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Resumo
Notamos com muita frequência certa dificuldade durante as aulas de línguas haja vista a algumas práticas docentes que
não se adequam às realidades em que os alunos estão inseridos. Para tanto, este artigo objetiva mostrar que a ação
docente vinculada ao uso de gêneros textuais colabora para o desenvolvimento das competências leitoras e escritoras
nos alunos. Nesse artigo, enfatizamos o trabalho com a literatura de cordel, a fim de elevar sua valorização e prestígio.
Para elucidar nossa temática, fundamentamos nossas análises a partir dos textos de Bagno (2002), Marcuschi (2002),
Baktin (1997), Galvão (2001), entre outros. Por fim, enfatizamos a necessidade da valorização do acervo literário do
nordeste brasileiro como marca identitária para a promoção das competências linguísticas, essenciais nos discentes.  
Palavras-chave: Literatura regional. Gêneros textuais. Competências leitoras e escritoras.

Resumen
Notamos con mucha frecuencia cierta dificultad durante las clases de idiomas, debido a algunas prácticas docentes que
no se adecuan a las realidades en que los estudiantes están inseridos. Por lo tanto, este artículo objetiva mostrar que la
acción docente vinculada con el uso de géneros textuales colabora para el desarrollo de las competencias lectoras y
escritoras en los estudiantes. En este artículo, ponemos énfasis en el trabajo con la literatura de cordel, con la finalidad
de aumentar su valoración y prestigio. Para aclarar  nuestro tema, basamos nuestro análisis en los textos de Bagno
(2002), Marcuschi (2002), Baktin (1997), Galvão (2001), entre otros. Por fin, hacemos hincapié en la necesidad de
valorización de la colección literaria del nordeste de Brasil como marca de identidad para la promoción de competencias
lingüísticas esenciales en los estudiantes.

Palabras clave: Literatura regional. Géneros textuales. Competencias lectoras y escritoras.

Introdução

            Atualmente, encontramos alguns déficits que refletem no ensino/aprendizagem de línguas no âmbito escolar
brasileiro, principalmente quando nos referimos às competências leitoras e escritoras nos alunos do sistema
educacional brasileiro. Este aspecto que pode até passar despercebido, em algumas realidades acadêmicas pode gerar,
inclusive, outros problemas ou dificuldades do ponto de vista discursivo e/ou cultural, além de outros tantos aspectos.
São indubitáveis &8203;&8203;os muitos efeitos significativos que podem ser produzidos através da utilização de
gêneros textuais em sala de aula. Tendo em vista isso, o presente artigo parte do pressuposto de que a melhor maneira
para o desenvolvimento das habilidades leitoras e escritoras necessárias durante a formação acadêmica se daria
partindo do trabalho através de gêneros textuais que estão intimamente ligados à realidade em que os alunos estão
inseridos. Convém, no entanto, enfatizar que concentramos nossa análise e pesquisa na utilização da literatura
produzida no nordeste do Brasil, mais especificamente pelo que conhecemos por ‘Literatura de Cordel’ a fim de
promover um melhor rendimento e desempenho quanto à aprendizagem por parte dos alunos.
Quando utilizamos este tipo de gênero textual em conjunto com outros artifícios nas aulas de línguas, percebemos que

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/desenvolvimento_das_competencias_linguisticas_uso_do_cordel_nas_a.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-6,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



