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RESUMO  

O senso comum e o saber popular são fatores que influenciam o modo de pensar do                
sertanejo, que por muitas vezes, constroem concepções relativas a fenômenos naturais de            
forma errônea. Podemos afirmar que tais pensamentos, advindos principalmente da simples           
observação da natureza e sem nenhum embasamento científico, podem influenciar no modo            
de pensar dos estudantes. Neste cenário, uma mudança conceitual apresenta-se como um            
desafio para os professores de Física, visto que os alunos trazem para a sala de aula suas                 
vivências pessoais e acreditam, na maioria das vezes, naquilo que foi ensinado através do              
senso comum. Este trabalho propõe uma análise sobre as concepções alternativas dos            
conceitos da termologia na literatura de cordel. Tem como objetivo central analisar as             
concepções alternativas expressas nos versos dos cordelistas sobre os conteúdos da           
termologia, assim como discutir a origem e a invenção desses pensamentos. Trata-se de             
uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso. A metodologia deu-se por meio de              
análises historiográficas em torno da literatura de cordel, através da interdisciplinaridade           
entre as ciências sociais e da natureza. Nossas reflexões baseiam-se nos trabalhos de             
FOUCAULT (2004) e KRAUSE e SCHEID (2018), de onde compreendemos a análise de             
discurso que subsidia esta pesquisa. Ao analisarmos alguns cordéis de alguns autores que             
desenvolvem obras em torno da cultura popular nordestina, foi perceptível a definição de             
ideias equivocadas em relação a conceitos da disciplina de Física como calor e temperatura.              
Ao relatarem a vida no sertão nordestino, os cordelistas por muitas vezes ligam,             
erroneamente, o conceito de calor a um corpo de temperatura alta, como também atribuem              
a objetos a propriedade de “terem calor” (na verdade, o calor é uma energia em trânsito que                 
flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura).             
Portanto, através deste trabalho esperamos contribuir para uma análise e discussão de tais             
pensamentos, os quais estão muito presentes no cotidiano dos discentes, colaborando com            
reflexões metodológicas por parte dos docentes para superar o problema exposto. 
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