espanhola por parte de 

alunos portugueses ou luso-falantes é considerada fácil, facto devido à proximidade 

linguística entre as duas línguas. Contudo, também foram salientadas as constantes 

interferências negativas da língua, pois o aluno ao transferir os conhecimentos da sua 

LM para a LE comete erros. Existem, de facto, muitas semelhanças e diferenças entre 

estas duas línguas quer ao nível morfossintático, léxico, fonológico ou ortográfico. 

Neste presente capítulo serão abordadas as dificuldades dos alunos, a nível 

lexical, referentes às palavras heterofónicas, heterogenéricas, e heterosemânticas. 

 

2.1.1.1. Palavras heterofónicas 

              

Este tipo de palavras costumam ser uma grande fonte de erros por parte dos 

alunos porque estas palavras partilham a mesma grafia e o mesmo significado, mas a 

sílaba tónica é acentuada de forma diferente, como se pode verificar na tabela número 2, 

(anexo 1). 

 

 

2.1.1.2. Palavras heterogenéricas 

 

Este grupo de palavras é frequentemente usado de forma incorreta devido ao 

facto de serem palavras semelhantes ou idênticas à forma gráfica e ao significado, mas 

divergem em relação ao seu género. Temos o caso da palavra: “o nariz”, que em 

português é do género masculina, mas que na língua espanhola é do género feminino: 

“la nariz., como se pode verificar na tabela número 3, (anexo 2). 
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2.1.1.3.  Palavras heterosemânticas 

 

Este grupo de palavras também designado por “falsos amigos” ou falsos 

cognados são muito abundantes nas duas línguas e são muito problemáticos, uma vez 

que podem provocar interferências significativas na comunicação. Estas palavras são 

idênticas ou semelhantes na sua forma gráfica ou fónica, no entanto divergem no seu 

significado. 

Fernandez Bechara e Gustavo Moure (1998), citados por Andrade Neta (2010), 

classificam os diferentes falsos cognatos em três grupos: 

 

1. Formas semelhantes com significados totalmente diferentes.  

Algumas palavras apresentam formas semelhantes ou idênticas nas duas línguas, 

no entanto diferem quanto ao significado utilizado nas duas línguas.  

Observe- se a seguinte tabela: 

 

                                     Tabela 4: Andrade Neta (2004:7) 

Espanhol Português 

Polvo Pó, poeira 

Pulpo Polvo 

 

No exemplo apresentado, verifica-se que a palavra “polvo” existe nas duas 

línguas, possuem formas idênticas mas não têm o mesmo significado. Desta forma, 

podemos afirmar que a palavra “polvo” é uma palavra heterosemântica ou “um falso 

amigo.” 
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1- Formas semelhantes com vários significados 

 

 As palavras que fazem parte deste grupo podem partilhar um ou vários 

significados, mas também podem apresentar outros diferentes que não correspondem às 

duas línguas em questão. É o caso da palavra “acordar” que nas duas línguas pode 

significar "estar de acordo". No entanto, esta mesma palavra também tem significados 

diferentes em ambas línguas. Na língua portuguesa poderá significar: “acordar”, 

“despertar”. Em espanhol pode significar “decidir” e “lembrar-se de”. Nestes casos não 

existe uma equivalência de sentido. 

 

2- Formas semelhantes com significados distintos no uso atual.  

Existem palavras que têm uma origem comum e que chegaram a partilhar no 

passado das duas línguas o mesmo significado. A palavra “latir” por exemplo em latim 

significava "pulsar, latir" (o coração) e também "ladrar" (o cão). Atualmente, a palavra 

latir significa em português “ladrar”, enquanto na língua espanhola manteve o 

significado de “latir”, “pulsar”. Verifica-se a existência de algumas palavras 

heterosemânticas na tabela 5, (anexo 2).  

 

Como podemos constatar, este grupo de palavras é abundante nas duas línguas e 

é muito problemático, dado que pode provocar interferências significativas na 

comunicação. A este respeito, o Programa Nacional de Espanhol do 3º Ciclo, (1999:38), 

alerta para a importância das atividades contrastivas na aula de ELE. 

 

“[…] Dada a relação existente entre o Espanhol e o Português, a tendência é a de 

desenvolver uma interlíngua que dificulta o processo de aprendizagem, pelo que a 

presença de “atividades contrastivas” adquire relevância e é pertinente. Assim 

sendo, teremos de ter em conta este facto tanto para o tratamento do erro, como para 

a abordagem dos conteúdos nas diferentes competências, sendo que na competência 

linguística poderemos utilizar material que, trabalhando com o Português e o 

Espanhol, facilite a compreensão das diferenças. […]” (1999:38) 
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2.2. As estratégias e tipo de atividades para praticar o léxico. 

 

 A maneira como cada um desenvolve e retém o léxico depende de vários fatores 

relacionados com o aluno, tais como, por exemplo a idade, o sexo, a motivação, a 

cultura a que pertence, as estratégias utilizadas, entre outros. As estratégias são 

ferramentas ou técnicas que usamos para todo o tipo de aprendizagem. Oxford, citado 

por Cevero e Pichardo (2000:111) divide-as em dois grandes grupos e as estratégias 

diretas e as estratégias indiretas. As primeiras como o nome o indica são observáveis em 

sala de aula e fazem parte as estratégias de memória, cognitivas e as de compensação. 

As segundas, as estratégias indiretas não são tão aplicáveis na sala de aula e 

estas englobam as estratégias metacognitivas, afetivas e sociais. 

Cevero e Pichardo (2000:111-117) propõem a seguinte tipologia de estratégias 

diretas para a aprendizagem e ensino do vocabulário: 

 

1. As estratégias de memória 

● Criação de relações mentais: agrupar palavras, estabelecer associações,  

   inventar pequenas histórias; 

● Utilização de imagem e som: relacionar palavra e imagem, criação de redes  

   semânticas, associar uma nova palavra com outra da língua LM, relacionar ; 

   semelhanças fonéticas entre as duas línguas; 

● Revisão periódica; 

● Utilização da cinestésica. 
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2. As estratégias cognitivas 

● Estruturação do “input” e do “output”: marcar, sublinhar palavras, colocar-lhes  

   símbolos e representá-las com desenhos, etc.; 

● Anotar palavras – chave relacionadas com um tema; 

● Fazer resumos de um texto; 

● Análise e dedução de regras: comparar com outras línguas, transferir os  

   conhecimentos da LM aos da LE, descobrir as regras morfossintáticas e  

   pragmáticas das novas palavras e aplicar estas regras; 

 ● Praticar: rever, praticar pronunciação e a ortografia, reconhecer e utilizar  

   fórmulas e expressões lexicalizadas, reconhecer utilizar estruturas ou frases  

   modelo, praticar em situações reais de comunicação. 

 

3. As estratégias de compensação ou de comunicação. 

● Orientadas à receção: inferir os significados a partir do contexto, adivinhar o  

   significado pela semelhança com outras línguas, ignorar as palavras  

   desconhecidas; 

● Orientadas à produção: evitar uma palavra desconhecida, parafrasear, utilizar  

   sinónimos e antónimos, substituição de um termo específico por um genérico,  

   inventar palavras, usar frases para desculpar o desconhecimento, pedir ajuda,  

   fazer mímica e gestos. 

 

No que diz respeito às estratégias indiretas, estas não se podem aplicar nas aulas 

com tanta facilidade como as estratégias diretas. Nas estratégias metacognitivas, o aluno 
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regula o seu próprio processo de aprendizagem de vocabulário, fixando as metas e 

organizando a sua forma de trabalhar. 

As estratégias afetivas, por sua vez, regulam todo o ambiente afetivo e 

emocional que influenciam no processo de aprendizagem: a ansiedade, o medo, a falta 

de segurança, a motivação, a vontade de ariscar no momento de praticar o vocabulário 

apesar de se cometerem erros. 

Por fim, existem as estratégias sociais que regulam a interação na aula quando se 

trata de cooperar com os colegas ou de preguntar ao professor e que também contribuem 

para a compreensão das diferenças existentes entre a sua própria cultura e a da língua 

estrangeira. 

 

2.2.1. A tipologia de atividades  

 

O objetivo das atividades na sala de aula é o de propiciar a aquisição do léxico 

por parte dos alunos de uma forma mais motivadora. Assim, mediante o uso de 

atividades lúdicas, como por exemplo, as adivinhas, os jogos como o dominó, a sopa de 

letras, os crucigramas ou os exercícios de escrita criativa poderão favorecer a aquisição 

do léxico. 

 No seu artigo, “Modelos de actividades didácticas para el desarrollo léxico,” 

Morante (2004), propõe uma série de exemplos de atividades tais como, relacionar as 

unidades lexicais com os seus respetivos sinónimos, antónimos, merónimos, assim 

como a construção de mapas semânticos para trabalhar as relações entre as diferentes 

unidades. 

 

 Também, Higueras (2008: 4), no artigo: “ Nuevas técnicas para enseñar léxico”, 

defende a importância das atividades que fomentam o ensino do léxico ao afirmar que: 

“los profesores deberíamos presentar y practicar las palabras y unidades léxicas 

mediante técnicas y contextos que permitan relacionar unas con otras, tal y como parece 
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demostrado que se almacenan en el lexicón mental, para de esta manera mejorar y 

agilizar  su aprendizaje.” 

 

 

Por seu lado, Baralo (2001:37) propõe atividades que melhoram a aprendizagem 

do léxico: 

“[…] En general, se podría sintetizar en dos aspectos : por un lado, las fuentes, que 

deberán presentar un input comprensible, sujeto a la regla de Krashen ( i + 1), a 

través de la interacción oral, las lecturas variadas, las audiciones y los visionados de 

situaciones de comunicación y de actos de habla comprensibles. Por otro, las 

actividades deberían favorecer las estrategias de asociación de piezas léxicas, a 

través de sus redes, como las asociaciones morfológicas (derivación y composición);  

semánticas (hiponímia e hiperonímia: sinonimia y antonimia; polisemia; campos 

semánticos  y asociativos); léxicas  (cognados y expresiones idiomáticas); 

discursivas (conectores textuales, según los géneros) y pragmáticas (selección léxica 

condicionada por las variables de la situación de comunicación) […]” 

 

Como se verifica, a maioria dos investigadores apontam para a importância de 

tipologias ou técnicas diversificadas para a aprendizagem do léxico. A este respeito, 

Cevero e Pichardo, (2000:129-168) propõem uma classificação de atividades para o 

estudo do léxico em sala de aula.  

 

2.2.2. Atividades para praticar o vocabulário a nível fónico e ortográfico 

 

Estas atividades trabalham a discriminação e a produção dos fonemas. Izquierdo 

Gil (2003:642-644): menciona os seguintes exercícios para trabalhar a fonética: 

● Ouvir e repetir as palavras com um som específico; 

● Procurar num texto uma unidade léxica com um determinado som; 

● Identificar o número de vezes que aparece um determinado som na audição; 
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● Escutar as palavras e sublinhar a sílaba tónica; 

● Reconhecer as sílabas de uma palavra; 

● Brincar com os sons dizendo trava-línguas; 

 

As atividades para trabalhar a ortografia são: 

 ● Ortografia de palavras derivadas como por exemplo feliz-felices; 

 ● Ditados concebidos de uma forma lúdica; 

            ● Concurso de ditados em grupo de dois; 

 ● Ditado de um texto sem pontuação; 

 ● Texto com desenhos em vez de palavras, que serão ditadas. 

2.2.3. Atividades para trabalhar o vocabulário a nível morfológico 

 

Este tipo de atividades visam praticar a derivação léxico-gramatical dos 

adjetivos, verbos, substantivos, etc. Segundo Izquierdo Gil (2000:644-645) existem dois 

tipos: as de reconhecimento e as de produção. As atividades de reconhecimento podem 

ser:  

● Identificar e classificar as classes de palavras em categorias gramaticais; 

● Encontrar a palavra base analisando a derivada; 

● Distinguir entre uma série de palavras: as derivadas e as não derivadas. 

 

 Para Izquierdo Gil: (2003:645) e Cevero e Pichardo (2000:133-134). as 

atividades de produção incluem: 

● Construir palavras derivadas a partir da palavra base; 

● Produzir palavras derivadas a partir de um sufixo ou prefixo; 
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● Relacionar prefixos com as raízes para formar palavras derivadas.  

 

2.2.4. Atividades para trabalhar as relações semânticas 

 

Estas atividades trabalham as diferentes relações semânticas de uma palavra, 

como por exemplo a sinonímia, a antonímia, a polissemia, os hiperónimos ou as 

combinações sintagmáticas. 

Também se dividem em atividades de reconhecimento e de produção.  