podem ser trazidas ainda mais contribuições advindas da expressão artística e cultural inerente e representativa do
nordeste brasileiro. Assim, a promoção do reconhecimento dos aspectos autênticos desse tipo de literatura como marca
da nossa cultura e identidade também serve como mola motivacional para a aprendizagem do espanhol no ambiente
escolar e, por conseguinte, se fomenta o desenvolvimento de habilidades leitoras e escritoras nos estudantes.
O principal objetivo deste trabalho é mostrar que o uso de literaturas de cunho popular como o cordel pode ajudar a
desenvolver habilidades e/ou competências linguísticas nos aprendizes de espanhol como língua estrangeira (doravante
E/LE).
Este trabalho se justifica pela necessidade de desenvolver abordagens de ensino que tenham efeitos mais positivos
para a aprendizagem e que, acima de tudo, denotem a eficiência do trabalho com um gênero textual como forma de
resgate e valorização da cultura e realidade popular do nordeste brasileiro.
Como forma de fundamentar nossas afirmações a respeito de nossa problemática levantada nos basearemos nos textos
de Marcuschi (2002), Bakhtin (1992) e PCN (1997; 1998; 2000). Além disso, também sustentamos nosso trabalho com
base nos posicionamentos de Galvão (2001), levando em consideração suas contribuições com relação à temática do
nosso trabalho.
Este artigo está dividido em três partes estruturadas da seguinte forma: em primeiro lugar, procuramos mostrar a
importância do trabalho com a diversidade de gêneros textuais em sala de aula; em seguida, expomos argumentos para
o uso da literatura de caráter popular como o Cordel como artifício e auxílio pedagógico; e por último indicamos alguns
meios que podem ajudar no desenvolvimento das competências linguísticas nas aulas de línguas estrangeiras e/ou
materna.

1. Gêneros textuais e ensino
 
Apesar das dificuldades existentes no processo de ensino/aprendizagem de línguas encontramos, na formação docente
e na formação continuada, algumas ferramentas que apoiam este processo de formação de cidadãos nas escolas e
fornece mecanismos mais eficazes para a aprendizagem que pretende ser alcançada, seja de línguas ou de outra
disciplina do currículo acadêmico. Se tratarmos mais especificamente do desenvolvimento de competências
comunicativas durante a aprendizagem de língua espanhola, as dificuldades podem aparecer de forma ainda mais
acentuada devido às diferenças intencionais do professor para com o aluno durante a exposição das aulas e às
distâncias ou bloqueios que se criam a partir da relação estabelecida em sala.
Salientamos aqui que uma das melhores alternativas no ensino para a obtenção de melhores resultados nas aulas de
língua se dá, principalmente, através de um trabalho com o uso de gêneros textuais, diferentemente do que estamos
acostumados a notar nas aulas tradicionais que se baseiam na fixação de regras básicas ou na exposição da língua
pela língua. No modo tradicional de ensino se percebe que o aluno se apropria dos elementos linguísticos e
fundamentais para o conhecimento de um idioma de modo menos estimulante ou sem entender a funcionalidade do que
está sendo transmitido.
A utilização da diversidade de gêneros textuais é um dos subsídios que fomenta uma aprendizagem de línguas mais
efetiva. A esse respeito, Marcuschi (2002, p. 03) expõe que:
[...] mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto discursivo, os
gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como eventos textuais
altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades sócioculturais, bem
como na relação com inovações tecnológicas.
 
Devemos reconhecer a maleabilidade dos gêneros textuais, uma vez que estes são inerentes à comunicação humana e
de extrema importância que o estabelecimento das relações socioculturais e em demais âmbitos da sociedade. Os
gêneros textuais reproduzem, inclusive, o dinamismo com que as línguas são apresentadas, posto que elas sempre se
modificam ao  longo do tempo.
Os gêneros textuais são grandes aliados para o ensino uma vez que eles servem como mediadores no processo de
aprendizagem haja vista estarem presentes em nosso cotidiano em todas as formas de comunicação e interação social.
Assim, é possível o discente reconhecer os gêneros e se apropriar dos mesmos para que dessa forma alcance a
aprendizagem naturalmente. Nesse contexto, o docente assume um papel fundamental em sala na exposição de aulas
com base em gêneros textuais como Mendonça e Leal (2007, p.60) ressaltam:
[...] a escola é tomada como lugar de comunicação, e o professor tem por função favorecer situações escolares de
produção e recepção de textos. Assim, a escola torna-se um espaço de interação por meio de textos que assumem
algumas características tipicamente escolares.
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Devido à simples presença dos mais diversos gêneros discursivos em nosso cotidiano e em todas as ações humanas
podemos enfatizar que a utilização dos gêneros autênticos na sala de aula irá permitir um contato com a realidade
linguística e sociocomunicativa. Não percebemos esse fato em abordagens de ensino que estejam sempre voltadas
para a exposição de meras regras gramaticais que podem ou não garantir conhecimentos extragramaticais ou de
caráter da lógica textual presente em cada língua ou mesmo o desenvolvimento cognitivo através da interação em sala
de aula.
Aqui, evidenciamos uma particularidade de ensino que esteja preocupada com perspectivas que utilizem aspectos
presentes na realidade dos alunos e inerentes à língua. Assim, destacamos a construção de significados que pretendem
ser alcançados através do trabalho com os gêneros discursivos uma vez que seu estudo "proporciona uma ampla visão
das possibilidades de usos da linguagem" (PCN/EM, 2000, p. 08).
O que realmente pretendemos é chamar a atenção para uma nova perspectiva sobre o ensino/aprendizagem de
línguas. Inferimos uma visão de educação que esteja baseada em perspectivas que realmente estimulem os alunos
durante as aulas e, acima de tudo, que os façam perceber a importância que as línguas exercem em nosso cotidiano e a
funcionalidade das mesmas.
 
