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Introdução 
O presente trabalho teve como objetivo analisar através de uma pesquisa bibliográfica o uso da Literatura de cordel 
no ensino de Química e verificar na prática a importância do uso dessa estratégia didática nas aulas de Química do 

1°, 2° e 3° ano do Ensino Médio. A Literatura de Cordel aproxima o alunado ao conteúdo por meio dos versos 
cordelistas, chamando atenção dos mesmos, já que essa disciplina é tida como uma matéria difícil. E, a motivação 
para estudar e aprender química, pode ser alcançada com a elaboração de um material didático potencialmente 
significativo. 
Conforme defendem Santos e Shimada (2017), a Literatura de Cordel estabelece uma metodologia que dinamiza os 
conteúdos em sala de aula, promovendo uma aula com resultados diferenciados do modo tradicional. Portanto, o 
cordel tem um enorme potencial didático e o poder de aliar-se ao processo de ensino-aprendizagem de forma que se 
consiga revitalizar o gosto pela leitura e, facilitar o ensino de Química. 

Metodologia 
Para constituir esse trabalho buscou avaliar as teorias sobre o tema, por meio da pesquisa de natureza qualitativa, 
bibliográfica e de uma pesquisa-ação. Onde inclui a pesquisa e leitura de conteúdos já existentes como fundamento 
teórico para o assunto estudado, compreender e intervir na situação, levando ao aprimoramento das práticas 
analisadas. 

Para isso, foram utilizados como instrumentos de pesquisa cordéis contendo conteúdos de Química do 1°, 2° e 3° 
ano do Ensino Médio e aplicado em turmas do ensino regular de uma escola estadual do munícipio de Belém do 
Piauí, contendo respectivamente, 27, 25 e 33 alunos. 

Resultados e Discussão 
Após a confecção dos cordéis, foram ministradas em cada turma duas aulas referentes aos temas propostos em cada 
verso do cordel. Com as aulas introdutórias foi possível observar dificuldade na compreensão dos conteúdos, o que 
de certa forma desestimula o aprendiz, que de acordo com Silva, Correia e Paula (2017), a desmotivação do 
aprendiz, muitas vezes se dá na forma como esses conteúdos são ministrados, com abordagem abstrata, confusa e 
superficial. 
Em um segundo momento, fez - se a aplicação (leitura e debate) de cada cordel produzido nas referidas turmas. 

Considerações Finais 
Após a aplicação do Cordel, foi possível constatar que o uso de estratégias didáticas diferentes em sala de aula, além 
de facilitar no processo de ensino-aprendizagem, através das rimas, desperta interesse e atenção do aluno, promove 
uma aprendizagem significativa e a vontade de aprender Química. Já que, trabalhar a química com o cordel 
proporciona um conhecimento mais amplo da disciplina. 
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