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RESUMO 

 

Este trabalho relata uma metodologia ativa para o Ensino de Ligações Químicas: 

Composição de paródias musicais como uma proposta de potencializar a 

aprendizagem significativa. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo 

pesquisa-ação, e utilizou, para o levantamento de dados e para a tomada de decisões 

no decorrer do processo de pesquisa, questionários, observações da atividade 

orientada, depoimento dos educandos durante e após a elaboração das paródias 

musicais, fotos, vídeos e análise das letras das paródias. A pesquisa foi realizada no 

Colégio Pedro II, Campus Niterói, Rio de Janeiro e aplicada no 1º. ano do Ensino 

Médio Regular do ano letivo de 2016. Os resultados obtidos indicam que a construção 

de paródias musicais favoreceu o processo de ensino-aprendizagem, sendo esse 

recurso didáticos visto pelos alunos como alternativa para facilitar a aprendizagem. 

Consideramos que este trabalho pode ser replicado, abrindo possibilidades de novas 

criações e pesquisas sobre o emprego de estratégias de metodologias ativas no 

ensino de Ciências da Natureza. Com o intuito de incentivar esta aplicação, 

elaboramos, como produto dessa dissertação, uma videoaula onde é mostrada a 

aplicação da metodologia e com orientações sobre a forma de utilização. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem de Química, Ensino e Aprendizagem de 

Ligações Químicas, Aprendizagem significativa, Paródias musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper reports an active methodology for the Teaching of Chemical Bonds: 

Composition of musical parodies as a proposal to potentiate meaningful learning. For 

this purpose we used a qualitative methodology and, for data collection and decision 

making during the research process, questionnaires, observations of the activity 

oriented, testimony of the students during and after the elaboration of the musical 

parodies, photos, videos and analysis of the letters of the parodies. The research was 

carried out at Pedro II School, Niterói, Campus, Rio de Janeiro and applied in the 1st. 

Year of Regular High School during the academic year of 2106. The results indicate 

that the construction of musical parodies favors facilitate the teaching-learning 

process. We consider that this work can be replicated and open possibilities of new 

creations and research on the use of active methodologies for teaching of Natural 

Sciences. In order to stimulate this application, we elaborate, as a product of this 

dissertation, a videoconference showing the application of the methodology and 

guidelines on how to use it.  

 

Keywords: Teaching and learning of chemistry, Teaching and learning of chemical 

bonds, Significant learning, Musical parodies. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de nossa jornada no magistério percebemos que a Química é uma 

disciplina que não se encontra como preferida da grande maioria dos educandos. 

Esse fato tem, ao nosso ver, relação com o modelo tradicional de ensino desta 

disciplina, normalmente centrado na figura do docente que propõe um ensino com 

aulas que convergem para a memorização de fórmulas, nomes e conceitos que 

distanciam a Química, quanto ciência, das realidades desses educandos. Nesta 

perspectiva, a sala de aula se torna rotineira e desestimulante à aprendizagem já que 

os conceitos de Química se apresentam descontextualizados, não significativos e 

desinteressantes. Essa realidade vai de encontro com o que Maldaner e Zanon (2001) 

defendem: “os poucos aprendizados em ciências mostram-se usualmente 

fragmentados, descontextualizados, lineares e não costumam extrapolar os limites de 

cada campo disciplinar”.   

Este modelo tradicional de ensino fica evidente quando as atenções se voltam 

para os recursos pedagógicos utilizados pelos docentes. No cotidiano escolar 

observamos e, de acordo com o entender de Junior e Lauthartte (2012),  que muitas 

vezes o livro didático é o único recurso pedagógico utilizado pelos docentes para 

pesquisas, definições conceituais, planejamentos, confecção de listas de exercícios, 

etc e isso pode acarretar certa rotina em sala de aula e a falta de diversidade de 

recursos didáticos. 

Na tentativa de confrontar essa realidade de modo a tornar o ensino de Química 

contextualizado, interessante, significativo, e que de fato vá ao encontro da realidade 

do educando, propomos, neste trabalho, a utilização de um recurso pedagógico de 

ensino alternativo e motivador. Esse recurso pedagógico se apoia na ludicidade, pois 

as ferramentas lúdicas, de acordo com Campos (2008), podem ser utilizadas como 

estratégias promotoras da aprendizagem nas práticas escolares, possibilitando a 

aproximação dos educandos ao conhecimento científico. As mesmas se apresentam 

como um importante e valioso recurso para que o docente, respeitando as 

características da adolescência, desenvolva nos educandos a habilidade de resolução 

de problemas que corrobora para a apropriação de conceitos. 

A ludicidade está relacionada a atividades que envolvem emoção, quando em 

sua execução, promovida por recreações ou competições, que pode atuar como um 

mecanismo para que o educando construa o conhecimento significativo. Segundo 
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Krasilchik (2005), o lúdico traz a emoção para sala de aula, um sentimento que 

favorece a formação de memórias em longo prazo, o tipo de memória necessária para 

que haja a aprendizagem significativa. 