Entre as atividades de reconhecimento, Izquierdo Gil (2003:645):cita as 

seguintes: 

            ● Associar uma palavra ao seu significado, por uma imagem ou por uma 

definição; 

            ● Relacionar uma ou várias palavras com um campo lexical; 

            ● Associar uma palavra a um sinónimo ou a um antónimo; 

            ● Identificar o hiperónimo de diferentes unidades lexicais; 

            ● Completar frases com palavras que apresentam semelhança formal e não 

semântica; 

           ● Assinalar num texto as palavras relacionadas com um determinado campo 

semântico. 

As atividades de produção são: 

● Determinar o hiperónimo de uma palavra; 

● Dizer o sinónimo ou o antónimo de uma palavra segundo o contexto; 

                 (Izquierdo Gil: 645-646) 

 ● Selecionar entre uma serie de palavras as que podem ocupar os espaços em 

branco de um texto; 



A canção como material didático na aprendizagem do léxico em ELE 

34 
 

● Completar listas mediante os campos léxicos (Cevero e Pichardo: 134) 

2.2.5. As atividades para trabalhar o vocabulário a nível contrastivo 

 

Estas atividades praticam tanto o nível formal (ortográfico e morfossintático) 

como o nível semântico das palavras, contrastando as diferenças entre a LE e a LM. 

Estas atividades permitem evitar os erros de interferência e mostrar ao aluno a 

existência dos “falsos amigos “ou cognatos existentes entre as duas línguas.   

As atividades deste tipo podem ser: 

● Substituir os falsos amigos pela palavra correta em espanhol; 

● Reconhecer palavras parecidas ortográficas e semanticamente; 

● Selecionar o falso amigo de três opções para uma frase escrita na LM materna; 

● Adivinhar o significado de um falso amigo na língua meta, a partir de três 

definições dadas. 

2.2.6. Atividades para praticar o vocabulário a nível recetivo: compreensão oral e 

escrita 

 

Para Cevero e Pichardo, (2000:146), as atividades que praticam a compreensão 

recetiva do vocabulário variam desde a compreensão global do texto até à compreensão 

pormenorizada. 

Segundo, Izquierdo Gil,( 2003) no texto escrito ou oral, é preciso ativar os 

conhecimentos prévios dos alunos para preparar o vocabulário conhecido ou não do 

texto em questão. 

As atividades que podem trabalhar a compreensão oral são as seguintes: 

 

● Responder a perguntas de escolha múltipla, de associação ou outras depois da 

audição; 
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● Completar um texto com as palavras eliminadas (uma canção, uma 

conversação, etc.); 

● Identificar os objetos que se mencionam num texto oral; 

● Escutar um texto oral e selecionar entre várias imagens  aquela que se refere 

ao texto; 

 ● Seguir as instruções duma gravação. 

 

As atividades que trabalham o vocabulário a nível da compreensão escrita 

podem ser segundo Izquierdo Gil (2003: 651) 

 

● Associar palavras aprendidas na leitura com as definições;  

● Associar um texto a um desenho, fotografia, ou esquema; 

● Responder aos exercícios de verdadeiro ou falso; 

● Inventar um princípio e um final; 

● Propor um título para o texto; 

● Identificar o destinatário de um texto, a intenção ou a atitude; 

● Realizar sopas de letras, mapas associativos ou crucigramas; 

● Organizar um texto desorganizado; 

● Completar um quadro com os dados de um texto. 

2.2.7. Atividades para trabalhar o vocabulário a nível produtivo: expressão oral e 

escrita 

 

A partir destas atividades, o aluno ativa os seus conhecimentos e utiliza o 

vocabulário aprendido em contexto. Izquierdo Gil (2003:649-650) aponta as seguintes 

possibilidades para praticar o vocabulário na atividade da expressão oral: 
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● Atividades de memorização (dramatizações, poemas, trava-línguas); 

            ● Leitura dramatizada de um texto; 

            ● Atividades com vazios de informação; 

● Questionários entre os alunos; 

● Brainstorming de ideias, associações livres com uma palavra, construir um 

retrato ou uma história a partir de uma imagem; 

            ● Exercícios de repetição (“oral drills”); 

 ●  Jogo das diferenças com desenhos; 

 ●  Jogos relacionados com as adivinhas (uma personagem, uma cidade, etc.); 

 

As atividades que possibilitam a prática da expressão escrita são as seguintes 

(Izquierdo Gil: 651-652): 

● Atividades para trabalhar a ortografia ou a pontuação; 

● Atividades para trabalhar a coerência a coesão; 

● Atividades de revisão. 

 

2.2.8.  Atividades para trabalhar o vocabulário mediante jogos e passatempos 

  

Cevero e Pichardo (2000:156) opinam que o aspeto lúdico no ensino do 

vocabulário é um elemento importante porque fomenta a motivação, a integração dos 

alunos no grupo, favorecendo um ambiente de aprendizagem afetivo. Os jogos e os 

passatempos, assim como a utilização da música em sala de aula são utilizados em 

diferentes etapas: a prática, a exercitação, a revisão e a ampliação de conhecimentos. 

Estes autores indicam os seguintes exemplos de jogos e passatempos: 
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        ● Jogos de memória, tanto visual como auditiva; 

        ● Dominós com as palavras e um desenho com a tradução ou com 

sinónimos;  

        ● Bingo de palavras;  

        ● Crucigramas e sopa de letras; 

        ● Cadeia de palavras: por associação semântica ou pela última sílaba; 

     

Para além destes jogos, Izquierdo Gil (2003:661; 664; 1252-1262) ainda 

menciona outros jogos: 

  ● O jogo da forca; 

 ● Identificar o intruso, jogos de memorização (completar frases, memorizar a 

partir de objetos ou imagens); 

  ● Atividades baseadas nas dramatizações; 

  ● Trava-línguas; 

  ● Identificar as diferenças entre dois desenhos; 

 

2.3. Como é trabalhado o léxico nos manuais de ELE? 

 

 Neste capítulo, realizar-se-á uma análise a 7 manuais de espanhol, usados nas 

escolas do 3º Ciclo, relativos ao nível inicial A1-A2 segundo o QCERL.  

Os manuais selecionados são os seguintes: 

 

  ● Gente, ed. Difusión A1-A2, 2010 

  ● Prisma, ed. Edinumen, A1, 2007 
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  ● Prisma, ed. Edinumen, A2, 2004 

  ● Sueña 1, ed. Anaya  A1-A2, 2011 

  ● Español 1, ed Porto Editora, A1, 2011 

  ● Español 2, ed Porto Editora, A2, 2011 

  ● Lengua Viva 1, ed, Santillana, A1.A2, 2008 

  

 O objetivo desta análise será verificar se o tratamento dado à componente 

lexical está a receber a importância que merece por parte dos autores dos manuais.  

Em primeiro lugar, comentar-se-á a organização dos manuais consultados e em 

seguida, elaborar-se-á o levantamento das várias atividades e apresentar-se-á, a título de 

exemplo, um exercício de cada manual analisado. 

Mais adiante, no ponto 2.5 deste trabalho serão colocadas as conclusões 

referentes à análise dos manuais. 

 

2.4. Análise dos manuais de ELE 

 

Gente 1, ed. Difusión, (2010) 

Este manual apresenta em cada unidade uma secção: “formas y recursos”, onde 

se trabalha o vocabulário relacionado com o tema da unidade. O léxico é “real” ou seja 

está adequado às necessidades comunicativas dos alunos, no entanto verifica-se uma 

escassa apresentação das atividades relacionadas com o vocabulário, pois existe pouca 

variedade em relação a tipologia dos exercícios. 

As atividades mais frequentes são: 

    ● Completar espaços; 

   ● Unir / relacionar com setas; 

   ● Consultar o dicionário; 
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   ● Construir frases. 

 

O exercício n.º 8, (anexo 4) apresenta uma atividade que tem como objetivo 

praticar o léxico relacionado com a roupa. Através do recurso das imagens, neste 

exercício é pedido aos alunos que relacionem o tipo de roupa às situações apresentadas. 

 

Prisma A1 e Prisma A2, Edinumen, 

 

Estes manuais apresentam o léxico da seguinte forma: em primeiro lugar, existe 

um índice em cada unidade onde está presente um epígrafe intitulado “contenidos 

lexicales”. Em segundo lugar, o vocabulário aparece contextualizado mediante textos, 

desenhos ou imagens. O vocabulário é “real”, correspondendo às necessidades 

comunicativas dos alunos e é apresentado mediante várias tipologias de atividades:  

 

Prisma A1- Comienza, 2007  

● Unir com setas; 

● Definir palavras, antónimos; 

● Relacionar unidades lexicais com imagens; 

● Acrescentar unidades lexicais a um campo semântico. 

 

O exercício n.º 6.1 (anexo 5) visa praticar o vocabulário relacionado com a 

cidade. A partir das imagens dos objetos e dos estabelecimentos é pedido que se faça a 

ligação entre eles. 

 

 Prisma, A2 Continúa ed.Edinumen,2004 

 

● Unir com setas; 
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● Definir unidades lexicais; 

● Formar campos semânticos; 

● Antónimos,-eleição múltipla. 

 

No exercício 1.3 (anexo 6) a partir de uma lista de palavras, é pedido aos alunos 

que identifiquem as palavras relacionadas com o léxico dos meios de transporte. 

Depois, é solicitado aos alunos que classifiquem as palavras selecionadas segundo o seu 

campo semântico. 

 

Sueña 1, ed. Anaya, 2011 

 

 

O vocabulário aparece contextualizado mediante textos, desenhos, e as unidades 

léxicas aparecem agrupadas a partir do tema das unidades em questão. O vocabulário é 

“real” o que corresponde às necessidades comunicativas dos alunos. A tipologia dos 

exercícios é vasta: 

● Completar espaços; 

● Unir com setas; 

● Sopa de letras; 

● Formar campos semânticos; 

● Construir frases; 

● Definir palavras com unidades léxicas. 

 

Os exercícios n.º 8 e n.º 9 (anexo 7) visam praticar a classe dos adjetivos 

qualificativos. No exercício n.º 8 é pedido aos alunos que identifiquem o adjetivo 

adequado a cada situação e a cada frase mediante o apoio visual das imagens 

apresentadas. O exercício seguinte relaciona-se com as relações semânticas, mais 

concretamente a antonímia. É pedido aos alunos que formem os antónimos dos 

adjetivos apresentados. 
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Epañol 1 e Español 2 ed. Porto Editora 

 

 Estes manuais têm a particularidade de conter no final, um glossário com o 

vocabulário aprendido ao longo das unidades. 

 

Español 1, Porto Editora, 2011 

 

Este manual apresenta várias atividades: 

O vocabulário é apresentado mediante desenhos e imagens; 

● Exercícios para completar espaços;  

● Exercícios de antonímia;  

● Relacionar expressões com o seu significado; 

● Exercícios com palavras homófonas; 

● Completar palavras durante a audição; 

● Completar crucigrama a partir de desenhos e de uma lista de palavras. 

 

A partir de uma de uma lista de palavras e da apresentação de imagens, o 

exercício n.º 1 (anexo 8) pretende trabalhar o vocabulário relacionado com os animais 

com o objetivo de praticar algumas expressões idiomáticas, como por exemplo: “Hablar 

como un loro”. 

 

Español 2 ed. Porto editora, 2011 

 

Este manual não difere muito do anterior. Os exercícios mais utilizados para 

praticar o vocabulário são: 

● Relacionar palavras com o seu antónimo; 

● Identificar no texto palavras sinónimas das palavras apresentadas; 

● Classificar as palavras quanto ao género, 

● Relacionar as imagens ou desenhos com as expressões apresentadas; 
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● Relacionar expressões idiomáticas com o seu significado; 

● Usar o vocabulário apresentado nas atividades de expressão oral. 

 

O exercício n.º 1, (anexo 9) pretende praticar a análise contrastiva entre as duas 

línguas a partir “dos falsos amigos”. A partir das imagens apresentadas, os alunos terão 

que selecionar a palavra adequada.  

 

Lengua viva 1, ed Santillana, 2008 

 

 Este manual apresenta no início de cada unidade os conteúdos que serão 

abordados, incluindo os conteúdos lexicais. 

O vocabulário tem um grande destaque ao logo das unidades, pois em cada 

atividade relacionada com o mesmo é dada ao usuário a informação de que vai exercitar 

o vocabulário mediante o símbolo gráfico “V” de vocabulário. É de salientar que no 

final de cada unidade, encontra-se um resumo dos conteúdos abordados na unidade, 

incluindo o do vocabulário. 

As principais atividades deste manual são: 

  ● Completar espaços. 

  ● Elaborar lista de palavras; 

  ● Relacionar palavras com o seu significado, 

  ● Procurar palavras no dicionário, 

  ● Observar imagens e descrevê-las, 

  ● Sublinhar palavras ou expressões do texto. 

