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RESUMO 

Introdução: O cordel é um tipo de literatura, muito apreciada no Nordeste brasileiro, e tem 

características muito próprias quanto aos aspectos linguísticos, uma vez que se pauta na cultura 

popular. Em razão da expressividade proporcionada pela literatura de cordel se dar por meio de 

narrativas textuais que comportam um estilismo linguístico específico ela se torna um o recurso 

metodológico instigador contribuindo para com a  provocação de competências fundamentais 

para a formação do aluno, por um ensino e aprendizado significativo, tendo em vista a 

sonoridade de seu enredo, contribuindo com a escrita, leitura e interpretação;  e a prevalência 

da oralidade composta, muitas vezes, por travas-língua, auxiliando na dicção. Objetivo: É 

utilizar a literatura de cordel para o ensino da Língua Portuguesa, com alunos da educação 

básica no Ensino Fundamental II, para que eles consigam falar, interpretar e escrever com 

propriedade, além de levá-los a um mundo em que tenham contato com outros tipos de dizeres, 

timbres de voz, consciência de mundo e de escrita, muito comum no Brasil em razão de sua 

proporção territorial e diversidade cultural. Metodologia: A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica. Resultados e discussão: De acordo com Silva (2018), a consolidação 

da literatura de cordel, nos  moldes em que se encontra atualmente, se deu no findar do século 

XX, reafirmando sua origem advinda do costume de transmissão do conhecimento de um povo 

pela oralidade,  por meio da qual os poetas a utilizam para recitarem seus versos os quais eram 

produzidos diante da realidade em que se viam e vivenciavam, além de rememorar 

acontecimentos passados e provocar a imaginação ao construir novas formas de expressão e de 

sentido do que havia sido dito. A predominância da oralidade na literatura de cordel se deu em 

razão da baixa ou nenhuma escolaridade dos seus produtores. Conclusão:   Foi possível 

perceber que a literatura de cordel é um recurso metodológico riquíssimo para intervenção 
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pedagógica no ensino de Língua Portuguesa, principalmente por contar com vasto conteúdo o 

que faz com que ela possa ser altamente explorada pelo professor para se trabalhar inúmeras 

competências educacionais do aluno no ensino formal, dentro da sala de aula, como a 

interpretação e elaboração textual e os conteúdos gramaticais em como sua formação humana. 

Além disso, por meio da literatura de cordel, pode-se estimular outras competências do aluno. 

Portanto, o cordel merece espaço nas aulas de Português, isso porque em razão de se tratar de 

um tipo textual da região nordestina, que valoriza a linguagem popular e tem traços do povo 

nordestino. 
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