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Tema 

A Arte em Cordel 

Lista de conteúdos prioritários 

● Conhecer a literatura de cordel pela leitura de textos e imagens.  

● Folhear e ler literatura de cordel para observar a técnica que os autores utilizam em sua criação. 

● Conhecer a origem da xilogravura.  

● Conhecer o artista Ariano Suassuna e sua obra Auto da Compadecida  

● Explorar horizontes do cordel com as Heroínas Negras Brasileiras de Jarid Arraes 

● Produzir seu próprio cordel. 

● Encenar o cordel em grupo. 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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07 a 11/fev 

Solicitar que os alunos façam duas listas de “AMO” e outra 

“ODEIO” escrevam no mínimo 20 itens ou situações que o (a) 

caracterizam.  

Realizar um jogo teatral utilizando as listas. 

Entregue uma folha sulfite para cada aluno e peça que, 

na vertical dobrem a folha unindo as pontas, abram a 

folha e utilizem a linha da dobra como divisão da folha, de 

um lado escrevam “AMO” e no outro lado escrevam 

“ODEIO” e listem no mínimo 15 coisas ou situações que 

amam e que odeiam. Os alunos não devem colocar 

nomes de outras pessoas e também não devem colocar o 

próprio nome.  

Os alunos devem entregar as listas ao professor e o 

professor deve entregar as listas aleatoriamente, 

trocando entre os alunos. Um aluno de cada vez irá 

apresentar uma mímica que indique algo que o colega 

odeia e o restante da turma deve adivinhar o que é. 

Lista e jogo teatral 

Solicitar que o aluno escreva um texto:” eu sou assim…” 

contando sua história, descrevendo sua personalidade e faça 

um desenho de uma situação que o deixou muito feliz.  

 

Jogo teatral utilizando a linguagem corporal. 

 

Entregue uma folha sulfite e solicite que escrevam o texto 

e logo abaixo façam um desenho de uma situação alegre 

que tenha vivido, pode ser de um passeio, família, etc.  

 

Distribua as cadeiras espalhadas pela sala de aula e 

solicite que os alunos sentem, exceto um aluno que 

deverá permanecer em pé. Uma cadeira estará sempre 

vaga e os alunos que estiverem sentados devem impedir 

que o colega consiga se sentar. Não é permitido falar 

durante o jogo, somente utilizar expressões corporais 

para se comunicar. 

Texto, desenho e jogo 

teatral. 

14 a 18/fev 
Introduzindo a Literatura de Cordel/ Paralelos com 

a arte Medieval 

Apresentar os slides disponíveis em:  

https://drive.google.com/file/d/1a1JtEVOStz8LJDYUkgWkb

OPspvMyhQf2/view?usp=sharing 

 

Contextualização 

https://drive.google.com/file/d/1a1JtEVOStz8LJDYUkgWkbOPspvMyhQf2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1JtEVOStz8LJDYUkgWkbOPspvMyhQf2/view?usp=sharing
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Conhecendo a Literatura de Cordel 

Através de vídeos ou dos próprios livretos 

Repente e Cordel- diferenças e semelhanças 

Nos links a seguir muitos cordéis disponíveis em PDF. 

https://canaldoensino.com.br/blog/40-livros-gratis-de-

literatura-de-cordel 

 

https://www.netmundi.org/home/2020/reliquias-do-cordel-

38-obras-para-baixar/ 

 

https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/literatura-de-

cordel 

Depois de mostrar alguns cordéis para os alunos, 

assistirem “Poetas do repente” e propor que criem um 

repente escrito inspirado nos cordéis que leram. (Folha 

Sulfite) 

“Poetas do Repente” -

https://www.youtube.com/watch?v=kr1Q6QAm9q8 

 

 

 

Criação Fruição- 

Repente 

21 a 25/fev 
Contextualização teórica da xilogravura (História e 

Explicação prática da técnica) 
Contextualizar a prática com a história da xilogravura Contextualização  

https://canaldoensino.com.br/blog/40-livros-gratis-de-literatura-de-cordel
https://canaldoensino.com.br/blog/40-livros-gratis-de-literatura-de-cordel
https://www.netmundi.org/home/2020/reliquias-do-cordel-38-obras-para-baixar/
https://www.netmundi.org/home/2020/reliquias-do-cordel-38-obras-para-baixar/
https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/literatura-de-cordel
https://www.baixelivros.com.br/biblioteca/literatura-de-cordel
https://www.youtube.com/watch?v=kr1Q6QAm9q8
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Conhecendo o artista Ariano Suassuna  

Tarefa: Solicitar que na próxima aula tragam um 

poema de cordel retirado da internet ou acervo 

familiar. 

