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RESUMO 

Introdução: Ao se tratar do ensino da Língua Portuguesa, é importante que o docente apresente 

aos seus alunos gêneros literários heterogêneos, de modo que eles possam compreender a língua 

brasileira em sua condição de variação tendo em vista o país ser moldado por diversas culturas. 

Logo, utilizar a literatura de cordel como um recurso para o ensino do Português, com o 

propósito de aumentar a capacidade de leitura, interpretação, reprodução, análise e 

compreensão textual em sua integralidade de aplicação, é demonstrar o compromisso do 

professor com o ensino e aprendizado do aluno. Do exposto, constata-se que trabalhar a 

literatura de cordel, como recurso metodológico para o ensino da Língua Portuguesa, no 7º ano 

do Ensino Fundamental, é possibilitar o contato com diversos gêneros textuais. Objetivo: É o 

de verificar como a Literatura de Cordel, gênero textual naturalístico, pode ser aplicada dentro 

da sala de aula, especificamente, com alunos do 7º ano, como recurso metodológico para 

aprimorar a escrita, a leitura e a capacidade de interpretação textual por parte dos alunos, a fim 

de lhes promover capacidade de fala e escrita dentro e fora da sala de aula. Metodologia: A 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Resultados e discussão: Conforme 

apontado por Silva (2014), o cordel é datado dos primórdios medievais, sua estilística textual, 

constituída por poesia, é resultado da produção literária dos povos ibéricos. Ao longo da história 

o cordel perpetuou para o mundo inteiro, chegando a diversos países influenciando a cultura 

destes, os quais, conforme seus costumes, adaptaram o cordel à realidade de cada um, 

entretanto, sem fugir de sua estrutura linguística e textual, a exemplo disso, pode-se citar o 

Brasil. De acordo com Haurélio (2015), no Brasil, a Literatura de Cordel teve seu ápice, entre 

o século XIX e XX. Os primeiros livretos, que se tem notícia, foram manuscritos; por meio 

 
1 Graduanda do curso de Letras do UNIFUCAMP/FACIHUS, Monte Carmelo – MG. E-mail: 

moreiraaline41@gmail.com 



   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.4, n.5, 2019                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2019 

deles os poetas contavam e cantavam histórias.  Conclusão:   A Literatura de Cordel é um texto 

naturalístico, que privilegia a linguagem popular do povo nordestino e possui estilística bem 

peculiar quanto à sua apresentação estética e visual. Sendo, assim, este tipo de literatura pode 

ser bem aproveitada em sala de aula em virtude da quantidade de produção textual que ela 

oferece. Ela é uma modalidade textual de grande contribuição para o ensino e aprendizado da 

Língua Portuguesa, haja vista ela trazer um conjunto de elementos que podem ser explorados 

em sala de aula, relacionados ao ensino do Português assim como permitir aos alunos, o contato 

com a cultura nordestina. 
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