 

O exercício c. (anexo 10) pretende exercitar o léxico relacionado com as 

profissões mediante o suporte visual das fotografias e do vocabulário apresentado. 
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2.5. Conclusões da análise dos manuais de ELE 

 

Depois de analisar os manuais, verificou-se que alguns possuíam mais 

diversidade no que diz respeito à tipologia de atividades do que outros, como se pode 

verificar na tabela 6, (anexo 11). 

As atividades mais comuns a todos os manuais selecionados são os exercícios 

das relações semânticas, em particular os da sinonímia e os da antonímia; os exercícios 

de fonética; as atividades relacionadas com a compreensão oral e escrita e atividades de 

expressão oral e escrita. 

 Constatou-se que os manuais possuíam algumas lacunas: alguns não 

apresentaram nenhum exercício de fonética, facto verificado no manual “Gente 1”. Este 

manual também não inclui nenhuma atividade lúdica, como por exemplo os 

passatempos ou jogos. 

Este manual possui poucas atividades relacionadas com as relações de sentido o 

que é um aspeto negativo. 

No que diz respeito ao manual “Lengua Viva 1” da Santilhana, este dá 

importância ao léxico, contendo atividades de relações semânticas e tendo atividades de 

expressão oral, escrita e atividades de compreensão oral. No entanto, este manual não 

contém atividades contrastivas e a nível da fonética só apresenta dois exercícios. No que 

diz respeito às atividades lúdicas, este manual só apresenta no final do livro algumas 

atividades com crucigramas para trabalhar o léxico relativo a vários campos semânticos 

apresentado ao longo das unidades do manual. 

Os manuais portugueses “Español 1” e “Español 2” da Porto Editora são os 

únicos que ilustram a análise contrastiva entre as duas línguas. Este facto é 

importantíssimo porque permite ao aluno tomar consciência das similitudes e diferenças 

entre a sua LM e a língua alvo, como é o caso das palavras conhecidas por “falsos 

amigos”. A palavra “oficina”, por exemplo, que aparece na página 45 do manual 

“Español 1” tem significados distintos nas duas línguas, pois em espanhol significa 

escritório. 
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“Prisma 1” e “Prisma 2” apresentam uma tipologia de atividades bastante 

variada, trabalhando muito bem a relação semântica das palavras, assim como as 

atividades recetivas e produtivas e as atividades lúdicas. No entanto, não existe 

nenhuma atividade contrastiva das duas línguas. 

Também constata-se que “Sueña 1” é o único manual que trabalha praticamente 

em todas as unidades a componente da fonética e da ortografia das palavras. Este fato é 

importante, pois como já verificámos no capítulo 1.3, segundo Nation (2001), conhecer 

uma palavra não só implica conhecer a sua forma escrita como também saber como ela 

é pronunciada e relacionada com outras palavras. 

Dos sete manuais analisados, “ Sueña”1 parece ser o mais completo devido à 

existência de várias atividades que trabalham o léxico, desde as atividades relacionadas 

com as relações semânticas às atividades lúdicas como os jogos e passatempos. O único 

aspeto negativo existente neste manual é o facto de não existir uma análise contrastiva a 

nível linguístico entre as duas línguas. 
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3. A canção como material didático no ensino de ELE 

 

 “[…] There is no human society without its poetry. There is no human society 

without its music. When put together, they constitute a powerful force for both 

cultural cohesion and identity and for individual fulfillment […]”. (Alan Maley 

citado por Murphey, 1992:3). 

 

A música está presente em todos os momentos da vida das pessoas. Pode-se até 

afirmar que ela nasce com as pessoas, até antes, pois é sabido que o bebé ainda na 

barriga da mãe pode ouvi-la, e os próprios médicos recomendam às futuras mães ouvir 

música clássica devido aos seus benefícios para o bebé. 

Ouvir uma canção pode alterar o estado espírito, pode-se ficar mais animado ou 

mais triste, mas nunca indiferente. Pois, a música emociona, mas também ensina. 

A comunicação verbal é por excelência a mais frequente função comunicativa 

humana, mas não podemos desprezar a força que esta ganha quando tem a música como 

aliada.  

A utilização da canção como instrumento didático no ensino das línguas é 

importante para ativar a curiosidade e o interesse dos alunos pela língua que estão a 

aprender.  

A canção é, por excelência, um material autêntico que apresenta várias 

possibilidades no que diz respeito às atividades, visto que potencializa a motivação dos 

alunos em sala de aula.  

O recurso à canção na aula de LE, segundo a teoria de aquisição de linguagem e 

do filtro afetivo defendida por Stephen Krashen (1983) propicia a motivação dos 

discentes, facilitando a aprendizagem de idiomas. 

 

“[…] Music use in the second language classroom is consistent with both of 

Krashen’s hypotheses. When second language learners hear “story songs” that is, 

stories which have been set to music, it is possible to similarly acquire vocabulary. 

As in the case of orally-read stories, story songs which are presented with picture 



A canção como material didático na aprendizagem do léxico em ELE 

46 
 

illustrations, photos or gestures provide the necessary extra linguistic support which 

results in language acquisition. Furthermore, because of the positive effects which 

music has upon second language learners, story songs may motivate and captivates 

the attention of second language learners in ways that oral stories cannot. […]” 

(Medina, 2002:3) 

 

Também, Santos Asensi (1995:367) realça a importância da inclusão da canção 

nas aulas de LE:  

 

“[…] En general las canciones son textos breves que usan un lenguaje simple e 

informal (cercano al conversacional) en el que abundan las repeticiones. Su 

argumento, al igual que su estructura, se suele seguir con mayor facilidad que en el 

caso de otros textos auténticos. En definitiva, las canciones parecen coincidir con el 

tipo de textos de apoyo que los profesores de idiomas buscamos para nuestras 

actividades. 

Si a ello añadimos la tremenda carga emocional que encierran las canciones, cuyas 

imprecisas referencias de protagonistas, tiempo o lugar, permiten que cualquiera que 

las escuche pueda identificarse con ellas, entenderemos que tenemos entre manos 

uno de los recursos didácticos más efectivos, motivadores e inagotables en la 

enseñanza de las lenguas. Por sí mismas las canciones son de un valor inmenso a la 

hora de desarrollar ciertas destrezas, en especial las relacionadas con el plano fónico 

y prosódico; y sin embargo, su utilidad aun será mucho mayor si son explotadas 

correctamente, de forma que se establezcan los lógicos puntos de conexión  entre la 

siempre grata experiencia de escuchar y cantar, y el uso comunicativo de lengua. 

[…]” 

 

Santos Asensi, (1995:367) também refere que a canção é um ótimo material 

didático para trabalhar as competências produtivas e recetivas: 

“[…] En este sentido hay que puntualizar que todo aquello que se puede hacer con 

un texto se podrá hacer con una canción, y esto tanto en el plano oral como en el 

escrito, a la hora de practicar las destrezas productivas o las receptivas. No en vano 

encontraremos entre las canciones un buen número de ellas que incorporan 

fragmentos de textos narrativos, líricos, descriptivos, conversacionales, epistolares e 

incluso argumentativos. […]” 
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Por seu turno, Daniel Cassany (1994:406) reconhece que atividades como, 

escutar, aprender, e cantar canções na aula é uma prática de valor incalculável. Este 

autor salienta ainda que as canções são textos orais ideais para praticar vários aspetos, 

como a pronúncia, a velocidade e o ritmo. 

 

 Murphey, (1992) e Medina, (2000), defendem o uso da música como recurso 

didático no ensino de língua inglesa e afirmam o efeito positivo do uso das canções nos 

alunos. Medina (2000) sustenta que o uso das canções na sala de aula propicia uma 

aprendizagem significativa, dada à facilidade de compreensão dos alunos. 

A importância da canção no ensino do vocabulário foi estudada por Medina 

(2000) quando relacionou a música e a aquisição do vocabulário, concluindo que o uso 

das canções e ilustrações de forma combinada resultou num maior ganho de vocabulário 

por parte dos participantes. 

 

“[…] Medina’s (1991) previously-mentioned investigation has definite implications 

for educators. In this study, the greatest amount of vocabulary was acquired through 

music when the experimental so used the pedagogically-sound practice of 

communicating meaning through pictures. Therefore, when using music with second 

language learners, educators need to make certain that the meaning of target 

vocabulary is clearly being conveyed. Second, even when music is being used, 

teachers still need to be mindful of the important role played by sound pedagogical 

practices. That is, they need to fuse sound instructional strategies with music use. 

Many educators mistakenly abandon successful teaching strategies when using 

music. Unfortunately, when educators fail to combine music and pedagogy in the 

E.S.L. classroom, second language learners do not fully benefit from the potentially 

powerful effects which music can have upon language acquisition. Therefore, in 

order to maximize the effects of music, and bring about the largest amount of second 

language acquisition, care needs to be taken to infuse successful instructional 

practices with music. Simply teaching students songs in second language, though 

enjoyable, will not succeed at helping students acquire the second language. […]” 

(Medina, 2002:5) 
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Também, Santamaria (2000) referido por Yagüe (2003:9) enumera as vantagens 

no uso das canções na sala de aula:  

 

● […] Universalidad: Todos los pueblos cuentan con canciones en su patrimonio 

cultural. Los alumnos están acostumbrados a ellas desde niños y conocen su 

tipología textual. Lo único diferente es el código lingüístico. 

● Originalidad: Ofrecen una gran variedad de temas y enormes posibilidades de 

explotación. 

 ● Motivación: Los alumnos tienen la responsabilidad y la libertad de interpretar las 

canciones y cada uno va a contribuir con su impresión a que se produzca un 

intercambio comunicativo. 

● Componente lúdico: Una canción nos ofrece la oportunidad de jugar con ella, 

probar su elasticidad y explorar sus límites. Se puede jugar, aprender y disfrutar con 

ella. 

● Ambigüedad: Podemos encontrar que una canción transmita más de un mensaje. 

La interpretación es libre lo que es una gran ventaja como factor de interacción en el 

aula. 

 ● Memorización: Es un material pegadizo y de fácil memorización. 

● Carácter representativo y coral: Las canciones están pensadas para ser 

interpretadas en grupo y en voz alta, lo que hace que el carácter coral no parezca 

artificial en el aula. 

● El léxico: Es muy asociativo y concentrado en textos completos y cerrados. […]” 

(Yagüe 2003: 9) 

 

 Também Howard Gardner (1995), através da sua teoria das inteligências 

múltiplas, advogou as potencialidades do uso da música no ensino, estando assim a 

ressaltar a importância da inclusão da canção visto que estas são indissociáveis. 

Segundo este psicólogo construtivista, todo o ser humano possui as seguintes 

inteligências:  

- A inteligência musical; 



A canção como material didático na aprendizagem do léxico em ELE 

49 
 

- A inteligência linguística. 

- A inteligência lógico – matemática; 

- A inteligência espacial; 

- A inteligência interpessoal; 

- A inteligência intrapessoal; 

- A inteligência corporal cinestésica. 

 

Gardner defende que as instituições do ensino deveriam potencializar o 

desenvolvimento destas inteligências e não privilegiando algumas, como é o caso da 

inteligência linguística e da inteligência lógico- matemática. 

A esse respeito, Medina, (2002:3) afirma o seguinte: 

 

“[…] There are several implications for educators. First, Gardner believes that it is 

the responsibility of educational institutions to cultivate these intelligences. Also, 

educators need to be reminded that historically schools have focused on the 

development of only two of these intelligences: linguistic and logical/ mathematical 

skills. Such a perspective is narrow since humans possess a greater number of  

intelligences, according to Gardner. Given this, schools need to acknowledge and 

foster a broader range of intelligences. Therefore, teachers need to instruct in ways 

that tap a wide variety of intelligences. […]”  

 

Gardner (ibidem) postula que estas distintas inteligências interagem de uma 

forma complexa e estão presentes em todo o ser humano, no entanto, devido a fatores 

externos como as influências culturais ou as experiências individuais, só algumas são 

desenvolvidas. 

No que diz respeito à inteligência musical, esta é tida como a mais primitiva, 

pois foi a primeira a ser desenvolvida Este autor salienta a importância dos aspetos 

afetivos evidenciados na inteligência musical. 
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3.1. A exploração da canção: o seu procedimento  

3.1.1. A seleção das canções 

 

 

No que diz respeito à seleção das canções, não existe uma regra no momento 

de as eleger, no entanto a escolha da canção que será trabalhada em sala de aula é de 

grande importância. Santos Asensi (1996:415) considera necessário que: “los 

profesores interesados en el uso de la música en el aula diseñen sus propias 

actividades, tareas y unidades didácticas adaptándolas a los niveles, necesidades e 

intereses de sus estudiantes”. 