Explanar sobre a vida e obra de Ariano Suassuna 

Vídeos que podem enriquecer o conteúdo: 

https://www.youtube.com/watch?v=z0RMJNXPAu8  - 

Ariano Suassuna • Visitas Chatas 

https://www.youtube.com/watch?v=S4zTj2N9ns8  - Você já 

foi a Disney? 

https://www.youtube.com/watch?v=Beq961fusnk  - 

Suassuna discorre sobre Deus e o sentido da vida 

https://www.youtube.com/watch?v=EZ50vq1HEAo - Graças 

a Deus eu nasci no Brasil│Ariano Suassuna  

https://www.youtube.com/watch?v=4lRpURwUzU4 – o auto 

da compadecida 

 

 

Vida e Obra de Ariano 
Suassuna 

28/fev a 04/mar 

Revisitar o artista Ariano Suassuna, sua história e obra. Assistir alguns trechos do Auto da Compadecida. A partir dos vídeos 
vistos do artista Ariano Suassuna, pedir para os alunos escreverem um “causo” de suas vidas (um acontecimento marcante, 
engraçado, divertido, diferente, assim como os que Ariano Suassuna conta) numa folha em branco. Incentivaram os alunos a 

compartilharem no final. Ou ler anonimamente para a turma alguns causos. Link Auto da Compadecida: 
https://www.youtube.com/watch?v=H9Jtth2dsHQ 

 

Carnaval 

07 a 11/mar 

Semana da mulher 8M- Literatura em Cordel 
Heroínas Negras Brasileiras de Jarid Arraes 
 

A partir da tarefa da semana passada, começar a aula 
solicitando para que os alunos compartilharem os seus 
poemas de cordel. Introduzir a poesia de cordel da artista 
poeta e escritora brasileira Jarid Arraes e questionar e 
instigar os alunos a pensarem na produção do cordel feita 
por mulheres: https://statics-
submarino.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/212091509
6.pdf 
 
https://drive.google.com/file/d/1Vm9-qYHHvTmMc02-
Iohler28SVWUhieL/view?usp=sharing 
 
-Quais são os temas que surgem? -São diferentes de 
quando surgiu a literatura de cordel no Brasil? 

Leitura e discussão das 
Heroínas Negras 

Brasileiras de Jarid 
Arraes 

https://www.youtube.com/watch?v=z0RMJNXPAu8
https://www.youtube.com/watch?v=S4zTj2N9ns8
https://www.youtube.com/watch?v=Beq961fusnk
https://www.youtube.com/watch?v=EZ50vq1HEAo
https://www.youtube.com/watch?v=4lRpURwUzU4
https://www.youtube.com/watch?v=H9Jtth2dsHQ
https://statics-submarino.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/2120915096.pdf
https://statics-submarino.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/2120915096.pdf
https://statics-submarino.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/2120915096.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Vm9-qYHHvTmMc02-Iohler28SVWUhieL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vm9-qYHHvTmMc02-Iohler28SVWUhieL/view?usp=sharing
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O que é ser sertanejo e Severino: significados e 
sentidos 
 

Morte e Vida Severina 
https://www.youtube.com/watch?v=clKnAG2Ygyw 
Animação Cordel: 
https://www.youtube.com/watch?v=2p7gMAPwcaU 
Pontos para observar no filme e discutir com a turma: O 
perfil do personagem principal; exemplos na sociedade; 
valores expressados na mensagem; a linguagem: verbal 
e não verbal e o suporte (animação de gravuras). 

Animação em Cordel 

14 a 18/mar 

T1 Produção da sua própria história em cordel 

A partir das particularidades de cada aluno, e tendo como 
ponto de partida a criação do seu repente, cada um 
produzirá um poema em cordel que será bagagem para 
sua produção imagética na próxima semana 

Produção da narrativa 
do Cordel 

Leitura dos poemas de cordel Compartilhar com a turma cada cordel produzido 
Socialização dos 

resultados 

21 a 25/mar 

T2 Produzindo o seu cordel:  
a sua própria xilogravura para livreto  

A partir de bandejas de isopor, fazer os “vincos” com o 
lápis, lembrando que se tiver algo escrito tem que ser 
espelhado pois é uma técnica de gravura. 
Serão necessários: Lápis, Folha Sulfite, Tinta Preta, 
Pincel ou Esponja 
Vídeo que pode exemplificar a prática para auxilio do 
professor: 
https://www.youtube.com/watch?v=YTppa6VsuFM  

Criação das capas dos 
Livretos em Isopor 

gravura 

Continuação atividade prática 
Finalização dos livretos agora com a capa em isopor 
gravura 

Finalização dos Livretos 

28/mar a 1º/abr 

Feira de Cordel 

Finalização dos livretos e socialização dos resultados. Se 
for possível, unir as duas turmas para a Feira. Expor com 
barbantes e pregadores de roupas pela sala e deixar os 
alunos conhecer as produções uns dos outros. 