Ainda sobre o uso da atividade lúdica, Cabrera (2006) defende que é importante 

o uso de metodologias alternativas que motivem a aprendizagem e as atividades 

lúdicas são meios auxiliares que despertam o interesse dos alunos, podendo ser 

aplicadas em todos os níveis de ensino. Santana (2008) defende que as atividades 

lúdicas acionam o pensamento e a memória, geram oportunidades para a expansão 

das emoções, bem como das sensações de prazer e da criatividade, uma vez que as 

condições de seriedade, compromisso e responsabilidade, ao invés de perdidas 

passam a ser sentidas. Deste modo, como atividades prazerosas ao organismo, as 

atividades lúdicas facilitariam a aprendizagem, pois os mecanismos para os processos 

de descoberta são intensificados. 

Nesta perspectiva, isto é, com o intuito de utilizar ferramentas didáticas lúdicas 

no processo de ensino-aprendizagem, propusemos a construção de paródias 

musicais contendo conceitos de Química, especificamente, a observação das ligações 

químicas nas “coisas” do cotidiano.  

A partir da década de 90, após o desenvolvimento de tecnologias que executam 

músicas em aparelhos portáteis móveis como celulares, smartphones, MP3, MP4 e 

outros, a música passa a fazer parte mais intensamente do cotidiano das pessoas e a 

ampla utilização de dispositivos móveis na atualidade é observada também nas 

escolas. Já em 2008 Silveira e Kiouranis afirmavam que os educandos, dos diversos 

níveis de aprendizagem, estavam imersos em novas tecnologias e linguagens, 

decorrentes da vasta e irrestrita difusão de informações (Silveira e Kiouranis, 2008). 

Porém, embora sejam realidades do cotidiano dos alunos, os novos materiais e 

estratégias de ensino com seus usos, tais como blogs1, vlogs2, flogs3, MP3, MP4 e a 

própria música, apesar de amplamente difundidos, não estão totalmente inseridos na 

realidade de sala de aula, sobretudo em escolas públicas. Contrapondo a isso, a 

                                                             
1 É uma abreviação da palavra weblog e consiste em uma página virtual utilizada para compartilhar 
informações ou experiências pessoais ou notícias, composta por textos ou posts cuja atualização é 
frequente. 
2 É uma abreviação de vídeoblog e consiste em uma página virtual utilizada para compartilhar 
informações ou experiências pessoais ou notícias, composta exclusivamente por vídeos cuja 
atualização é frequente. 
3 É uma abreviação de fotolog e consiste em uma página virtual utilizada para compartilhar fotos 
podendo estas terem comentários e/ou legendas.  
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música pode ser usada como motivadora e facilitadora do processo de ensino-

aprendizagem. É um recurso didático simples, dinâmico, contextualizado, que se 

aproxima da realidade do jovem, ajudando no diálogo entre professor e aluno e que 

também pode favorecer a interdisciplinaridade (Gilio, 2000). 

A aproximação dos conceitos de Química com a realidade do educando é um 

fator que pode desmistificar a Química como uma matéria difícil e ainda diminuir a 

incidência das perguntas do tipo “por que aprender esse conteúdo?” ou “onde vou 

aplicar isso no meu cotidiano?”. Para Oliveira e Morais (2008), “a utilização da música 

no processo de ensino aprendizagem em Química pode ser uma opção divertida e 

atrativa, já que esta se enquadrará como um recurso que iniba a fama de disciplina 

difícil que é a Química”, mostrando que devido à aproximação da música com os 

estudantes, seria outro caminho a ser utilizado para se discutir a Química. 

 Dentre várias, uma das formas de se trabalhar com música no ensino se dá 

através da construção de paródias musicais. De acordo com o dicionário Houaiss 

(2009) a paródia como gênero textual, é uma recriação de uma obra já existente e 

segundo a definição do dicionário HOUAISS (2009) da língua portuguesa, a paródia 

pode ser definida como: “Obra literária, teatral, musical etc. que imita outra obra, ou 

os procedimentos de uma corrente artística, escolar etc. com objetivo jocoso ou 

satírico; arremedo” . 

 Por meio das paródias musicais é possível aproximar os conceitos de química 

com as realidades dos educandos. Ressalta-se que Silveira e Kiouranis (2008), na 

defesa do uso desta estratégia didática, alertam para cuidados no sentido de que 

 as mesmas não devem proporcionem uma simples memorização dos conteúdos, mas 

sim, devem possibilitar a inserção da música no cotidiano dos educandos através da 

problematização de suas realidades. Assim, o uso de paródias como recurso 

pedagógico no ensino-aprendizagem, de uma forma lúdica, incentiva o educando a 

pesquisar como adequar conteúdos de Química aos seus cotidianos na música a ser 

parodiada. Durante a pesquisa o educando é incentivado à leitura e à produção 

textual, refinando assim sua capacidade de interpretar, compreender, criticar, 

ressignificar e produzir conhecimento. Estas, são habilidades cognitivas que 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, pode ser 

possível, a transferência de habilidades da música para a Química.  