 

Santos Asensi, (1996:368) citado por Yagüe (2003:34) enumera vários 

critérios no momento da escolha das canções: 

 

“[…] 1. Adecuación a la propia situación docente: nivel de competencia; 

comunicativa, lingüística y cultural. Interés de los alumno;. 

2.  Facilidad de explotación didáctica de las letras de las canciones; 

                               3.  ¿Se repiten palabras, frases, líneas, estribillos?; 

                               4. ¿Se puede aprender la melodía con facilidad? ¿Es pegadiza?; 

                               5. ¿Tiene un patrón rítmico marcado?; 

                               6. ¿Contiene estructuras lingüísticas útiles?; 

                               7. ¿Es útil el vocabulario?; 

8. ¿Refleja aspectos de la cultura, costumbres, tradiciones, hechos o 

épocas históricas que serían de utilidad para los estudiantes?; 

     9. ¿Esta canción ha tenido algún tipo de proyección internacional o ha 

             mantenido algún tipo de interés cultural o se ha seguido escuchando y 

                                   cantando al mantenerse de actualidad?; 

                      10. Claridad de la audición y nivel de interferencia musical en su comprensión. [...]”  

 

De todos estes critérios citados, Santos Asensi (ibidem) coloca em evidência 

três critérios básicos: a adequação à situação do discente, ou seja, deve-se ter em 

conta o interesse dos estudantes e o nível de competência comunicativa, linguística e 
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cultural dos mesmos; e a facilidade de exploração didática das suas letras e a clareza 

da audição.  

Deste modo, o professor terá que refletir sobre a escolha de determinada 

canção e conhecer os gostos e preferências dos seus alunos. Vários autores defendem 

que os professores deveriam realizar mesmo questionários para conhecer os gostos 

musicais dos alunos.  

 A este respeito, Murphey (ibidem: 14-15) defende que existem várias 

vantagens no facto de serem os próprios alunos a eleger ou propor as “suas canções”: 

 

● Existe mais motivação por parte do aluno, pois este vai ouvir o que ele quer ouvir; 

● Existe uma maior interação, respeito e uma maior aproximação mútua entre o 

professor e o aluno. 

● A participação e a responsabilidade dos alunos ganham um maior relevo no processo 

do ensino e da aprendizagem da língua alvo. 

 

No entanto, esta opção nem sempre poderá funcionar porque afinal é o 

professor que terá a última palavra, pois é ele que seleciona a canção segundo o seu 

conteúdo linguístico, gramatical ou temático. Para inverter esta situação, o professor 

poderá recolher, a partir de um questionário realizado, as canções mais citadas e saber 

quais conteúdos poderão ser trabalhados a partir das canções escolhidas pelos seus 

alunos. 

 

3.2 As três fases na exploração da canção 

 

Os autores Jiménez, Martín y Puigdeval (1999:1334) elaboraram um modelo 

de classificação das atividades, distinguindo, assim, em prévias, simultâneas e 

posteriores à audição da canção. Este critério articula a exploração da canção em três 

fases: a pré-audição, a audição e a pós audição.  

Segundo este modelo, cada fase tem objetivos diferentes e possibilita a 

apresentação de várias atividades. 
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3.2.1. Pré-audição 

 

  Nesta primeira fase, o objetivo é despertar a curiosidade dos alunos perante o 

tema da canção, promover a compreensão oral, fazer previsões e preparar o 

vocabulário da canção. Nesta fase, o professor poderá realizar várias atividades tais 

como: 

 

● Entregar aos alunos textos contendo informação sobre as bandas ou cantores 

espanhóis; 

● Distribuir aos alunos a letra da canção com desenhos que estão a substituir as palavras 

que os alunos terão que adivinhar; 

● Entregar a letra da canção incompleta, eliminando algumas palavras no final de cada 

verso. O aluno terá que adivinhar as palavras que faltam mediante a rima dos versos; 

● Dividir os versos e colocá-los em colunas diferentes de forma aleatória. Os alunos 

devem unir com setas as duas partes que formam o respetivo verso; 

● Encontrar uma palavra- chave que não esteja presente na canção e que resuma a ideia 

principal da canção; 

● Entregar una falsa versão da canção: os alunos terão que identificar as palavras que 

não estão presentes na canção e propor a versão original; 

● Adivinhar o tema da canção a partir de uma lista de palavras fornecidas pelo 

professor; 

● Para trabalhar o léxico, o professor distribui cartões com as palavras da canção aos 

alunos. Estes deverão explicar pela mímica a sua palavra; 

●  Conversar sobre o tema da canção, o intérprete, a época; 

●  Realização de um” brainstorming “ sobre o tema tratado na canção; 

● Apresentação do vocabulário do tema da canção mediante fotografias ou desenhos, 

pedindo aos alunos que formulem hipóteses dobre o tema da canção; 

● Apresentação do vídeo da canção sem o som. Os alunos deverão formular hipóteses 

sobre o tipo de música e o tema da canção; 

● Jogar à forca para adivinhar o título da canção.  
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3.2.2. Durante a audição 

 

 Durante a audição que corresponde à segunda fase, é pedido aos alunos que 

escutem com atenção a canção com a finalidade de trabalhar o texto. Os alunos 

poderão realizar as seguintes atividades nesta fase: 

 

● Apresentar uma lista de palavras, algumas estão presentes na canção, outras não;  

●  Durante a audição os alunos terão que identificar as palavras presentes na canção; 

● Os alunos devem detetar a rima, as repetições ou distinguir o refrão; 

● Ditado musical: no final de cada verso da canção é feita uma pausa e os alunos devem 

copiar o que ouviram; 

● Realização de exercícios de compreensão leitora; 

●Exercícios de opção múltipla, exercícios de verdadeiro/falso, ordenar as frases ou 

estrofes separadas previamente, etc.; 

● Enquanto ouve a canção, o aluno tem que identificar o tema principal da canção e 

encontrar um título; 

● Os alunos escutam a canção com a respetiva letra, no entanto são propostas duas 

palavras sinónimas que os alunos terão que escolher; 

● É pedido aos alunos que tomem notas sobre a canção para que depois da audição 

possam fazer preguntas aos colegas sobre o conteúdo da mesma; 

● Apresentação aos alunos de uma lista com várias definições de palavras; 

● Durante a audição, os alunos devem relacionar as definições com as palavras 

presentes na canção. 

 

3.2.3. Pós-audição 

 

Nesta fase, as atividades mais frequentes são as centradas no uso da gramática, 

na ampliação do vocabulário, nas atividades de compreensão e expressão escrita 

assim como as de produção oral. Desta forma, poder-se-ão realizar as seguintes 

atividades: 
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● Alterar o texto sem modificar o seu significado: mudança de tempos verbais, de 

lugares, de pessoa, completar diálogos; 

● Elaborar glossários, colocando as palavras que pertencem a um campo léxico; 

● Escrever frases com palavras da canção; 

● Continuar o relato; O que aconteceu depois? Como continua a história?; 

● Inventar novas estrofes; 

● Criar diálogos entre as personagens da canção; 

● Escrever uma crítica para una revista musical; 

● Preparar uma entrevista para a personagem da canção selecionada; 

● Comentários ou debates sobre o tema da canção; 

● Dramatização segundo a temática ou sobre as personagens da canção. 
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4. As canções incluídas nos manuais de ELE exploram o conteúdo lexical?  

 

Como já foi referido na introdução deste trabalho, procedeu-se à análise das 

canções incluídas nos manuais já anteriormente analisados. Esta tarefa tinha como 

principal objetivo responder às seguintes questões: 

- Quais as atividades utilizadas?  

 - As atividades utilizadas são variadas? 

 - As atividades inseridas nas canções exploram o conteúdo lexical? 

 

4.1. Análise das canções incluídas nos manuais  de ELE 

 

Durante a análise efetuada às canções, constatou-se que em dois manuais,” 

Gente 1”(Difusión) e “Sueña 1”  (Anaya) não continham nenhuma canção. 

O manual “Lengua Viva 1” da Santilhana apresenta uma canção, (anexo 12)  

sem a transcrição da mesma, inserida na unidade 7: “Ciudades e barrios”, dedicada às 

cidades de Cádis e de Havana. Nesta atividade de compreensão auditiva é pedido aos 

alunos que identifiquem as duas cidades e posteriormente, após a leitura de dois 

textos é-lhes pedido que identifiquem os nomes de lugares que estão nos textos e que 

aparecem na canção. É de referir que o manual, assim como o seu cd áudio não 

apresentam o intérprete  nem o título da canção. 

Por sua vez, o manual “Prisma1, Comienza “da Edinumen apresenta a audição 

de duas canções:” En mi cuarto” e “En tierra extraña.” 

A primeira canção está incluída na unidade 2, (anexo 13) e está relacionada 

com o conteúdo lexical: “La casa: distribución y mobiliário”. Também não é 

apresentada a transcrição da canção assim como o seu intérprete. A segunda canção, 

“En tierra extraña,” que está inserida na unidade 10 (anexo 14) e está relacionada com 

o conteúdo: “Léxico relacionado com el modo de vida de los españoles”. Desta vez, o 

manual apresenta a transcrição da canção que contém várias atividades. Na pré-

audição, é pedido aos alunos que ordenem a canção. Depois de comprovar as 
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respostas entre os alunos, é-lhes pedido que ponham um título à canção, o qual será 

votado pelos alunos como melhor título. Para trabalhar a expressão oral, na última 

atividade, é pedido aos alunos que expressem a sua opinião relativamente ao conteúdo 

temático da canção contrastando-o com a realidade do aluno. 

 No que diz respeito ao manual ”Prisma 2, Continúa” da Edinumen, este 

apresenta ao longo das unidades duas canções. A primeira intitulada “ Atrapados en 

red” do grupo Tam-tam- go (anexo 15) inclui três atividades. O primeiro exercício 

consiste em ordenar as estrofes das canções, ao passo que no segundo é pedido aos 

alunos que relacionem uma lista de palavras com sua imagem correspondente. A fim 

de praticar a expressão oral, os alunos têm que deduzir a mensagem da canção e 

comentar com os colegas. 

A segunda canção, ”Los días de la semana” de Miliki, (anexo 16) apresenta 

duas atividades; a primeira delas, antes de ouvir a canção, consiste em completar os 

espaços em branco, enquanto a segunda está relacionada com o conteúdo gramatical 

presente-passado. 

Por fim, a última canção intitulada “ El bolero” (anexo 17), apresenta duas 

atividades: a primeira, antes da audição, aborda o conteúdo gramatical: si + presente 

de indicativo + verbo. 

A segunda atividade tem como finalidade ouvir a canção e comprovar as suas 

respostas. 

 

No manual “Español 1” da Porto Editora não são apresentadas canções ao 

longo das unidades, mas existe uma compilação de cinco canções no final do livro.  

A primeira canção apresentada intitula-se “El himno a la alegría” de Miguel 

Ríos (anexo 18). Existem duas atividades que trabalham o léxico; na primeira que 

corresponde à pré-audição, pede-se aos alunos que completem um texto relacionado 

com o léxico da canção. Na segunda atividade, também antes de ouvir a canção, os 

alunos têm de completar a letra da canção com as palavras apresentadas. Os alunos 

terão de comprovar as suas respostas durante a audição da canção. 
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Na seguinte canção, “Me gustas tú “ de Mano Chao (anexo 19), encontramos 

três atividades: a primeira funciona como apresentação/ aproximação ao tema, pois os 

alunos têm que preencher um quadro referindo os seus gostos e preferências. Depois, 

segue-se a audição da canção da qual os alunos terão que completar os espaços em 

branco de uma quadra. 

A terceira e última atividade desta canção têm como propósito trabalhar a expressão 

oral, ao pedir aos alunos que expressem as suas preferências. 

 

A terceira canção intitulada “Pedro Navarra” de Rubén Blades (anexo 20) 

inclui cinco atividades variadas. Na primeira atividade, os alunos têm que ouvir um 

fragmento da canção e anotar as palavras ouvidas. A segunda atividade consiste 

novamente na audição com o objetivo de descobrir as dez palavras na sopa de letras 

apresentada. A seguir, é proposto aos alunos que completem a letra da canção. Na 

quarta atividade, é pedido aos alunos que completem um desenho com o vocabulário 

aprendido da canção. Finalmente, na quinta atividade, para trabalhar a relação de 

sinonímia, os alunos têm que reinventar a canção substituindo o vocabulário que falta 

por outro equivalente. 

 

A quarta canção intitulada “300kg “de Los Coyotes, (anexo 21), apresenta 

igualmente cinco atividades. A primeira atividade consiste em observar e memorizar o 

mapa da América Central que está na contracapa do manual. A seguir, é pedido aos 

alunos que escutem a canção e que completem o mapa da canção com o nome dos 

países mencionados. 