2. E por que Literatura de Cordel?
 
Temos visto em nossa sociedade uma valorização pela cultura do outro e ao mesmo tempo um tipo de menosprezo ou
cegueira pelos aspectos culturalmente nossos. Percebemos esse aspecto em várias áreas da sociedade, manifestadas
através de práticas sociais consideradas comuns.
Consideramos sempre como válidas as práticas de ensino em que o professor de línguas esteja sempre atento aos
aspectos que fazem parte da realidade espacial dos alunos. Procuramos, dessa maneira, privilegiar a apresentação de
um trabalho que mantenha atenção ao que realmente é representativo de um determinado grupo cultural. Precisamos
levar para as aulas uma visão da nossa cultura como parte de nossa formação como indivíduos e não apenas trabalhar
a exposição de conteúdos gramaticais em que os alunos atuem como meros decoradores de regras e fórmulas prontas
em que, muitas das vezes, mal sabem empregá-las em nosso cotidiano.
Ainda vale enfatizar o que se postula nos PCN+ (2002, p. 09):
É preciso sempre considerar a realidade do aluno e da escola, e evitar sugerir novas disciplinas ou complicar o trabalho
das já existentes - até porque esse tipo de aprendizado não se desenvolve necessariamente em situações de aula, mas
sobretudo em outras práticas.
 
Ensinar por meio da literatura de cordel implica trabalhar desde uma perspectiva em que seja levada em consideração a
tomada de consciência da realidade linguística, social e cultural em que se encontram os aprendizes. Fazer com que o
trabalho seja menos complexo e mais próximo do alunado possibilita resultados mais significativos com relação à
aprendizagem.
Na verdade, propomos uma atuação docente conforme uma didática de ensino que esteja preocupada em olhar para as
coisas simples que fazem parte do cotidiano dos estudantes e que tenham alguma relação peculiar com os mesmos.
Nesse sentido é importante, sobretudo, considerar "muito de perto a realidade social dos alunos que frequentam a
escola" (PCN+EM, 2002, p. 70), pois a partir do reconhecimento da realidade em que se encontram os aprendizes, os
professores podem se moldar às necessidades de cada grupo discente, uma vez que cada realidade social pode, ou
não, implicar em uma forma de comportamento diferente.
Propomos a utilização do cordel nas aulas de espanhol como língua estrangeira justamente por ser um gênero textual
que tem muito a contribuir posto que é de fácil entendimento e compreensão favorecendo a promoção de atividades
mais interativas.
O trabalho com a literatura de cordel também possibilita criar o reconhecimento deste como marca cultural e
representativa de um povo, servindo, inclusive, para fazer uma ruptura com os estereótipos preconceituosos que se
costumam fazer sobre uma região ou outra. Também não podemos negar o grande poder interlocutório e dialógico que
se realiza sobre a sociedade a partir da utilização deste tipo de literatura.
Reiteramos aqui que não pretendemos impor menos prestígio aos estudos tradicionais os quais estamos acostumados a
ver nas aulas de línguas, mas sim apresentar maneiras plausíveis que possam ser feitas de forma combinada com
essas perspectivas, de modo que o estudante aproveite de todos os recursos necessários e relevantes para sua
formação e construção social e individual.
Vale considerarmos a literatura de cordel como uma rica fonte de informação da cultura e tradição popular que muitas
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vezes são esquecidas ou ignoradas por uma parcela da sociedade. Nesse sentido, "vários estudos [...] apontam a
função informativa como uma das mais importantes desempenhadas pela literatura de cordel" (GALVÃO, 2001, p. 182).
Além das atribuições culturais a partir do uso de literatura de cordel também são transmitidas informações históricas,
políticas, sociais, populares entre outras, que, vinculadas à educação, irão proporcionar uma aprendizagem muito mais
ampla.
As influências da literatura de cordel ultrapassam barreiras e campos, muitos dos quais são tidos como comuns na
sociedade. Enfatizamos uma prática docente que esteja preocupada em eliminar ou atenuar as crenças preconceituosas
que popularmente se instauram no interior do país como também dar espaço à nossa cultura, vista como obscurecida
em meio a tantas inovações e artifícios atrativos. Assim, pretendemos não negar aspectos culturalmente nossos, mas
sim provocar a valorização da nossa autêntica cultura. Essa consciência valorativa se obtém principalmente através da
escola que tem esse caráter moralizador e de formação de cidadãos críticos.