Sternberg (2000), defende que a transferência de habilidades cognitivas é uma 

possibilidade a ser aplicada ao ensino. Afirma ainda que a transferência de 
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habilidades cognitivas é um fenômeno no qual o ser humano é capaz de “transportar” 

conhecimentos ou habilidades de uma situação problemática a outra. Na construção 

de paródias, os educandos podem transferir habilidades cognitivas relacionadas à 

área da Química, área normalmente de pouca afinidade, para a área da música, área 

normalmente de enorme afinidade e identidade. 

Assim sendo, a realização de uma paródia sobre conteúdos de Química 

considerados difíceis é uma atividade que pode possibilitar o processo de criação 

reforçando a capacidade, a habilidade e a autoestima dos estudantes. Além disso, 

nos momentos de criação, muitos conceitos, vivências, observações e impressões 

que os estudantes já adquiriram ao longo de suas trajetórias de vida podem ser 

retomados possibilitando o autoconhecimento. “A música é uma linguagem expressiva 

e as canções são vínculos de emoções e sentimentos e podem fazer com que a 

criança reconheça nelas seu próprio sentir” (ROSA, 1990, p. 19). A paródia é um 

recurso lúdico e de boa aceitação por parte dos educandos, podendo, assim, ser 

trabalhado de forma dinâmica e alegre. 

Na proposta deste trabalho, o uso das paródias musicais tem como 

embasamento a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, Novak e Hanesian 

(1980). Segundo os autores, a aprendizagem significativa “consiste na aquisição 

duradoura e memorização de uma rede complexa de ideias entrelaçadas que 

caracterizam uma estrutura organizada de conhecimento que os estudantes devem 

incorporar em suas estruturas cognitivas”. Nesse sentido, propõe-se aqui, que a 

música possa contribuir na organização e estruturação dos conteúdos. Na construção 

de uma paródia musical, por exemplo, o estudante precisa organizar os conteúdos 

para dar sentido na construção da letra da música. 

Nesta perspectiva, a proposta desta pesquisa de mestrado é realizar um estudo 

sobre o uso das paródias musicais como recurso pedagógico para o ensino de 

Química.  
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2 – JUSTIFICATIVA  

 

Por meio de recursos pedagógicos alternativos o docente pode estimular a 

motivação dos estudantes na aprendizagem. Um deles pode ser o uso de paródias 

musicais nas aulas de Química. Todavia, é necessário que a postura do educando 

seja de receptividade e envolvimento em relação a proposta pedagógica, assim os 

materiais utilizados nas aulas devem promover contextualização a partir do uso de 

informações da realidade, oportunizando reflexão crítica do mundo, desenvolvimento 

cognitivo e autoconhecimento. Santos (2006, p. 193), defende que: 

 

A melhoria da qualidade do ensino de Química passa pela definição de uma 
metodologia de ensino que privilegie a contextualização como uma das 
formas de aquisição de dados da realidade, oportunizando ao aprendiz uma 
reflexão crítica do mundo e um desenvolvimento cognitivo, através de seu 
envolvimento de forma ativa, criadora e construtiva com os conteúdos 
abordados em sala de aula. 

 

 A aprendizagem é uma via de mão dupla, isto é, ao passo que o educador é 

sujeito ativo em um sentido do processo, o educando deve também ser um sujeito 

ativo no sentido oposto. Em outras palavras, ao mesmo tempo que o docente deve 

realizar esforços para facilitar o processo de aprendizagem, os discentes devem 

realizar esforços em sua apreensão. Ambos devem ser sujeitos ativos no processo de 

ensino-aprendizagem.  

 Essa caminhada em mão dupla pode ser favorecida pela contextualização e 

pela afetividade. Para Wermann et. al. (2011, p. 2): “A música estreita laços entre os 

educandos, professores e a ciência de forma significativa, sendo capaz de motivar e 

estimular o aluno, facilitando a aprendizagem e desenvolvendo a socialização do 

indivíduo”.  A música pode ser um recurso pedagógico no processo de aprendizagem 

em Química, promovendo a afetividade que favorece as relações entre discentes e 

docentes e entre os próprios discentes. De acordo com Seber (1997):  

 

As construções intelectuais são permeadas passo a passo pelo aspecto afetivo e ele é 

muito importante. Tal aspecto diz respeito aos interesses, motivações, afetos, facilidades, 

esforço, ou seja, ao conjunto de sentimentos que acompanha cada ação realizada da 

criança. A afetividade é o motor das condutas. Ninguém se esforçará para resolver um 

problema de matemática, por exemplo, se não se interessar em absoluto pela disciplina. 
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Assim, o uso da música como ferramenta didática para a aprendizagem, 

justifica-se na medida em que, ao nosso entendimento, permitirá um ensino mais 

contextualizado e a aproximação, estreitamento de laços, com o professor, pois 

trabalha com uma ferramenta de interesse para o aluno. 

 Ressalta-se também, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), (BRASIL, 1996), em seu artigo 3º, inciso I, afirma que um dos princípios do 

ensino é garantir a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

Atividades pedagógicas alternativas que sejam motivadoras e auxiliem ou ainda 

reforcem o aprendizado são tentativas de garantir a permanência do educando na 

escola.  

Ao considerar a música uma ferramenta didática valiosa é importante o 

incentivo à sua utilização. