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Resumo: O presente trabalho aborda o conceito de arte-educação e o uso desta como 

didática de ensino. Como objetivo, busca analisar o uso da literatura de cordel como 

estratégia didática e apresentar um cordel produzido por graduandos do curso de 

licenciatura em ciências naturais-química para auxiliar professores na abordagem do 

conteúdo de tabela periódica. Considera-se a pesquisa como abordagem de trabalho 

prático, sendo realizado mediante pesquisas bibliográficas em livros e meios 

eletrônicos para o desenvolvimento do material didático. Uma vez confeccionado, 

utilizando as ferramentas do Word foi adicionado ao texto poético produzido imagens e 

caixas de texto. Tais atividades resultaram em uma caderneta contendo sete páginas de 

literatura de cordel, mencionando os 43 elementos químicos dos 8 principais grupos da 

tabela periódica, além de conter informações sobre a constituição da tabela. Em 

conclusão, ressalta-se a importância da elaboração de materiais didáticos de maneira 

a diversificar as metodologias utilizadas no ensino de química.  
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 CORDEL LITERATURE: Developing didactic material for teaching the periodic 

table 

 

Abstract: The presente paper apresent the concept of art-education and the your use as 

teaching didactic. The aim of the research is to present a cordel made undergraduates 

of course of graduation in chemistry, for contribute whit the teachers in teaching the 

periodic table. The research is considered as a practical work approach, realizing 

bibliograf rearch in books and electronic media for the desenvelop of didatic material. 

Once made, using the Word tools has been added to the text poetic made, images and 

text boxes. These activities resulted in a booklet containing seven pages of cordel 

literature, mentioning the 43 chemical elements of the eight major groups of the 

periodic table, as well as information on the constitution of the table. In conclusion, the 
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importance of the elaboration of didactic materials to diversify the methodologies used 

in the teaching of chemistry is emphasized.  

 

Keywords: cordel, periodic table, teaching 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O professor, em seu dia a dia, depara-se com alunos os quais falta motivação, 

interesse, atenção e concentração, sabemos no entanto, que cabe ao professor a 

preocupação em “aprender a equilibrar processos de organização e de ’provocação’ na 

sala de aula” (MORAN, 2008). Portanto, este profissional pode e deve valer-se de 

algumas didáticas de ensino para tornar o ato de aprender algo motivador, interessante e 

envolvente, pois uma vez que a disciplina de química é taxada por muitos estudantes 

como difícil e chata (COUTINHO, 2014) é de grande importância a utilização de 

didáticas que motivem, envolvam e permitam a mudança desta concepção.  

Uma das didáticas que podem ser adotadas é a prática da arte-educação, 

concebida pela Lei Federal Brasileira nº 5.692 (Diretrizes e Bases da Educação) 

estabelecida em 1971. A arte-educação tem como princípio nortear e ensinar os alunos, 

utilizando a arte no processo de ensino escolar, uma vez que esta tem a capacidade de 

instigar o conhecimento das teorias, técnicas, recursos e materiais, tornando o processo 

de ensino e aprendizagem significativo (BARBOSA, 1989).  

Levando em consideração o uso da arte no processo educacional, diferentes 

autores abordam o uso da literatura de cordel para o ensino de diferente temas, a 

exemplo apresenta-se Menezes et al (2014) que discorre sobre o uso do cordel para o 

ensino de Citologia, Terapia Genética, Botânica e Dislexia, além de Castro e Costa 

(2015) que apresentam a importância da saúde bucal com cordéis, e em química 

Oliveira et. al (2017) apresenta resultados relevantes do uso desta didática em escolas 

públicas.  

Mas, de que consiste a literatura de cordel? Segundo Menezes et al (2014) a 

literatura de cordel é uma manifestação cultural, apresentada a partir de narrativa 
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poética construída em versos, com linguagem simples, popular e com ritmo que facilita 

a compreensão por parte dos leitores.  

Assim, o presente artigo tem como objetivo, analisar o uso da literatura de cordel 

como estratégia didática e apresentar uma literatura de cordel produzida por graduandos 

do curso de licenciatura em ciências naturais-química, para auxiliar professores na 

abordagem do conteúdo de tabela periódica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Considera-se a presente pesquisa como abordagem de proposta de trabalho 

prático, (DUARTE e GARCIA, 2011). O trabalho surgiu a parte do desafio lançado a 

três estudantes de elaborar um material didático utilizando a arte-educação como meio 

articulador de ensino. Em um primeiro momento, houve a escolha de qual 

especificidade artística seria abordada, assim, optou-se pela literatura de cordel. O 

segundo passo foi escolher entre cinco temas da grade curricular do ensino médio, qual 

conteúdo o material didático abordaria, assim foi escolhido o conteúdo de tabela 

periódica. A partir disso, para o desenvolvimento do material didático foi realizado 

pesquisas bibliográficas em livros e meios eletrônicos de forma a recolher o máximo de 

informações do que caracterizava uma literatura de cordel e como ela desenvolve-se, 

além, de selecionar tópicos relevantes para o ensino do conteúdo de tabela periódica. 