3. E como fazer?
 
Não existe uma fórmula única e acabada relacionada às práticas docentes de como trabalhar a literatura de cordel nas
aulas ou qualquer outro gênero discursivo. No entanto, existem meios que podem facilitar e dar uma direção na
dinâmica do processo de ensino/aprendizagem de E/LE.
Primordialmente necessitamos levar em consideração que o trabalho com um gênero discursivo em específico pode e
deve trazer contribuições amplas e significativas na aprendizagem, devendo ser entendido como uma forma de
desenvolvimento cognitivo e uma construção do saber de forma mais adequada. Diante disso, levemos em
consideração que:
 
Toda introdução de um gênero na escola é o resultado de uma decisão didática que visa a objetivos precisos de
aprendizagem que são sempre de dois tipos: trata-se de aprender a dominar o gênero, primeiramente, para melhor
conhecê-lo, melhor produzi-lo na escola e fora dela, e, em segundo lugar, para desenvolver capacidades que
ultrapassam o gênero e que são transferíveis para outros gêneros.  (SCHNEUWLY e DOLZ, 1999 apud MENDONÇA e
LEAL, 2007, p.62).
 
Encontramos na literatura de cordel um poço de riquezas que vão desde aspectos linguísticos e ideológicos até os
culturais e políticos que muitas das vezes são pouco explorados e, por vezes, desconhecidos por alguns. Podemos
evidenciar um trabalho que esteja de acordo com os paradigmas interdisciplinares, segundo notamos de maneira mais
enfática no que foi postulado no PCN+EM (2002, p. 111), uma vez que a "interdisciplinaridade favorece a
contextualização, recurso importante para a aprendizagem significativa, pela associação que estabelece com aspectos
da vida cotidiana, escolar e mundo do trabalho." Fazer um percurso, por exemplo, da literatura de cordel em uma
perspectiva vinculada a sua progressão histórica pode ser um meio de desenvolvimento de conhecimento com o apoio
de outras disciplinas e, dessa forma, ajudar na construção do saber.
Se tratarmos da aprendizagem de espanhol utilizando o cordel nas aulas as contribuições se tornam cada vez maiores,
haja vista as diferenças culturais e linguísticas existentes entre as duas línguas colaborarem para a promoção de aulas
mais dinâmicas e interativas à medida que permite a discussão e debates em sala de aula sobre os aspectos
divergentes e/ou convergentes entre as duas culturas relacionadas. Nesse sentido, as diferenças culturais estabelecidas
entre a língua espanhola e a portuguesa também podem influenciar positivamente.
Para tanto, ainda podemos levar em consideração que não devemos reduzir o uso desse gênero textual como um mero
divulgador de uma cultura vista como obscurecida, sem que exploremos seu potencial discursivo e ideológico. Em
virtude disso, vale enfatizar um trabalho em que também priorize a diversidade de gêneros discursivos a fim de que a
compreensão do conteúdo exposto seja realmente efetiva e as aulas possam ser ainda mais enriquecidas. A exploração
de outros gêneros pode ser exercida junto à literatura de cordel e a xilogravura, que é uma marca peculiar desse
gênero, deve ser explorada durante a prática docente uma vez que sua exposição em sala de aula pode proporcionar
um contato precioso com esse gênero posto que os discentes podem se sentir mais estimulados nas aulas por meio
desse caráter visual intrínseco e exclusivo da literatura de cordel.
Aqui pretendemos esclarecer que não queremos fazer com que se utilize apenas um gênero textual ou, inclusive,
