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Introdução 

A Química é considerada por muitos estudantes        
como uma disciplina de difícil compreensão e       
apresentada, em muitos ocasiões, de maneira      
maçante e pouco didática. A integração entre a        
Química e a Arte pode ser um caminho significativo         
e estimulante para superar esses desafios. Silveira       
e Kiouranis (2008) relatam que o conhecimento       
científico através das ciências e das artes       
expressam sensações em conjunto com o      
imaginário. 

“A música e a letra podem ser uma importante          
alternativa para estreitar o diálogo entre alunos,       
professores e conhecimento científico” (SILVEIRA;     
KIOURANIS, 2008, p. 29). Diante disso, a criação        
de músicas, por parte dos estudantes, é uma forma         
que além de suscitar a imaginação e a criatividade,         
pode estimular o desenvolvimento de habilidades      
nos alunos quanto à escrita ou no trabalho em         
equipe. 
Coutinho e Hussein (2013) salientam que a música         

pode colaborar para aprendizagem da Química e       
contribuir para uma aproximação entre     
aluno-professor. A música nesse sentido, não      
aparece apenas como um recurso para memorizar       
determinado conteúdo, mas também para estreitar a       
relação com aos assuntos expostos em aula.  
O presente trabalho tem o objetivo de observar o          

entendimento do tema Nomenclatura de     
Hidrocarbonetos através da elaboração de músicas,      
além de verificar a potencialização das aptidões       
desenvolvidas pelos alunos. 
  

Resultados e Discussão 
A atividade foi desenvolvida em uma turma        

constituída por 17 alunos, da 2ª série do ensino, de          
uma escola particular em Nova Iguaçu, no Rio de         
Janeiro. A metodologia envolveu uma abordagem      
exploratória e qualitativa buscando atingir o objetivo       
proposto. 

A turma foi dividida em três grupos, sendo         
aconselhado que estes desenvolvessem uma     
música ou uma paródia relacionada ao assunto       
Nomenclatura de Hidrocarbonetos. A turma dispôs      
de uma aula de dois tempos de 50 minutos para a           
organização de suas ideias e na aula seguinte eles         
fizeram as apresentações. 
O grupo 1 teve apenas dois integrantes na atuação          

da música, pois os outros alunos não se dispuseram         

a participar. Este grupo elaborou uma paródia da        
música Cheia de manias (Raça Negra), com o título         
“Cheia de alcanos, alcenos e alcinos”. 

No grupo 2 todos os alunos apresentaram-se a         
frente e elaboraram uma música com gênero pop,        
intitulada “Eu sei dos hidrocarbonetos.”  

O grupo 3 criou um rap com o título “Os           
hidrocarbonetos”, com todos os integrantes     
participando da exibição. Este foi o grupo que mais         
se destacou transmitindo uma música original, com       
uma letra adequada ao tema proposto. 
 
Figura 1. Apresentação dos grupos 

 
 
Após a análise das apresentações e das letras de          

cada música percebeu-se uma melhor integração      
entre os dois últimos grupos. Um questionamento       
relatado antes da atividade referiu-se a dificuldade       
em memorizar as normas para a nomenclatura. Os        
alunos apontaram ter facilidade para relembrar o       
conteúdo depois das exibições. Outro ponto      
observado relaciona-se a colaboração dos grupos      
em produzir cada letra das músicas e como isso         
contribuiu nas atuações e nas percepções de cada        
discente. 
 

Conclusões 
A elaboração de músicas, no ensino de Química, a          

partir dos estudantes promove uma compreensão      
diferenciada da temática, possibilitando que estes      
estabeleçam um vínculo com a disciplina. Além de        
demonstrar como a junção entre atividades      
artísticas e a Química pode ser uma maneira de         
propiciar atividades em grupo e expôr um método        
criativo e dinâmico de apresentação das aulas. 
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