Realizou-se ainda reuniões com a participação dos três licenciandos para a elaboração 

da literatura de cordel, sendo no total três reuniões de quatro horas cada. Uma vez 

confeccionado, a literatura de cordel foi formatada utilizando as ferramentas do word 

tais como caixas de texto e inserção de imagens. No total foram necessários 14 dias para 

a elaboração do material didático. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas figuras (1, 2, 3 e 4) abaixo pode ser lida a literatura de cordel produzida 

pelos pesquisadores, assim como visualizada a estrutura da caderneta elaborada para 
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utilização como material didático para abordar o conteúdo de tabela periódica em turma 

do ensino médio. 

 
Figura 1: Primeira parte da literatura de cordel produzida 

 

 

 
Figura 2: Segunda parte do cordel produzido 
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Figura 3: Terceira parte da literatura de cordel confeccionada 
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Figura 4: Última parte do cordel produzido 

 

 

Segundo Santos (2013) a produção de materiais didáticos pelo próprio professor 

auxilia este na melhor abordagem do conteúdo, e faz com que os estudantes absorvam 

melhor o assunto, pois ao criar e recriar sua prática o professor passa a questionar-se 

quanto a interpretação dos alunos fazendo com que sejam repensadas frases e conceitos 

de forma a tornar o ato de aprender o mais claro possível.  

Em relação a experiência dos graduandos na elaboração do material didático, 

pode-se destacar uma modificação em relação a visão destes quanto ao ensino, os quais 

relatam que agora percebem o que faz com que muitas vezes o professor opte pelo uso 

de apenas uma didática de ensino, e como isso está relacionado, em grande parte, com o 

longo tempo que é empregado na preparação de novos recursos metodológicos. Mas, 

embora este seja um fator negativo, os graduandos corroboram o pensamento de Santos 

(2013) na qual a autora ressalta que criar materiais didáticos implica em pesquisa, 

tempo e perícia, tais ações possuem valor imensurável para o desenvolvimento 
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profissional docente, e não pode ser facilmente substituídas pelo uso de livros, apostilas 

ou outros materiais. Assim, os graduandos desenvolvedores do cordel abordam que a 

confecção do material didático contribuiu de forma significativa em sua formação, 

passando a visualizar de maneira sensível os problemas enfrentados pelos sujeitos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ressalta-se a importância da elaboração de materiais didáticos de maneira a 

diversificar as metodologias utilizadas no ensino de química. Aborda-se ainda a grande 

relevância da experiência dos graduandos em elaborar seu próprio material didático 

podendo perceber os desafios existentes na atuação docente. 

 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBOSA, A. M. Arte-Educação no Brasil: realidade hoje e expectativas futuras. 

Estudos Avançados, vol. 3, nº 7. 1989.  

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692/71. Brasília, 

MEC, 1971  

 

CASTRO, M.C.S e COSTA, I. C. C.. A literatura de cordel como instrumento didático-

pedagógico na educação, motivação e promoção da saúde bucal. Revista Ciência 

Plural, v.1, p.40-9, 2015  

 

COUTINHO, L.R.. Integrando música e química: uma proposta de ensino e 

aprendizagem. 2014. 162 p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014  

 

DUARTE, R. O.; GARCIA, P. F. D. Metodologia de ensino orientada para projetos e 

criação de material didático: um relato de caso da disciplina sistemas, processadores e 

periféricos – laboratório, da escola de engenharia da ufmg. Revista Docência do 

Ensino Superior v. 1, p. 110-125, 2011.  

 

MENEZES, J.B.F.; PAULA, F.W.S e PAIXÃO, G.C.. Biologia em cordel: quando a 

literatura e a ciência se encontram em sala de aula. Revista da SBEnBio, nº 7 

Out/2014.  

 



 

Os impactos da tecnologia na  

Educação, saúde e meio ambiente 
26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

8 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

MORAN, J. M. A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá. 3. ed. 

Campinas, Brasil. Ed. Papirus. 2008, 174 p  

 

OLIVEIRA D. C. B.; VIRGENS K. L.; SOUSA C. S. e SILVA L. O. In: WORLD 

CHEMISTRY CONGRESS. 46, 2017, São Paulo. Anais eletrônicos do 46º World 

Chemistry Congress, São Paulo: Trade Center, 2017. Disponível em: < 

http://www.neopixdmi.com.br/@mci/iupac2017/# > Acesso em: 10 mai, 2018 

  

SANTOS, A. R. S. Elaboração de material didático: discutindo autonomia e 

identidade docente. 55 p. Monografia (Pedagogia) Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2013. In: NARDI, R. (Org.). Ensino de ciências e matemática, 

I: temas sobre a formação de professores. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 