Na terceira atividade, é feita uma pregunta para trabalhar a compreensão 

auditiva. Depois, com o objetivo de praticar a expressão oral dos alunos, na quarta e 

quinta atividade é pedido aos alunos que comparem os dois mapas contidos no 

manual e que identifiquem a mensagem da canção. 

A quinta e última canção apresentada neste manual intitula-se “La Calandría” 

de Linda Ronstadt. (anexo 22) Esta canção contém duas atividades: na primeira, é 

preguntado aos alunos o que eles podem deduzir a partir do título do álbum e é-lhes 
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pedido também que observem uma imagem para explicar o título da canção. A 

segunda e última atividade desta canção consistem em unir a metade dos versos. 

 

O manual “Español 2” apresenta mais duas canções para além das cinco 

apresentadas no final do livro. A primeira delas “ Madrid” (anexo 23) aborda um 

conteúdo cultural e é pedido aos alunos que a escutem e ordenem as fotografias de 

acordo com o que se ouve. A segunda, “Cambio de sentido” (anexo 24) está 

relacionada com uma campanha de sensibilização rodoviária. Existem quatro 

atividades, das quais as três primeiras correspondem a pré- audição; na primeira, os 

alunos têm que ler a canção e explicar o seu tema a partir de uma lista de palavras 

apresentadas. Na segunda atividade, é pedido aos alunos que identifiquem o objetivo 

da canção. A seguir, é pedido que façam uma leitura expressiva da canção. 

Finalmente, na quarta atividade, os alunos escutam um fragmento da canção, podendo 

se quiserem cantá-la. 

No que concerne às canções que se encontram no final do livro, como já foi 

referido anteriormente, temos a apresentação de cinco canções. 

A primeira canção apresentada, “El típico español” de Los Coyotes (anexo 25) 

apresenta três atividades; a primeira funciona como uma aproximação ao tema da 

canção, pedindo aos alunos que caracterizem psicologicamente e fisicamente os 

espanhóis e os portugueses. 

A seguir, a segunda atividade apresenta um exercício de compreensão leitora. Na 

última atividade, os alunos escutam a canção e cantam-na. 

A segunda canção, intitulada “En la ciudad” (anexo 26) apresenta igualmente 

quatro atividades. Na primeira, pretende-se trabalhar o vocabulário relacionado com a 

cidade. Na segunda atividade, os alunos escutam a canção e completam a primeira 

parte da canção. A seguir, os alunos completam a segunda parte da canção com a 

ajuda das palavras apresentadas. Na última atividade, os alunos têm que explicar o 

sentido de várias expressões. 

A terceira canção, “¿Qué te pasa?” de Manolo Tena (anexo 27), apresenta três 

atividades. Na primeira atividade, os alunos têm que inventar o final de cada verso. 
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Segue-se, a audição da canção com o objetivo de completar os versos. Nesta atividade 

os alunos terão que comparar as respostas com o exercício anterior. 

Finalmente, na terceira parte, os alunos completam um pequeno texto, resumo 

da canção, mediante a apresentação de uma lista de palavras. 

A quarta canção apresentada neste manual tem como título “¿Qué pasa?” de 

Juanes (anexo 28) e é composta por três atividades. As duas primeiras atividades 

correspondem à fase de pré audição; na primeira é pedido aos alunos que visualizem 

uma ilustração e que a partir da imagem imaginem o seu tema. Na segunda atividade, 

os alunos têm que completar a canção com as palavras apresentadas. No final, os 

alunos escutam a canção e comprovam as suas respostas. 

Por fim, temos a apresentação da canção “Transporte” de Jorge Drexler, 

(anexo 29), que contem cinco atividades. As duas primeiras atividades correspondem 

à fase da pré-audição da canção: na primeira, são apresentadas uma lista de palavras 

que aparecem na canção e que deverão ser pronunciadas pelos alunos. A segunda 

atividade consiste em completar a canção com as palavras do exercício anterior. A 

seguir, os alunos escutam a canção e comprovam as suas respostas. O exercício 

seguinte está relacionado com a compreensão leitora da canção. 

Na quinta e última atividade, os alunos escutam novamente a canção, com o 

objetivo de identificar as diferenças de pronunciação existentes entre o espanhol de 

Espanha e o de Hispano América.  

 

4.2. Conclusão da análise das canções. 

 

Da análise feita às 18 canções presentes nos manuais, constatou-se que existe 

de uma forma geral uma variedade de tipologias de atividades. No entanto, como se 

pode verificar na seguinte tabela, a atividade mais frequente é a de completar espaços 

em branco, que conta com 12 exercícios.  
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Tabela 7: Atividades presentes nas canções dos manuais           

Atividades presentes nas canções dos manuais 

◊ Completar 

espaços. 

 

 

 

12 exercícios  

◊ Ordenar 

imagens/ 

estrofes 

 

 

2 exercícios 

◊ Anotar 

palavras. 

 

 

 

1 exercício 

◊ Descobrir 

palavras 

numa sopa de 

letras.  

 

 

1 exercício 

◊ Explicar o 

sentido das 

palavras/ 

expressões 

 

3 exercícios 

◊ Escrever o 

final dos versos/ 

final da canção. 

 

 

  

2 exercícios 

◊ Identificar o 

objetivo da 

canção. 

 

 

 

1 exercício 

◊ Caracterizar 

psicologicamente 

e fisicamente uma 

personagem. 

 

1 exercício 

◊ Identificar 

tema/ título 

da canção 

 

 

 

2 exercícios 

◊ Exercício 

de fonética. 

 

 

 

 

2 exercícios 

 

 

Em geral, todas as atividades estão sequenciadas em três fases que 

correspondem à pré-audição, à audição e à pós-audição da canção, exepto as canções 

“Atrapados en red”, ”Los días de la semana” e “Madrid”. Apesar da existência de 

uma variedade de atividades incluídas na canção “Pedro Navaja”, esta não apresenta 

nenhuma atividade de pré-audição. 

 

No que diz respeito às atividades relacionadas com o vocabulário, é de referir 

que são poucas as propostas que pretendem trabalhar o vocabulário a nível das 

relações interlexicais: da morfologia, da semântica, das colocações, ou “dos falsos 

amigos.” De facto, só três propostas apresentam atividades que visem praticar o 

vocabulário nesse sentido. A proposta da canção “Pedro Navaja“ de Ruben Blades 

apresenta no final uma atividade de relações semânticas, mais concretamente de 

sinonímia.   
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Também no final da proposta da canção “En mi ciudad” é apresentado um 

exercício no qual os alunos têm que selecionar o significado de algumas expressões. 

Já na proposta da canção, “Atrapados en red”, os alunos têm de relacionar um 

conjunto de palavras que pertencem ao mesmo campo semântico a partir das suas 

imagens correspondentes. 

Outro aspeto a salientar é a existência de uma única atividade relacionada com 

a fonética. Na canção “ Transporte”, no primeiro momento é pedido aos alunos que 

pronunciem algumas palavras presentes na canção e no segundo momento é pedido 

aos alunos que identifiquem as diferenças fonéticas entre o espanhol europeu e o 

hispano-americano de Uruguai. 

No final da canção, “El típico Español”, aparecem no mesmo verso as palavras 

“perro” e “pero” que podiam ser valorizadas para trabalhar a fonética, neste caso os 

fonemas [rr] e [r]. 

Também, convém referir que nestas propostas não existe nenhum exercício 

relativo ao nível contrastivo entre as duas línguas. 
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5- Propostas de atividades para trabalhar o léxico mediante o recurso das 

canções no nível inicial 

 

As propostas de atividades apresentadas foram realizadas tendo em conta os 

descritores da competência lexical do QCERL, assim como a seleção das unidades 

lexicais que aparecem nos inventários “Nociones Generales “y “Nociones Epecificas” 

do PCIC. (2006) 

De acordo com o QECRL, nos níveis A1e A2 (níveis de ensino em que se 

centra este trabalho) quanto ao domínio do vocabulário, os estudantes do nível A1 

deverão ter “um repertório vocabular elementar, constituído por palavras isoladas e 

expressões relacionadas com certas situações concretas”. 

 Em relação ao nível A2, os estudantes deverão possuir “vocabulário suficiente 

para conduzir transações do dia-a-dia que envolvam situações e assuntos que lhe são 

familiares”, assim como ter “vocabulário suficiente para satisfazer as necessidades 

comunicativas elementares”. 

No que diz respeito à seleção das canções, foram tidas em consideração as 

indicações de Asensi presentes no capítulo 3.1. Também foi dada a importância aos 

temas das canções, pois estes teriam que ser simples e quotidianos ao aluno e teriam 

também que permitir desenvolver várias atividades relacionadas com o uso criativo da 

língua. 

Convém referir que embora o objetivo deste trabalho seja o de mostrar a 

potencialidade que oferece a canção no momento de ensinar o léxico, também é 

importante salientar que o uso da canção como material autêntico permite praticar 

também as quatro destrezas comunicativas, a saber: ouvir, ler, falar e escrever. 

A inclusão das destrezas comunicativas nestas propostas de atividades parece-

nos evidente, pois os alunos devem ser capazes de organizar uma mensagem e de 

formular um enunciado linguístico falando ou escrevendo. Segundo Baralo 

(2010:7),também como ouvinte e leitor, o aluno terá que compreender o enunciado, 

identificar a mensagem e saber interpretar segundo a situação comunicativa em que se 

encontra.  
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5.1. Proposta A - Canção: “La cabecita loca “de Rulo y La Contrabanda 

 

Vocabulário relacionado com o corpo humano. 

   

 

Inhttp://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_rulo_y_la_contrabanda_63933_letras_se%C3

%B1ales_de_humo_113720_letras_la_cabecita_loca_1094757.html 

 

 

 

Hoy he saltado a la calle, 

sin corazón de repuesto, 

las manos en mis bolsillos, 

solo buscan presupuesto. 

Yo voy siguiendo la huella, 

de algún perfume barato, 

el brillo de una botella, 

el susurrar de unos labios. 

 

 

 

Te veo y siento miedo, 

tengo los ojos rojos, 

la cabecita loca, 

el corazón despierto, 

no sé cómo llevarte, 

a mi rincón secreto. 

Se me acaba la noche, 

la salud y el dinero, 

no te pierdo de vista, 

y ya te echo de menos 

no quiero ningún gramo, 

que no sea de tu cuerpo. 

 

 

 

 

 

Yo para ver las estrellas, 

nunca miro al cielo, 

ya se volar sin motores, 

aunque amanezca en el suelo, 

no sé cómo convencerte, 

de compartir los febreros, 

si me muero de calor, 

no sé por qué coño tiemblo., 

que no sea de tu cuerpo. 

 

 

Entre tú y yo la realidad, 

una pared de cristal, 

10 toneladas de soledad, 

el minutero del reloj, 

me a vuelto a dar la razón, 

no es hora de que tu, 

me digas que nooo! 

que no! que no! que nooo! 

 

 

 

 

 

http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_rulo_y_la_contrabanda_63933_letras_se%C3%B1ales_de_humo_113720_letras_la_cabecita_loca_1094757.html
http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_rulo_y_la_contrabanda_63933_letras_se%C3%B1ales_de_humo_113720_letras_la_cabecita_loca_1094757.html
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1- Escucha la canción  y rellena los huecos con las  palabras que están escritas en la 

pizarra. 

 

 

1-1 Las palabras que has rellenado forman parte  de un campo lexical. ¿Cuál es? 

 

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

2- Completa el mapa semántico de la palabra cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La Cabeza 

  

La oreja 
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3- Las palabras cara y cabeza tienen varios significados, son dos palabras 

polisémicas. Según el contexto de la frase, intenta descubrir sus significados. 

 

 

 

4- Relaciona las siguientes frases con el significado del verbo echar. 

 

Frases Significado 

 

A María le duele mucho la cabeza. 

 

 

 

 

Él está siempre haciendo tonterías, no 

tiene cabeza. 

 

 

Juan tiene más cara que espalda. 

 

 

Carmen tiene una cara preciosa. 

 

 

Frases Significado 

a) Ella echa de menos  a sus padres 1. Ayudar. 

b) Paco tenía muchas dudas  en las 

matemáticas, así su amigo Miguel le echó 

una mano. 

2. Mirada superficial y ligera. 

c) Paula y Lucía echaron un vistazo en las 

tiendas de ropa que estaban de rebajas. 

 

3. Recordar o notar la falta de una 

persona o cosa. 
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5- En parejas, buscad en la siguiente sopa de letras diez palabras que habéis 

aprendido en esta lección. 

 

 

 

 

 

 

6- En  español existen muchas expresiones idiomáticas relacionadas con el tema de 

las partes del cuerpo humano. Relaciona las siguientes expresiones idiomáticas con 

su significado. 