elevá-lo em detrimento de outros, mas sim almejar práticas de ensino em que se valorize este elemento literário que faz
parte da nossa própria cultura sem que seja feito uma rejeição dos gêneros textuais já existentes em nosso cotidiano.
No entanto, quando vamos tratar da literatura de cordel no ensino de línguas estrangeiras, estamos acostumamos a
limitar esse gênero apenas como característica do nordeste do Brasil ou cremos que é um fato totalmente discrepante
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da realidade de outros povos de língua estrangeira. Apesar de que esse tipo de literatura não nasceu propriamente no
Brasil, ela foi difundida e hoje é uma das marcas culturais do nordeste brasileiro. O trabalho com essa literatura faz com
que o professor possa utilizar a nossa própria língua materna para comparar com a estrangeira nos diferentes discursos.
Desse modo, o aprendiz acaba obtendo conhecimentos sobre muitos elementos linguísticos que, em geral, não são
expostos nas aulas tradicionais já que estas se preocupam na maioria das vezes com a mera exposição de regras do
idioma.
A produção escrita também deve ser priorizada e levada em consideração quando tratamos do uso da literatura de
cordel no ensino de línguas. Consideramos que o professor deve estar atento para o desenvolvimento eficaz de
competências e habilidades nos alunos uma vez que:
Formar escritores competentes, supõe, portanto, uma prática continuada de produção de textos na sala de aula,
situações de produção de uma grande variedade de textos de fato e uma aproximação das condições de produção às
circunstâncias nas quais se produzem esses textos (PCN-LP, 1997, p.49).
 
Não podemos negar as vantagens que se produzem através de um trabalho que foge do tradicionalismo no ensino de
línguas em direção a uma perspectiva que trate da valorização da nossa cultura como base para o desenvolvimento das
competências discursivas essenciais.
 
Considerações finais
 
São perceptíveis as inúmeras dificuldades que podem surgir durante o ensino de línguas, inclusive se queremos realizar
um trabalho diferenciado e não superficial.
Para que seja realizado um trabalho motivador durante o ensino de línguas se faz necessário trabalhar a motivação
partindo do próprio professor. A busca por materiais que realmente estejam de acordo com a situação (política,
econômica, social, etc) em que se encontram os alunos faz com que a aprendizagem resulte mais significativa e eficaz.
Expomos aqui artifícios para as aulas de E/LE partindo de um gênero principal - a literatura de cordel- devido a seu
grande valor literário e como forma de recuperar o valor cultural e identitário de um povo. Mas, o que queremos enfatizar
é que as necessidades dos alunos devem ser sobrepostas em detrimento de outros aspectos e que a realidade dos
mesmos deve ser levada em consideração.
Não estamos afirmando aqui que a única estratégia para que as aulas de línguas sejam motivadoras será a partir do uso
da literatura regional, mas sim chamar a atenção para a utilização de materiais autenticamente da nossa cultura e que,
muitas vezes, não são reconhecidos, mas sim esquecidos por muitos. Tentamos desse modo, aproveitar o acervo
literário proveniente do nordeste brasileiro para aproximar os alunos da nossa cultura e, na mesma medida, motivá-los
nas aulas de língua.
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