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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada com duas turmas do projeto Casas de Cultura no campus da 

Universidade Federal de Alagoas. Sendo de base qualitativa e de cunho de uma 

pesquisa-ação, em que procuramos através da criação de uma unidade didática do 

romance Como água para chocolate, da escritora mexicana, Laura Esquivel, despertar a 

prática de leitura de gêneros literários, além de contribuir para a aquisição de novos 

vocabulários e a aplicação de conteúdos já estudados durante o curso. Buscamos 

também, levar-lhes a conhecer mais a cultura da língua estrangeira e tentamos propiciar 

o intercambio de conhecimentos entre os dois níveis do curso de espanhol na turma da 

comunidade, uma vez que, juntamos para está atividade o Intermediário III com o 

Básico I.  Desenvolvemos duas unidades didáticas, ao qual denominamos A e B, com 

base na metodologia aplicada nas etapas de leitura e de acordo com as postulações de 

Albaladejo García. Além disso, tomamos como subsidio para o nosso aporte teórico as 

ideias defendidas por Ruiz Cecília e Hélder Pinheiro sobre a prática da leitura literária 

em sala de aula. Com isto, podemos perceber que o texto literário pode ser levado para a 

aula como um instrumento de ensino tanto da língua como da cultura dos nativos, pois 

somente por meio das etapas de leitura é que podemos construir a compreensão do que 

será lido no material autêntico. Além disso, observamos que dar aos alunos a 

possibilidade de se comprometerem em resolver uma atividade com outros que tem o 

mesmo objetivo, no caso de nossas turmas que é o de aprender a língua espanhola, 

gerou também uma interação. Embora, a atividade tenha sido relacionada a conteúdos já 

estudados, vimos que na expressão escrita e na compreensão auditiva, apresentaram a 

intervenção da língua materna na língua estrangeira. Podemos afirmar que, está 

atividade possibilitou uma aproximação tanto com a leitura literária, quanto uma troca 

de experiências satisfatórias não apenas com a aplicação do vocabulário, mas também 

com a interação e comprometimentos dos alunos.  
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INTRODUÇÃO  

 

A proposta de criar uma unidade didática com um gênero literário surgiu a 

partir das inquietações das professoras dos dois níveis, ao ver que, o material didático 

adotado para as aulas de língua espanhola no projeto Casa de Cultura no Campus, não 

possuía nenhuma atividade que tivesse como base a leitura de literários. Tendo em vista 

este fator, decidimos procurar uma obra que nos permitisse fazer um trabalho 

interdisciplinar com diferentes níveis, pois o Básico I é o primeiro nível do curso e o 

Intermediário III é o último, e, além disso, pudéssemos também abranger os conteúdos 

já estudados nas duas turmas. Desta forma, escolhemos dois fragmentos da novela 

Como agua para Chocolate, que possibilitassem aos alunos do intermediário junto com 

os do básico resolver as questões da atividade, conhecer a cultura representada na obra e 

pôr em prática os conteúdos estudados em sala de aula.  

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida durante o primeiro semestre de 2015 no Projeto 

Casas de Cultura no Campus da Universidade Federal de Alagoas, com duas turmas de 

alunos do Ensino Médio que moram na comunidade. Este projeto tem como finalidade, 

promover gratuitamente aulas de línguas estrangeiras (espanhol, português, inglês e 

francês) para graduandos de todos os cursos da UFAL e estudantes do Ensino Médio 

das escolas públicas próximas à universidade. O curso de espanhol tem duração média 

de três anos.  

Nesse semestre foram feitas diversas atividades didáticas com as turmas de 

intermediário as quais apresentaram, como elemento motivador, fragmentos de 

romances da literatura latino-americana. Uma semana depois esses mesmos alunos 

foram questionados em relação à qual seria a obra que mais tinha despertado o interesse 

deles. Segundo o relato da turma, prevaleceu o interesse pela história da personagem 

Tita, da novela Como agua para chocolate (1989), da mexicana Laura Esquivel. 

Após, selecionada a obra literária, decidimos fazer um levantamento de 

conteúdos que os alunos do básico I aprenderam até aquele momento e em seguida, 

procuramos dois fragmentos da novela de Laura Esquivel nos quais o nível de input 

linguístico fosse suficiente para criar atividades didáticas que fossem do interesse de 

ambas as turmas e que tivessem relação com os conteúdos estudados no Básico I. Com 

relação aos alunos do intermediário III, visando que eles já viram quase todos os 



assuntos propostos para os três anos do curso, tivemos a idéia de torná-los monitores, ou 

seja, auxiliariam os companheiros na resolução das atividades. Dessa forma, a atividade 

teria a função de revisar os conteúdos adquiridos para os dois níveis, pois os alunos do 

Básico I colocariam em prática o vocabulário aprendido durante as aulas deste período, 

enquanto os alunos do Intermediário III relembrariam esse vocabulário que aprenderam 

no início do curso.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, juntamos as turmas do Básico I e do 

Intermediário III em uma sala e assistimos ao filme “Como agua para chocolate”. O 

vídeo tem quase uma hora e meia de duração e o roteiro foi escrito pela própria autora. 