 

       Expresiones idiomáticas                                             Significado 

1. Echar un ojo.   a. Hablar mucho. 

2. Meter la nariz.  b. Cuidar algo a alguien. 

3. Echarse una pestaña.  c.   Muy costoso. 

4. Hablar por los codos.  d.  Engañar o burlarse de alguien. 

5. Traer la cabeza.  e. Decir lo que se piensa sin limitaciones. 

6. Ser un hígado.  f.  Ayudar. 

7. No tener pelos en la lengua.  g.  Meterse en asuntos ajenos a uno. 

8. Dar/ Echar una mano.  h.   Causar trastornos en alguien. 

9. Costa/ Vale un ojo de cara.  i.  Ser insoportable. 

G E M C A R A Q T R Y W Q E C H 

A U O A M  I R A R Q O P U X Y U 

B O R B T Y T E W X J L M D R S 

N L E E U Z A G C I O A T A N S 

A I J Z R T B U G H S B O C A T 

R P A I L E U G Q A X I E M L X 

I T I T V E R L D C O O A Z O N 

Z R K A C U E R P O T S F A D T 
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6.2 Ahora, en parejas, escribid  un pequeño  dialogo en el cual constará  dos o más 

expresiones idiomáticas que ya conocéis. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5.1.1. Sequência da proposta A 

 

Durante a fase de pré-audição, são distribuídos alguns cartões com palavras da 

canção. Os alunos terão que tentar definir as palavras, explicando a sua utilidade de 

forma que os restantes colegas adivinham de que palavra se trata. Este tipo de atividade 

serve para a aproximação ao tema assim como para praticar a expressão oral. Tratando-

se de uma adivinha, os alunos costumam aderir com entusiasmo a este tipo de atividade. 

A seguir, o professor pergunta-lhes o que estas palavras têm em comum. Os alunos 

deverão responder que se trata de palavras relacionadas com o corpo e completarem o 

quadro com mais palavras do mesmo campo semântico. Esta atividade vai ativar as 

relações associativas que o aluno possui no seu léxico mental. 

Depois, durante a fase de audição, os alunos ouvem a canção e completam os 

espaços em branco com algumas palavras que foram escritas no quadro pela professora, 

na atividade anterior. Com o intuito de verificar se os alunos identificaram o tema da 

canção, será feito um levantamento das opiniões dos alunos. 

A seguir, os alunos deverão completar o mapa semântico da palavra “cabeza”, 

praticando, assim as relações de meronímia e holonímia. 

No exercício seguinte, os alunos tomam conhecimento de que as palavras “cara” 

e “cabeza” têm vários significados, e que por isso são palavras polissémicas. Este tipo 

de exercício clarifica nos alunos a distinção entre o sentido próprio e o figurado. Desta 

forma, os alunos têm de deduzir o significado de cada palavra segundo o contexto. 

Depois da correção do exercício, os alunos em grupo de dois sistematizam os seus 

conhecimentos, escrevendo uma frase para cada um dos exemplos, ao mesmo tempo 

que praticam a expressão escrita. 

Parece-nos interessante trabalhar com os alunos a colocação presente nesta 

canção: ”te echo de menos”. A colocação já teria sido explicada no início da aula, 

aquando da explicação de algum vocabulário desconhecido pelos alunos. De facto, é 

importante que os alunos tenham consciência de que podem aprender uma língua de 

uma forma mais eficaz se tiverem o conhecimento de que uma palavra pode combinar-

se com outras e assim desenvolver a sua competência lexical. Nation (2001:27) 

mencionou que o significado colocacional é um dos elementos que integram o 
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conhecimento de uma palavra. Também Aitchinson (1987:74-85) defende a sua 

importância quando afirma: “las colocaciones son un princípio poderoso para almacenar 

y recuperar el léxico.” 

O verbo “echar” possui várias possibilidades combinatórias, no entanto achamos 

por bem dar a conhecer aos alunos somente quatro formas: “echar de menos”, “echar un 

vistazo,” echar una mano” e “ echar la comida.” 

Neste exercício, os alunos terão de deduzir o significado do verbo “echar” 

segundo o contexto e associá-lo à definição correspondente. Para sistematizar as 

expressões aprendidas é pedido aos alunos que escrevam uma frase para cada uma das 

colocações. 

A seguinte atividade trata-se de um exercício apreciado pelos alunos, pois tem 

uma carga lúdica: a sopa de letras. Nesta sopa de letras os alunos têm de encontrar dez 

palavras relacionadas com o corpo humano. Este tipo de exercício para além de 

exercitar o papel da memória do aluno, ou seja a retenção do léxico, também tem uma 

importância a nível motivacional dos alunos. 

No penúltimo exercício, são apesentadas algumas expressões idiomáticas 

relacionadas com o corpo humano que os alunos terão que relacionar com o seu 

significado. É de salientar a importância das expressões idiomáticas no ensino em ELE, 

pois segundo o QCERL (2001:170): “ Sendo fórmulas fixas, elas exprimem e reforçam 

as atitudes correntes e contribuem para a cultura popular.” 

Com o intuito de verificar se os alunos assimilaram os conhecimentos relativos 

às expressões idiomáticas, é pedido aos alunos, em grupo de pares que escrevam um 

pequeno diálogo contendo duas ou mais expressões idiomáticas, para depois o lerem aos 

colegas. Desta forma, trabalhar-se-á na aula a expressão escrita assim como a expressão 

oral. 
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5.2. Proposta B - Canção: “Dame comida“ de Siniestro Total 

 

Vocabulário relacionado com a comida: saudável e não saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quedeletras.com/letra-cancion-dame-comida-bajar-8566/disco-en-beneficio-de-

todos/siniestro-total-dame-comida.html 

 

 

Por un plato de lentejas trabajo  

  como un cabrito  

 pero yo sólo quiero  

una pierna de …………..  

viva la merienda  

y el pincho ………… 

el ganado lanar  

y el ganado vacuno  

dame comida  

no a las verduras  

no a la …………. 

no malas comidas  

las que no engordan nada  

vivan las recetas  

vivan las recetas  

sin privaciones  

no a las dietas  

y a los cuerpos ………… 

dame comida  

si el postre es bueno  

para quedar lleno  

para estar gorditos  

son los …………… 

cuanto más obeso  

más satisfacción  

gordito relleno de  

pan y jamón  

dame comida. 

 

http://www.quedeletras.com/letra-cancion-dame-comida-bajar-8566/disco-en-beneficio-de-todos/siniestro-total-dame-comida.html
http://www.quedeletras.com/letra-cancion-dame-comida-bajar-8566/disco-en-beneficio-de-todos/siniestro-total-dame-comida.html
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1. En parejas,  leed  la siguiente canción  y completad los huecos con una rima.   

 

2. Haced una puesta en común con vuestros compañeros de clase. 

 

3. ¿Qué significa  “un cuerpo danone”? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

3.1.  ¿Y tú llevas una vida sana? ¿Qué te gusta comer? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Relaciona las siguientes palabras con su imagen. 

 

 

1- Las lentejas  --- 

 

2- La ensalada  --- 

 

3- El postre  ---- 

 

4- Los pastelitos  --- 

 

5-   El pan  --- 

 

6- El jamón --- 

 

7- El Pincho moruno  --- 

 

8- La pierna de cordero  --- 

a)                                      b)  

 

c)                                           d)               

 

e)                                                f)  

 

g)                                          h)   
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5. Ahora di dónde se  puede comprar  estos alimentos: 

 

 

 

 

6. Sustituye en los versos siguientes las palabras del recuadro que signifiquen 

lo contrario. 

 

delgado,  malo,  buenas,  vacío 

 

 

1. “No malas comidas…”  →    ………………………….. 

2. “Si el postre es bueno…”→   …………………………. 

3. “Para quedar lleno…”   →   ………………………….. 

4. “Cuanto más obeso…”   → …………………………… 

 

 

 

 

Carnicería Panadería Verdulería Frutería Pescadería Hipermercado 
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7. Relaciona las siguientes expresiones con su significado. 

 

a) Dar calabazas a alguien.                1-Estar muy colorado a causa de la vergüenza. 

b) Ser un melón.                                 2-Tener mala intención o mal humor. 

c) Ponerse como un tomate.               3-Pedir o pretender imposibles. 

d) Tener mala leche.                           4-Rechazar a un pretendiente amoroso. 

e) Pedir peras a alguien.                     5- Ser una persona torpe o tonta. 

 

 

 

8. En parejas, continuad la canción escribiendo cuatro versos con palabras 

que habéis estudiado en esta lección. No os olvidéis que los versos tienen 

que rimar. 

 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………… 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 
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5.2.1. Sequência da proposta B 

 

Durante a fase da pré-audição é pedido aos alunos que em grupo de dois 

completem a rima da canção. Esta atividade vai permitir aos alunos criar uma rima 

diferente da do autor e assim potencializar a sua escrita criativa. 

 Após ouvirem as versões de cada grupo, os alunos escutam a canção e 

completam com a rima original da canção. A seguir, o professor pergunta-lhes qual é o 

tema da canção e qual é o objetivo da canção. Esta atividade permite a interação entre 

os alunos e professor. Assim, os alunos terão que explicar o sentido da expressão 

presente na canção:“cuerpo danone”. Para além de versar sobre a importância da 

comida, esta canção também trata do fenómeno atual que são as dietas. Depois de 

analisar as respostas dos alunos, o docente escreverá no quadro a palavra “comida” com 

o objetivo de criar um mapa de relações combinatórias. Assim, os alunos terão que 

associar as palavras que têm uma carga negativa como: “basura”, “mala”, “industrial”, 

ou positiva: “sana”, “saludable”, “casera,” e “vegetariana...” 

No exercício seguinte, com o intuito de praticar a expressão oral, é pedido aos 

alunos que expressem os seus gostos ou preferências em relação à comida. Este 

exercício servirá para praticar as construções: “a mí me gusta”, “a mí no me gusta”, “yo 

prefiero”. 

A seguir, os alunos relacionam imagens com o vocabulário da canção. Este tipo 

de exercício é fundamental porque o recurso visual constitui uma boa estratégia de 

memória, pois associa um conceito a uma forma icônica 

Na atividade seguinte, os alunos terão que classificar as palavras do exercício 

anterior segundo o estabelecimento onde se pode comprar os alimentos, por exemplo, 

“el pan se puede comprar en la panadería”. Para Higueras, (2009:29) este tipo de 

exercício facilita a aquisição do léxico porque; “aprender a relacionar palabras con otra 

más general ayuda a aprender el léxico.” 

Posteriormente, é apresentado aos alunos um exercício de antonímia, no qual os 

alunos têm que selecionar o antónimo da palavra sublinhada. Tanto os exercícios de 



A canção como material didático na aprendizagem do léxico em ELE 

75 
 

antonímia como os de sinonímia são fundamentais na aprendizagem do léxico, pois de 

uma certa forma eles treinam a variedade na formulação dos nossos pensamentos. 

A atividade que se prossegue abarca o conteúdo das expressões idiomáticas 

relacionadas com os alimentos. Como já foi referido na proposta anterior, elas são 

essências na aula de ELE devido ao seu carácter popular. No primeiro exercício, os 

alunos têm que deduzir o significado das expressões idiomáticas para  poder associá-lo 

à sua definição. Neste momento poder-se-ão fazer comparações com as expressões 

idiomáticas portuguesas, para conhecer as similitudes ou  as diferenças existentes entre 

as duas línguas. 

Posteriormente, é apresentada uma atividade lúdica que servirá para sistematizar 

o conhecimento dos alunos em relação às expressões idiomáticas. O professor dividirá 

os alunos em grupo de quatro e cada aluno terá que responder a uma pregunta do 

professor, como por exemplo: “¿Qué significa tener mala leche?” Para além de ser uma 

ótima atividade para praticar as expressões idiomáticas, também permite praticar a 

produção oral em aula. 

No que diz respeito à última atividade, esta pretende fomentar nos alunos a 

expressão criativa. Deste modo, é pedido aos alunos que, em grupo de dois, terminem a 

canção escrevendo quatro versos. Os alunos são informados que têm que utilizar o 

vocabulário aprendido na aula e que os versos têm que rimar. 
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5.3. Proposta C - Canção: “Soy así” de Jennifer Peñas  

 Vocabulário relacionado com o tema da família. 

Soy la hirra de una familia normal 

Me levanto a las nueve si hay que trabajar 

Trato de llegar temprano a la iglesia los domingos 

Me visto como siento y casi siempre llevo el pelo suelto 

                              En retratos soy parecida a mi papá 

Y hay quien dice que hablo como mi mama 

Y aunque a veces no combine lo que hago en la cocina 

Trato de mostrar cariño y siempre llevo una sonrisa 

                          Soy del pueblo donde celebran con la tequila 

Y la música se abraza con la vida 

El amor de mis abuelos corre en mis venas 

Toda una história en mí 

Cantando mis canciones sobre la arena 

Lo hago porque soy así 

                                        Soy hermana de una familia normal 

Tengo novio que también le gusta cantar 

Y aunque sin quererlo a vezes tengo que salir muy lerros 

Amo lo que hago, esta es mi vida y no es solo un sueño 

Al fin de cuentas en mi alma, en mis palavras y en mi andar 

Solo hay un corazón que busca un buen momento para amar 

y le doy gracias a la vida porque nací en este lugar 

                           Me siento bendecida porque sé que es mi verdad.   

in  http://www.allthelyrics.com/es/lyrics/jennifer_pena/soy_asi-letras-1263026.html 
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1. La canción que vas a oír  se llama: “Soy así”. ¿Cuál será el tema de la 

canción? En parejas discutidlo  y haced una puesta en común con vuestros 

compañeros. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.  Ahorra vas a hacer el mapa semántico de la palabra  

………………………….? 
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3. Resuelve el siguiente crucigrama con el vocabulario de la actividad 

anterior: 

 

 

   

     

        

 

 

      

      

        

 

 

 

 

 

Horizontal:                                                                                                              

1. El padre de mi padre. 

2. El hermano de mi padre. 

3. La mujer de mi hijo. 

4. El marido de mi  hermana. 

 

 

 

 

Vertical: 

1. El marido de mi hija. 

2. La hija del hijo de mi abuelo 

3. La hija de mi tía. 

1 

4 

 

2 

3 

3 

1 

2 
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4  ¿Y tú cómo eres? 

  Indica cuatro adjetivos que mejor te caracterizan. 

 

- ………………….. 

Yo soy  -  ………………….. 

- ………………… 

- ………………… 

 

  

 

 

5- Escucha de nuevo la canción y anota las palabras con los siguientes  

fonemas: /v/[´ube] y / b/ [be]. 

 

 

                                            Fonemas 

/v/ /b/ 
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6- ¿Cómo se escriben las siguientes palabras?  ¿Con b o  v? 

 

 

1. BE_ER 

2. A_IÓN 

3. HER_IR 

4. _ASURA 

5. IM_ECIL 

6. SER_IR 

 

 

 

7-  Vas a escuchar de nuevo la canción con la ayuda de la transcripción de la 

misma. Tu tarea, ahora  es  descubrir cinco errores ortográficos en la 

canción. 

 

 

 

              ●Los cinco errores son:                               ●Sus formas correctas son:          

1- ……………………….                            …................................ 

2- ……………………….                            ………………………… 

3- ………………………...                          ………………………… 

4- ………………………..                          …………………………. 

5- ……………………….                            ………………………… 
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8- Ahora haz preguntas a tu compañero hasta poder dibujar el árbol 

genealógico de su familia. Por ejemplo: ¿Cuántos hermanos tienes?, ¿Cómo 

se llaman tus padres?... 

 

 

9- Ahora vas a escribir un  pequeño texto sobre ti y tu familia. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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 5.3.1. Sequência da proposta C 

 

Durante a pré-audição da canção, a professora indica aos alunos que vão ouvir 

uma canção com o seguinte título: “Soy así” de Jennifer Peñas. Neste momento, é-lhes 

solicitado que identifiquem o tema da canção a partir do seu título. Depois de tomarem 

o conhecimento do tema da canção que está relacionado com o tema da família e com a 

identificação pessoal, a professora propõe aos alunos que façam em conjunto o mapa 

semântico da palavra família. Assim, os alunos irão associar à palavra “família”, 

palavras como por exemplo: “abuelo”, “abuela”, ”padre”, “madre”, ”hijo”ou ”hija. Os 

mapas semânticos são formas interessantes de organizar a aprendizagem de novas 

palavras. Logo, para ativar as palavras aprendidas pelos alunos, é proposto uma 

atividade lúdica: um crucigrama. Como já foi referido neste trabalho, a inclusão das 

atividades lúdicas nas aulas são importantes no processo ensino e aprendizagem de uma 

língua. No ponto 4.3.4 do QCERL (2001:88), é referida a sua importância: “O uso da 

língua como jogo desempenha frequentemente um papel importante na aprendizagem e 

desenvolvimento da língua.” 

            A seguir, com o intuito de trabalhar a expressão oral, os alunos farão a sua auto- 

caraterização, utilizando quatro adjetivos que melhor os definem. 

Durante a fase da audição, com o objetivo de praticar a fonética dos sons b e v, 

os alunos terão que identificar as palavras com esses sons e completar um quadro. 

Durante a fase de pós-audição, será distribuída aos alunos a letra da canção com 

o objetivo de exercitar a ortografia, solicitando-lhes a identificação de cinco erros 

ortográficos. 

Após a identificação dos erros, os alunos em grupo de pares praticarão a 

expressão oral, perguntando ao colega como é constituída a sua família e depois 

aproveitarão para desenhar a árvore genealógica do seu colega. 

Para finalizar, a atividade seguinte pretende praticar a expressão escrita dos 

alunos. A partir do vocabulário aprendido, os alunos terão que escrever um pequeno 

texto sobre si e sobre a sua família. No final, os alunos trocam os textos e corrigem os 

erros dos seus colegas.  
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5.4. Proposta D - Canção: “Buen día” de Los Planetas  

    Vocabulário relacionado com as ações quotidianas do dia-a-dia. 

 

Inhttp://www.quedeletras.com/letra-cancion-un-buen-dia-bajar-7440/disco-un-buen-dia-cd-

single/los-planetas-un-buen-dia.html 

 

Me he despertado casi a las diez 

y me he quedado en la cama 

más de tres cuartos de hora, 

y ha merecido la pena. 

Ha entrado el sol por la ventana, 

y han brillado en el aire 

algunas motas de polvo. 

He salido a la ventana 

y hacía una estupenda mañana. 

He bajado al bar para desayunar 

y he leído en el Marca 

que se ha lesionado el niñato. 

Y no me he acordado de ti 

hasta pasado un buen rato. 

Luego han venido estos por aquí 

y nos hemos bajado 

a tomarnos unas cañas, 

y me he reído con ellos. 

He estado durmiendo hasta las seis 

y después he leído 

unos tebeos de Spiderman, 

que casi no recordaba. 

 

Y he salido de la cama 

He puesto la tele y había un partido 

y Mendieta ha marcado un gol 

realmente increíble. 

Y me he puesto triste 

el momento justo antes de irme. 

Había quedado de nuevo a las diez 

y he bajado en la moto 

hacia los bares de siempre, 

donde quedaba contigo, 

y no hacía nada de frío. 

He estado con Erik hasta las seis 

y nos hemos metido 

cuatro millones de rayas. 

Y no he vuelto a pensar en ti 

hasta que he llegado a casa, 

y ya no he podido dormir 

como siempre me passa. 

 

http://www.quedeletras.com/letra-cancion-un-buen-dia-bajar-7440/disco-un-buen-dia-cd-single/los-planetas-un-buen-dia.html
http://www.quedeletras.com/letra-cancion-un-buen-dia-bajar-7440/disco-un-buen-dia-cd-single/los-planetas-un-buen-dia.html
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1. Vas a escuchar una canción, pero ahora solo vas a visualizar su video sin su 

sonido. 

 

1.1.  Según lo que has visto, ¿cuál será  el título y el  tema de la canción? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

    

 

1.2. Según la mitad del video que habéis visto en clase, en parejas, 

imaginad el final de la canción. 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Escucha la canción y contesta a   las preguntas del siguiente cuadro: 

 

El lugar 

¿Dónde? 

       El tiempo 

     ¿Cuándo? 

    Personajes 

¿Quién/ Quiénes? 

      Acciones 

       ¿Qué? 
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3. Escucha de nuevo la canción y di si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas 

(F) . 

      V  F 

Él se despertó a las diez.   

Él se ha quedado en la cama durante tres cuartos 

de horas. 

  

Fue por la ventana que entró el aire.   

Él ha bajado al bar para comer.   

Después, él  ha  estado durmiendo hasta las seis.   

Él ha leído  unos tebeos de  Superman.   

Él ha estado en el bar con Erika.   

 

 

 

4. Teniendo en cuenta el contexto, señala la definición correcta de las siguientes 

palabras y expresiones: 

 

 Palabras / 

Expresiones 

Definición 

 

Motas de polvo 

 

a) Es una moto que está muy sucia. 

b) Es una partícula pequeña de alguna cosa que se 

pega a la ropa o a otras partes. 

 

 No me he 

acordado de tí. 

 

a) Traer algo a la memoria. 

b) Momento en que algo o alguien despierta. 
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       Rato 

a) Porción indeterminada de tiempo normalmente 

breve. 

b) Mamífero roedor de pelaje gris. 

 

     Niñato 

a) Niño muy pequeño. 

b) Persona joven sin experiencia. 

 

     Partido 

a) Un partido político. 

b) Una competición deportiva.. 

 

 

 

5. Ahora que ya conoces los significados de  las palabras del ejercicio anterior, 

escribe una frase para cada una de ellas. 

 

……………………………………………………………………………

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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6. Busca en la canción las palabras que corresponden a las siguientes definiciones: 

 

Definición         Palabras 

Revista infantil de historietas cuyo asunto se desarrolla 

en series de dibujos. 

 

Vaso, alto y estrecho, generalmente de vino o cerveza.  

  

 

Ex-futbolista español e internacional que jugó en el 

Valencia CF. 

 

Periódico deportivo Español. 

 

 

 

 

 

7. Encuentra en la canción las palabras que son sinónimas  de las siguientes : 

 

 

1. Inverosímil: ________________________ 

 

2. Arribar: __________________________ 

 

3. Recordar: _________________________ 

 

4. Desadormecerse: ___________________ 

 

5. Excelente: _________________________ 
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8. Lee las acciones que generalmente uno realiza en el día, ordénalas colocando 

un número según el orden en que las realizas en el día.  

 

                                

             

 

 

 

 

 

 

1. 

 

6. 

2. 

 

7. 

3. 

 

8. 

4. 

 

9. 

5. 

 

10. 

               

 

 

 

 

       

“me acuesto, me ducho, almuerzo, me visto para irme al 

colegio, hago los deberes, me despierto, me cepillo los 

dientes, me peino, ceno, tomo el desayuno,…” 
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9.  Escribe  un correo electrónico a tu mejor amigo/a contando lo que hiciste 

durante el fin de semana. Para ello, tendrás que mencionar las acciones que 

realizas en el día, respetando el orden en que las colocaste en el ejercicio 

anterior. 
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5.4.1. Sequência da proposta D 

 

Esta proposta de atividades começa com a metade da visualização do vídeo- clip 

da canção e sem o seu respetivo som, com o intuito de desenvolver nos alunos a sua 

imaginação e criatividade, pois estes terão que idealizar o final da história e de propor o 

título e tema da canção. Nesta atividade, os alunos praticarão a expressão e a interação 

oral, visto que poderão surgir várias ideias ou opiniões sobre o conteúdo da canção. 

Na fase de audição, os alunos ouvem a canção e completam um quadro no qual 

situam os lugares, as personagens e as ações. A seguir, a partir da dinâmica de grupo 

construtiva, a professora solicitará aos alunos que expressem os elementos linguísticos 

como por exemplo, as palavras ou frases que cada um tenha conseguido captar. 

 A atividade seguinte tem como objetivo ajudar os alunos a praticar uma escuta 

seletiva, ou seja captar o essencial da mensagem. Para isso, é proposta uma serie de 

enunciados à qual os alunos terão que responder se as afirmações são verdadeiras ou 

falsas. Estas duas últimas atividades têm como objetivo a avaliar competência de 

compreensão oral dos alunos. 

A atividade subsequente baseia-se na apresentação de palavras e de colocações 

presentes na canção que os alunos terão que relacionar com a sua definição correta. 

Neste exercício, os alunos terão que deduzirem o significado das palavras ou colocações 

apresentadas. Ainda durante esta atividade, a professora explicará aos alunos que 

quando existem palavras que se escrevem e que pronunciam da mesma forma, mas que 

possuem significados distintos nas duas línguas, isto é na língua portuguesa e na língua 

espanhola, essas palavras designam-se por “falsos amigos”. Esta canção apresenta três 

palavras consideradas “falsos amigos”: “rato”, “polvo” e “acordado”. Depois, com o 

intuito de verificar se os alunos compreenderam o exercício anterior, é lhes-pedidos que 

escrevam uma frase para cada palavra ou colocação apresentada. 

As seguintes atividades têm como objetivo trabalhar as relações semânticas das 

palavras. No exercício número 6, por exemplo, os alunos têm que identificar no texto da 

canção as respetivas palavras que correspondam às definições apresentadas. 
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No exercício número 7, os alunos têm de identificar na canção as palavras 

sinónimas das apresentadas, como por exemplo: “increíble” e “llegar”. Este tipo de 

atividade é importante para a aprendizagem autónoma do aluno. É através da estratégia 

do inferir significados e a partir do contexto que o aluno adquire conhecimentos de 

novas palavras. 

Por último, as duas atividades que se seguem têm como objetivo praticar as 

expressões da rotina diária. No primeiro exercício, os alunos têm de ordenar várias 

expressões que fazem parte da rotina diária, por exemplo: ”acostarse”, “despertarse”, 

“hacer los deberes”, ou seja situações próximas do seu quotidiano, nas quais o aluno se 

veja refletido. Com o objetivo de praticar a expressão escrita, é pedido aos alunos que 

escrevam um” e-mail” ao seu/ sua melhor amigo/a, contando as atividades que realizou 

durante o fim de semana. 
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Considerações finais 

 

Na primeira parte deste trabalho tentámos unir vários aspetos relacionados com a 

aprendizagem do léxico em LE. Na história da didática surgiram vários métodos de 

ensino que atribuíram uma certa importância ao léxico na aprendizagem de uma LE. 

Atualmente o léxico tem vindo a ter mais importância no ensino de línguas, pois 

segundo Higueras (2004:12), Lewis (1993) desenvolveu o método comunicativo dando 

mais protagonismo ao léxico que até há pouco tempo não o tinha. 

Ainda, nesta primeira parte foram analisados sete manuais escolares de ELE, 

com o intuito de verificar se estes continham atividades variadas em relação à 

componente lexical.  

Desta análise, verificou-se que nem todos os manuais apresentavam atividades 

diversificadas, pois são poucos os exercícios que praticam o nível semântico, 

morfológico, e as colocações. A componente, por exemplo, da fonética, assim como a 

análise contrastiva entre as duas línguas não são praticadas nos manuais, exeto nos 

manuais” Español 1” e “Español 2” da Porto Editora. 

A seguir, procedeu-se à fundamentação teórica que alega a importância da 

canção como material didático na aprendizagem de uma LE. Verificou-se que existem 

vários estudos que favorecem o recurso da canção na aula de ELE, como por exemplo a 

teoria do filtro afetivo de Krashen (1983) que propicia a motivação dos discentes, 

facilitando a aprendizagem de idiomas. 

É de salientar que o uso da canção na aula de ELE também potencializa a prática 

das destrezas comunicativas da língua. A esse respeito, Santos Asensi (1995:367) 

afirma: 

“[…] Por sí mismas las canciones son de un valor inmenso a la hora  de desarrollar 

ciertas destrezas, en especial las relacionadas con el plano fónico y prosódico; y sin 

embargo, su utilidad aun será mucho mayor si son explotadas correctamente, de 

forma que se establezcan los lógicos puntos de conexión  entre la siempre grata 

experiencia de escuchar y cantar, y el uso comunicativo de lengua. […] 
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Como constatou-se neste trabalho, um aspeto importante referente ao uso das 

canções é a possibilidade de observar os conteúdos lexicais já vistos na aula num 

contexto real. A canção possibilita aprender a linguagem coloquial, as frases 

idiomáticas ou as expressões juvenis. 

As canções incluídas nos manuais foram analisadas com o objetivo de verificar 

se estas continham atividades que praticassem o léxico. Em primeiro lugar, aferiu-se se 

as atividades eram diversificadas, no entanto, também constatou-se que a atividade mais 

comum é a de completar os espaços em branco. Esta atividade é a mais utilizada pelos 

professores, no entanto sabemos que a canção é subaproveitada no que diz respeito ao 

ensino do vocabulário. As atividades relacionadas com a fonética, assim como as 

atividades contrastivas são pouco trabalhadas, pois em dezoito canções somente uma 

apresenta uma atividade relacionada com a fonética. 

As propostas que encerram este trabalho visam explorar a canção como material 

didático e autêntico na aprendizagem do vocabulário. 

Trata-se de sugestões que poderão ser adaptadas em consonância com os níveis a 

que se destina. Estas propostas pretendem demonstrar que a canção pode ser explorada 

de modo a aproveitar o seu conteúdo lexical, trabalhando, desta forma, a morfologia, as 

relações semânticas, as colocações, as expressões idiomáticas e a análise contrastiva 

entre as duas línguas. 

Mediante as explorações apresentadas, fica demonstrado de que a canção sendo 

um material autêntico e motivador pode também auxiliar de forma positiva na 

abordagem de conteúdos lexicais. 

 

 Reconhecendo as limitações deste trabalho, esperamos que este contribua de 

forma significativa para uma clarificação do processo ensino e aprendizagem de ELE 

que está em crescimento no nosso país. 
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Anexo 1 

 

                                          Tabela 2: Andrade Neta, (2004: 3) 

Português Español 

democracia democracia 

academia academia 

alergia alergia 

anestesia anestesia 

aristocrata aristórata 

asfixia asfixia 

atrofia atrofia 

atmosfera atmosfera 

bigamia bigamia 

burocracia burocracia 

canibal caníbal 

epidemia epidemia 

estereótipo estereotipo 

fisioterapia fisioterapia 

fobia fobia 

futebol fútbol 

hemorragia hemorragia 

herói héroe 

hidrogénio hidrógeno 

imbecil imbécil 

ímpar impar 

leucemia leucemia 

medíocre mediocre 

microfone micrófono 

míssil misil 

nitrogénio nitrógeno 

nível nivel 

nostalgia nostalgia 

ortopedia ortopedia 

oxigénio oxígeno 

psicopata psicópata 

regime régimen 

rubrica rúbrica 

taquicardia taquicardia 

telefone teléfono 

terapia terapia 

têxtil textil 

traqueia tráquea 
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Anexo 2              

                                          Tabela 3: Andrade Neta, (2004:5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Português Español 

o legume la legumbre  

o costume la costumbre  

o lume la lumbre  

a viagem el viaje  

a paisagem el paisaje  

a maquiagem el maquillaje  

a coragem el coraje  

a aprendizagem el aprendizaje  

a massagem el masaje  

a garagem el garaje  

a abordagem el abordaje  

a aterrissagem el aterrizaje  

a bagagem el bagaje  

a dobragem el doblaje  

a embalagem el embalaje  

a homenagem el homenaje  

a hospedagem el hospedaje  

o leite la leche  

o massacre la masacre  

o mel la miel  

o nariz la nariz  

a pétala el pétalo  

a percentagem el porcentaje  

o postal la postal  

a ponte el puente  

a sida el sida 

o samba la samba  

o silicone la silicona  

a yoga el yoga  

a dor el dolor  

a cor el color  

a análise el análisis  

a ênfase el énfasis  

o financiamento la financiación  

a fraude el fraude  

o hambúrguer la hamburguesa  

o sal la sal  

o sangue la sangre  

a valsa el vals  

a origem el origen  
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Anexo 3  

 

Tabela 5: Vaz da Silva e Vilar (2003: 15-17) 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7  
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 

 

 

 



 Tipologias de atividades 

Manuais Relações de 

sentido 

Morfologia Fonética Análise 

contrastiva 

Nível 

recetivo 

Nível 

produtivo 

Jogos/ Passatempos 

Gente 1 

2010 

Difusión 

Ex.2.a,p. 42  Ex.3, p.21 

Ex. 4,p.24 

  Ex. 3, p.83 

Ex.6,7 p.85 

Ex.4. p.104 

Ex.4 p.32  

Ex.3 p.53 

 

Ex. 1,2 p. 21 

Ex.10,11,12 p. 77 

Ex.3 p.83 

Ex. 6,7 p. 85 

Ex.7 p.95 

 

 

Prisma  A1, 

2007 

Edinumen 

Ex. 4.5 p.45 

Ex.2 p.48 

Ex.4.2 p.86 

Ex. 7.2 p. 35 

Ex. 3.3, 4.1 

p.13 

 

Ex.11.2,11.3, 

p. 21, 

Ex. 4.12 p.48 

Ex. 22, p.94 

 

 

 

Ex. 1,2 p. 33 

Ex. 8.2 p.36 

Ex. 3.5 p. 42 

Ex.4.7 p. 46 

Ex. 5.3 p. 30 

Ex.1.3, 1.4 p.81 

 Ex.5.91 p.72 

Ex. 1.8.2.p.135 

- Crucigramas-ex.5.2p.15 

- Forcado- ex.1.4 p.24 

 - Hieróglifos- ex. 3.4 p 96; 

   Ex.6.5 p.89 

- Labirinto- ex.1.7 p.145 

   

Prisma A2, 

2004 

Edinumen 

 

 

Ex.1.1.2, p. 15 

 Ex. 3.1.2, p.17 

 Ex. 1.5.1, p. 26 

Ex. 1.3, 1.4 p. 36 

 Ex.2.4, p. 127 

Ex.5.1.1 p. 146 

          Ex. 3.8, p.31 

Ex.1.7, p53 

Ex. 5.1 p. 68 

Ex. 1.2, p.76 

Ex. 3.2, p.81 

Ex. 3.6, p. 31 

Ex.2.4, p.43  

 Ex. 4.1.2, p.45    

Ex. 2.3, p.63 

 Ex.4.22, p. 83 

 Ex. 5.32, p. 120 

- Hieróglifos- Ex. 1.3.3 p.78 

 

- Bingo- Ex. 2.2.2 p. 62 

 

- Sopa de letras- Ex. 1.1.2 p. 
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ex .6 p. 100  

ex. 5.2, 5.22, 

p. 147 

Sueña 1 

2011 

Anaya 

         Ex.1 p.73 

Ex.10 p.33 

Ex.9 p.130 

Ex.2 p.50 

Ex.,5. p.141 

Ex. 2, p.143 

         

Ex. 2, p.34 

Ex. 11 p.33 

Ex.2 p.34 

 Ex.11 p. 47 

Ex.12, p.48 

Ex. 8 p.83 

Ex. 14 p.104 

 Ex.8,p.83 Ex. 11, p.33 

Ex.14 p.57 

Ex.9 p.70 

Ex. 10 p.101 

Ex.4 p. 105 

Ex. 11,12 p. 137 

Ex. 4 p.141 

- Sopa de letras,ex.7 p.51 

- Dominó, ex. 6 p.88 

- Monopolio,ex.8, p.121 

- Anedotas, ex. 11 p.154 

 

Español 1 

2011 

Porto Editora 

Ex. 1, p.32 

 Ex. 5 p. 65 

Ex. 3 p.87 

 

Ex.1 p.37 Ex.2,3,4 p.12 

Ex. 1,2,3, 

p.14. 

Ex. 1,2 p. 50 

 

Ex.1 p.12 

Ex.3 p.45 

p. 74. texto 

p.87. texto 

 

Ex. 1,2 p. 33 

Ex.1 p.73 

Ex.1 p.85 

Ex. 1 p.86 

Ex 1 p.42 

Ex.1 p.48 

Ex. 1,2 p.54 

 Ex. 1 p.60 

Ex. 1 p.84 

- Crucigrama - ex. 2, p. 91 

 

Español 2 

2011 

Porto Editora 

Ex. 2 p.50 

Ex. 1 p.60 

Ex.5 p.81 

Ex. 2 p.22 

Ex. 5, p. 37 

Ex. 1,2, p. 24 Ex.1 p.20 

 Ex. 1,3 p. 22 

p. 80- texto 

 Ex. 1 p.19 

Ex. 1 p.45 

Ex.1 p. 55 

 Ex.1,2,3, p.34 

Ex. 1.a, p. 38 

 Ex. 2 p.54 

- Sopa de letras- ex. 1,p.8  

ex.3 p.53; 

- Bingo de verbos, ex.5 p. 53 

- Crucigramas, ex.1b, p.9  
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Ex. 2, p.84 Ex. 1.p.67 

Ex. 1 p. 89 

 

Ex. 1.b, p. 82 

Ex.1, p.92 

Ex.1, p.102 

ex.2 p. 94; ex.1 p.104; 

Lengua Viva 1 

2008 

Santillana 

Ex.1.a., 1b. p.28 

Ex..a,b , p. 106 

Ex. d. p. 9 

Ex. a. p.11 

Ex. 8 p.14  

Ex.2,p.9 

Ex. 12, p. 32 

  Ex. 4 p.13 

Ex.7 p.21 

Ex. 1.b, p. 52   

Ex.b,p.100 

 

Ex. a. , c. p. 12 

Ex.7 p.13 

Ex.1a. p.52 

Ex. c, p.55 

 - Crucigrama, p. 150 
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