Socialização dos 
trabalhos 

Feira de Cordel 
Propor uma roda de conversa sobre as produções, sobre 
os aprendizados e trocas no processo. 

Socialização dos 
trabalhos 

https://www.youtube.com/watch?v=clKnAG2Ygyw
https://www.youtube.com/watch?v=2p7gMAPwcaU
https://www.youtube.com/watch?v=YTppa6VsuFM
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04 a 08/abr 

T3 Encenação de Cordel – Jogos Teatrais 
(se for possível reservar um ambiente mais amplo 
para essa prática, ou afastar as cadeiras) 
Nessa aula começar com alguns jogos teatrais para 
desinibir os alunos  

Jogo da Linguagem do Corpo e Jogo de Expressão 
Corporal 1 (ver anexo) 

Jogos Teatrais 

T3 Encenação de Cordel 
 

Separar a turma em grupos de 4 ou 5 para escolherem 
um dos cordéis produzidos pelos alunos para encenarem. 
Podem unir dois ou mais cordéis para a encenação. 

Encenação do Cordel 

11 a 15/abr 

Devolução dos livretos para cada aluno e conversa 
sobre os conhecimentos e aprendizados do 
semestre 

Finalização do Semestre, devolvendo os trabalhos aos 
alunos junto com os conceitos. 

Finalização do Semestre 

Feriado 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 Cód. Item Ref. Quant.*  Cód. Item Ref. Quant.* 

 69 Papel sulfite A4 75g folha 40  34 Lápis escrever HB unidade 10 

 101 Tinta guache preto 
Pote 

500ml 
1  305 Barbante n8 (cru) rolo 10mt 

 326 Rolo de espuma 5cm unidade 10      

 304 Bandeja de isopor 21x14 funda resma 1      

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

1- Jogo Linguagem do Corpo 

Ao som de uma música, os alunos movimentam-se pela sala. Cada vez que a música parar, eles devem cumprimentar seu colega mais 
próximo com diferentes partes do corpo nominadas pelo (a) professor(a). Ex: palma das mãos, cotovelos, joelhos, quadris, testa, nuca, nariz, 
pés. Observação: Ao invés de cumprimentar com as mãos, como normalmente fazemos, os alunos deverão bater seu joelho no joelho de seu 
colega e assim por diante. Devem ocupar todos os lugares da sala.  
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 Jogo de Expressão Corporal 

Os jogadores formam um círculo. Um jogador inicia um movimento. Enquanto este está em movimento, todos os outros devem ficar parados. 
Quando o primeiro interromper seu movimento, deve ficar “congelado” pronto para continuar a fluência de seu movimento quando voltar a ser 
sua vez e então outro inicia outro tipo de movimento e assim sucessivamente até que retorne ao primeiro que deve voltar a se movimentar 
exatamente como antes. 

Ilustrar um tema: Dá-se um tema: prisão, por exemplo. Cada ator avança e sem que outros quatro o vejam faz com o corpo a ilustração desse 
tema. Depois, cada um dos quatro vem, cada um da sua vez, e faz a sua própria ilustração, diante dos companheiros que observam. Por 
exemplo: o primeiro pode ilustrar o tema 

"prisão" ficando deitado, lendo; outro, olhando por uma janela imaginaria; um terceiro jogando cartas; um quarto cozinhando; um quinto 
olhando com raiva para fora. Outro tema: igreja. Pode um fazer-se de padre, outro de sacristão, outro de noivo, outro de turista, etc. 

Ao final de todos os exercícios, realizar o relaxamento para que os corpos voltem ao seu ritmo normal. Todos sentados ou deitados 
confortavelmente, em 

silêncio, numa sala pouco iluminada e com som ambiente, serão seguidos os seguintes movimentos: 

- Todos deverão sentir os dedos e as plantas dos pés, relaxando-se ao máximo. Respirar profunda e suavemente. - Afrouxar os músculos 
das pernas e joelhos. - Fazer o mesmo com o abdome, imaginando ainda que uma grande suavidade envolve os órgãos digestivos. - O 
mesmo com o tórax, os ombros, e a nuca mais demoradamente. - Amolecer os braços as palmas das mãos e os dedos. - Relaxar o couro 
cabeludo, e tirar do rosto qualquer ruga de preocupação - Imaginar um lugar lindo e tranquilo, como um amanhecer no campo. - Pedir a todos 
que bocejem e se espreguicem lentamente 

 