Apesar de não ser legendado, os alunos prestaram bastante atenção, principalmente, os 

do básico I que tiveram um pouco de dificuldade com o áudio, devido ao contato 

recente com a língua espanhola, porém, ao final, percebemos que eles haviam absorvido 

muitas informações significativas.  

Após vermos a obra cinematográfica, discutimos algumas perguntas em sala de 

aula na língua meta com o objetivo deles praticarem o idioma estudado. Pedimos para 

os 25 alunos presentes comentassem que mais havia chamado-lhes a atenção, se haviam 

gostado do filme, se a encenação mostrava a cultura e os costumes daquele país e se a 

história desenvolvida tinha alguma relação com os dias atuais.  

Para trabalhar com o texto literário criamos dois modelos de atividades com 

questões de pré-leitura, leitura e pós-leitura sobre o romance da autora mexicana e 

tomamos como base alguns conteúdos já estudados pelas turmas. A essas atividades 

denominamos A e B, pois tendo em vista o número de conteúdos aprendidos durante o 

período, seria inviável e exaustivo responder questões que contivessem todos os 

vocabulários vistos em uma única atividade. 

Na aula seguinte, os alunos foram divididos em grupos, essa divisão foi feita da 

seguinte maneira: juntamos as duas turmas e fizemos pequenas equipes com no máximo 

três componentes cada uma. Preparamos as atividades e entregamos para que cada 

equipe respondesse. Na execução da atividade, percebemos a interação e a motivação 

que os alunos tiveram mesmo sendo de turmas e de níveis diferentes. Todas as equipes 

terminaram antes do tempo combinado. Averiguamos também, o quão importante foi à 

divisão que fizemos, colocando em cada grupo ao menos um aluno do intermediário 



para ser monitor, ou seja, os alunos puderam juntos se tornarem agentes de sua própria 

aprendizagem.  

Depois da aplicação da atividade, analisamos qual atividade iríamos focar para 

ser o corpus de mostra dessa pesquisa, foram oito atividades respondida em sala, sendo 

3 A e 5 B, escolhemos uma atividade de cada, ou seja, uma A e uma B para mostrarmos 

como os alunos fizeram para resolver as questões contidas.  

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Como a literatura ajuda no aprendizado de uma segunda língua 

 

Assim como Juan Mata (2008) citando as afirmações que Sêneca faz a Lucilo, 

fazemos nossas suas palavras sobre como deve ser feito o uso da literatura tanto na vida 

de um leitor quanto como professores que desejam levar a leitura literária para a sala de 

aula. 

 

A propósito de la queja de Lucilo sobre la escasez de libros que 

encuentra en Siracusa, donde habita, Séneca reitera que la lectura no 

atañe a lo mucho sino a lo bueno, no a lo explorado sino a lo obtenido. 

El beneficio de la lectura no proviene de los muchos libros leídos, sino 

del modo que se leen. Cada lector debería, apoyándose en las palabras 

de los maestros, buscar la verdad por sí mismo, sin olvidar en ningún 

momento que la lectura debe estar asociada a la vida (JUAN MATA, 

2008, p. 120). 

 

Podemos observar nessa afirmação que, criar atividades com textos literários 

possibilitam mais que uma leitura extensiva, ou seja, que apenas permite adquirir um 

vocabulário novo, como também oportuniza a que os alunos façam uma leitura intensiva 

do contexto da obra, refletindo para a vida. Transferir os problemas representados na 

obra, para o contexto real do aluno, quer dizer, ler uma obra literária nos faz repensar o 

nosso cotidiano. 

Também, com relação à leitura podemos afirmar que a literatura em língua 

estrangeira trás dois benefícios, como vimos acima: A leitura extensiva e a leitura 

intensiva. De acordo com Ruíz Cecilia (2011) a leitura intensiva seria: 

 

Ésta se puede lograr por medio de varias estrategias lectoras como son 

el skimming (apuntar hacia la idea global del texto); el 

aprovechamiento de la información derivada del título; la lectura de 

las primeras líneas del texto; la observación de ilustraciones, 

subtítulos, notas a pie de página... Esta visión contribuye a una mejor 



organización posterior de la información textual (RUÍZ CECILIA, 

2011, p. 219). 

