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Resumo: O objetivo do presente artigo é discutir apoiado em uma pesquisa-
ação a relevância da inserção da Literatura de Cordel como recurso didático no 
ensino de História durante o Estágio Supervisionado II na Escola de Ensino 
Fundamental Aldegundes Gomes de Mattos, localizada no município de Crato-
CE, com a turma 8° ano “A” do período da manhã. Tendo em vista que a 
Literatura de cordel é uma importante fonte histórica, e a sua capacidade vai 
além de trabalhar os acontecimentos históricos, mas os folclóricos também é 
uma ferramenta que permite os alunos conhecer e entender sobre a sua cultura. 
Portanto, estes folhetos apresentam um caráter interdisciplinar e ao serem 
introduzidos no contexto escolar contribuem como uma fonte de pesquisa 
riquíssima, podendo proporcionar aos professores outras alternativas no 
processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais dinâmico e motivador. 
Contudo, para a construção do referido trabalho, foi utilizado também uma 
pesquisa bibliográfica tendo como referências teóricas os autores, Grillo (2008), 
Bittencourt (2008), Curran (2004), Alves (1998), Marinho (2012), Lima (2016), 
Farias (2016). Com tudo, observamos que a Literatura de Cordel inserida na 
educação promove maior participação dos alunos nas aulas de História, com o 
método de leitura coletiva no qual trabalha a oralidade dos mesmos, permite a 
análise do ponto de vista do cordelista sobre determinado assunto abordado, 
melhor entendimento dos conteúdos escolares, estimulo à pesquisa e até 
incentivando-os a escrever os cordéis. Em suma, são inúmeras as contribuições 
dos folhetos de cordel usados nas aulas de História, pois o mesmo aborda 
diversos temas que podem ser introduzidos nos conteúdos programados para 
serem estudados pelos alunos, pois disponibiliza de informações de cunho 
histórico, político, social, cultural, econômica, religiosa e entre outras. 
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