 

Desta forma, a leitura intensiva seria todas as pistas que o próprio texto nos dá 

juntamente com os conhecimentos prévios, conhecimento de mundo dos leitores. Assim 

também, Ruíz Cecilia nos dá ideias para criarmos com o texto que pretendemos usar em 

sala, por meio de atividades de pré-leitura, que explicaremos mais adiante. 

Além disso, segundo Juan Mata (2008) ressalta que a formação do leitor se dá 

através de uma leitura intensiva, pois ela surge com um mergulho profundo no texto: 

“La excelencia en la vida sólo puede ser la consecuencia de lecturas profundas y 

pacientes, realizadas pensando en la perfección del entendimiento y el comportamiento 

(p. 122)”. Vemos nessa afirmação que, o leitor não apenas aumentará seus níveis de 

compreensão textual, como também influirá no seu comportamento na sociedade.  

Tudo isto, só será possível se nós, professores, pensarmos na leitura como uma 

forma de compreensão integradora, como mostra Pinheiro (2011, p.11): “Isto é, lemos e 

pesquisamos lançando mão de uma experiência humana e nosso modo de sentir e viver 

o mundo são mobilizados”. Como vemos, é por meio da leitura que os alunos poderão 

se tornar sujeitos mais críticos, tendo um posicionamento diante da sociedade e consigo 

mesmo, dominar a linguagem, além da bagagem de léxico que eles adquirem com o 

contato através das leituras. Sendo assim, o professor tem a responsabilidade de 

despertar no aluno o interesse pela a leitura, além de fazer com que se torne prazeroso e 

não somente, “ler por ler”.  

Outro ponto que nós faz pensar na importância da literatura no ensino de língua 

estrangeira é o fato de ser material autêntico, é dizer, um texto escrito por de nativos 

para nativos, e por este motivo não é criado para que se tenha um nível de língua, ou 

para ensinar a língua. Embora, muitas vezes víamos alguns métodos como o da 

gramática tradução que se apoiava na literatura como um meio de ensinar mostras de 

língua culta, nosso propósito é mostrar que a literatura pode ser uma ponte juntamente 

com outros gêneros, para auxiliar na prática da leitura.  

No artigo de Albaladejo, “Cómo llevar la literatura al aula de ELE: de la 

teoría a la práctica” a autora defende 5 razões sobre o porquê de introduzir a literatura 

nas aulas de língua estrangeiras. Mostrando que a literatura também é importante 

porque representa a cultura de um povo, uma época, seus costumes e tem como base 

temas universal como o amor, a morte, que são comuns a várias culturas. Sobre este 



aspecto, temos a primeira razão que aponta Albaladejo García que é o caráter universal 

abordado pelos textos literários que trazem temas comuns a todas as culturas, por mais 

que aquele texto seja específico daquele idioma estudado.  

 

A través de los textos literarios, nos dice Collie y Slater (2002: 4), los 

estudiantes pueden obtener un mejor entendimiento de la forma de 

vida del país, pues aunque el mundo de una novela, obra de teatro o 

historia corta sea un mundo creado, ofrecen un vívido contexto en el 

que personajes de diversos extractos sociales pueden ser 

representados. (COLLIE; SLATER, 2002 apud ALBALADEJO 

GARCIA, 2007, p. 7). 

 

A segunda razão é que a literatura é material autêntico. Albaladejo exemplifica 

dizendo que desse modo apresenta ao aluno diferentes usos e formas linguísticas, dentre 

outras coisas, como ressalta Albaladejo citando King (2007, p. 6): 

 

Al igual a un nativo puede absorber de la lectura de su propia lengua 

no solamente vocabulario y puntuación sino las formas arquitectónicas 

principales, igualmente puede hacerlo en lector de segunda lengua o 

lengua extranjera (KING 2007 apud ALBALADEJO 2007, p. 6). 

 

 

A terceira razão é o valor cultural da literatura, a autora Albaladejo diz que o 

uso cultural pode trazer muito benefício na transmissão dos códigos sociais e da conduta 

da sociedade onde se fala a língua alvo, pois como foi explicado acima, a leitura de um 

texto literário nos faz refletir sobre aquela situação vivenciada pelo personagem, por 

exemplo, no texto que escolhemos para usar em sala de aula, de Laura Esquivel, a 

personagem Tita, não pode se casar antes das irmãs mais velhas e por este motivo 

cultural passa por um grande sofrimento, os leitores vão caminhando juntamente com a 

protagonista até o desfecho desse amor impossível.  

A quarta razão é pela riqueza léxica que apresenta a literatura, o aluno ao ler 

descobre novas palavras que lhe dará um vocabulário mais vasto, além das expressões 

idiomáticas utilizada no país onde foi escrito o texto, por exemplo, em “Como agua 

para chocolate”, Tita prepara um prato chamado Mole, que é tipicamente mexicano, 

com isso, também é agregado o valor cultura mencionado na razão anterior.  

E por último, a quinta razão traz o poder que ela tem com relação ao leitor, ou 

seja, o leitor ao adentrar no mundo da ficção, sente-se atraído e envolvido pelo 

desenrolar da história, isto é extremamente rico, pois faz com que os alunos sintam 



vontade de ler cada vez mais. Também podemos pensar no papel do professor em 

despertar a motivação do aluno para a leitura, fazendo com que seja prazerosa.  

Todo o trabalho realizado com textos em sala de aula necessita que seja feito por 

meio de três etapas: a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. Isto porque, dá um retorno ao 

professor sobre o que o aluno está lendo e se esta leitura está sendo completamente 

compreendida. Segundo Soares (2010), podemos compreender por pré-leitura as 

atividades que fazem com que o aluno ative seus conhecimentos prévios a respeito do 

que será lido no texto. 

 

Antes e durante a leitura de um texto o princípio da antecipação ativa 

os esquemas cognitivos úteis para interpretar e dar significado às 

ideias contidas no texto prepara e facilita as estratégias de pesquisa de 

informação, cria expectativas e contribui para a confirmação ou recusa 

das antecipações realizadas e corrige as interpretações quando as 

expectativas não são confirmadas (SOARES, 2010, p. 9). 

 

A primeira etapa realizada com textos é a pré-leitura, pois é nela que o aluno é 

preparado para receber o conhecimento proposto na leitura, em que ele poderá criar 

situações a partir da sua própria realidade.  

A segunda etapa é a leitura, nessa parte o aluno entra em contato com o texto e 

passa a aquisição de novo vocabulário, confirma as hipóteses levantadas na pré-leitura e 

pode fazer uma compreensão global do que diz o texto. 

À medida que lê, o leitor elabora seleções semânticas, ativando o que Eco 

(1989, p.6) denomina conhecimento enciclopédico até considerar adequada sua 

interpretação. Uma forma de dinamizar essa fase da leitura é a que Isabel Solé (1998, 

p.6) sugere: 

A leitura compartilhada, em que professor e alunos realizam previsões 

sobre o texto a ser lido e, depois, sobre o que foi lido, como também 

esclarecem dúvidas sobre o texto e resumem ideias. Tudo isso, em 

busca do diálogo e da discussão sobre o significado do texto, que não 

é necessariamente aquele do livro didático (SOLÉ, 1998, p.6).  

 

E por fim, temos a etapa da pós-leitura, em que os alunos refletem sobre si 

mesmos e no âmbito em que vivem. Os alunos discutem sobre o assunto proposto na 

leitura, trocam ideias e expões suas opiniões, além de responder a atividade proposta e 

mostrar os seus conhecimentos, com relação ao tema abordado no texto. 



Podemos observar essas etapas citadas anteriormente, na atividade que 

desenvolvemos com as duas turmas em sala, no projeto Casas de Cultura no Campus da 

UFAL. A atividade foi criada com base nesses critérios da pré-leitura, leitura e pós-

leitura, além da auticidade do texto literário que escolhemos.  

 

ANÁLISE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O TEXTO LITERÁRIO 

 

Como forma de explicar a aula desenvolvida no dia 26 de Maio, escrevemos 

um diário de campus como descreve Ribeiro da Silva,  

 
Os textos mais comuns que são incorporados aos diários são 

descritivos de experiências que o professor deseja registrar, antes que 

se esqueça de detalhes importantes. Sequências descritivas nos diários 

contêm narrativas de atividades, descrições de eventos, reproduções 

de diálogos, informações sobre gestos, entonação e expressões faciais. 

Esses detalhes podem ser muito importantes. Falas do próprio 

professor ou de outra pessoa devem ser introduzidas o mais fielmente 

possível (RIBEIRO DA SILVA, 2011, p. 179-180). 

 

Ainda Ribeiro da Silva citando Bortoni-Ricardo, afirma que os diários podem 

ser de sequência do tipo interpretativo: 

 

Além das sequências descritivas, constam também dos diários as 

sequências interpretativas, que contêm interpretações, 

avaliações, especulações, ou seja, elementos que vão permitir ao 

autor desenvolver uma teoria sobre a ação que está interpretando 

(BORTONI-RICARDO apud RIBEIRO DA SILVA, 2011, p. 

180). 

 

No dia da aplicação da atividade percebemos que os alunos foram receptíveis à 

proposta, vimos que mesmo sendo de níveis diferentes houve entrosamento, discussão 

das questões e houve companheirismo para encontrar uma resolução para as perguntas. 

Podemos especular que, o próprio texto literário engajou aos alunos devido à história 

ser muito emocionante e envolvente, embora, se passe em outra época em que os 

costumes são totalmente diferentes. 

Esses costumes distintos dos atuais chamaram a atenção dos alunos, pois como 

alguns já ouviram seus avós mencionarem acontecidos parecidos, como por exemplo, a 

personagem Tita que não poderia se casar por ser a mais nova das filhas e sendo assim, 

ela teria que cuidar da sua mãe até a morte: “- No, no es eso. Lo que pasa es que yo no 



me puedo casar, ni tener hijos, porque tengo que cuidar a mi mamá hasta que muera” 

(ESQUIVEL, 1989, p 24)”. 

Durante a realização da atividade, os alunos se recordaram sobre algumas 

passagens marcantes do filme, como: as comidas que provocavam sensações e que eram 

típicas daquele país, as vestimentas, as estruturas da casa, o modo de vida dos 

personagens, as danças e etc.  

 

A ATIVIDADE ELABORADA 

  

Tomando como base as etapas de leitura criamos as atividades A e B, que 

seguem abaixo. 

ATIVIDADE A 

  

Na atividade A elaboramos duas questões de pré-leitura que pudessem ativar os 

conhecimentos prévios dos alunos. Nas questões 1 e 2, procuramos imagens para que os 

alunos tentassem relacionar com o título da história.  

Figura 1. Atividade A aplicada em sala de aula de língua espanhola. Feita por Thais 

Francelino e Enaura Seixas. 



 

Na questão 3 buscamos um áudio que fosse idêntico ao fragmento escolhido 

para que os alunos, ao ouvir pudessem preencher as lacunas, porém as palavras retiradas 

tem a ver com os conteúdos estudados: adjetivos, partes da casa, comida, família, etc. Já 

as questões 4, 5, 6, são de pós-leitura, em que utilizamos o vocabulário aprendido sobre 

as partes da cozinha, frutas e verduras e os plurais em espanhol. 

 

Figura 2. Atividade A aplicada em sala de aula de língua espanhola. Feita por Thais 

Francelino e Enaura Seixas. 

 

  

 

 

 

 



ATIVIDADE B 

 

Na atividade B criamos duas questões de pré-leitura, a questão 1 sobre os 

costumes familiares para que houvesse uma discussão sobre as mudanças de acordo 

com a visão dos alunos, na questão 2 retiramos algumas palavras de acordo com o 

fragmento escolhido para que tentassem adivinhar quais iriam aparecer no texto. Na 

questão 3, também buscamos fazer uma compreensão auditiva por meio de vocabulários 

relacionados com: família, parte do corpo e adjetivos. Na questão 4, 5 e 6, trabalhamos 

a pós-leitura, para pôr em prática os seguintes assuntos: família, adjetivos, antônimos de 

algumas palavras. 

Figura 3. Atividade A aplicada em sala de aula de língua espanhola. Feita por Thais 

Francelino e Enaura Seixas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Atividade A aplicada em sala de aula de língua espanhola. Feita por Thais 

Francelino e Enaura Seixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Percebemos que o texto literário pode ser levado para a sala de aula como um 

instrumento de ensino tanto da língua como da cultura dos nativos. No entanto, só por 

meio das etapas de leitura é que podemos construir a compreensão do que será lido. 

Além disso, observamos que dar aos alunos a possibilidade de se comprometerem em 

resolver uma atividade com outros que tem o mesmo objetivo, no caso de nossas turmas 

que é o de aprender a língua espanhola, e isso também gerou uma interação. Embora a 

atividade tenha sido relacionada a conteúdos já estudados, vimos que nas partes em que 

eles teriam que escrever e na compreensão auditiva, mostro-se a intervenção da língua 

materna na língua estrangeira. Nosso objetivo nesse trabalho foi levar a literatura para a 

sala de aula a fim de despertar o interesse de cada um a leitura, e aproximá-los a 

realidade dos nativos da língua meta. Ao fim da realização deste trabalho percebemos 

que foi satisfatório, não só com a aplicação do vocabulário, mas também com a 

interação e comprometimentos deles.  
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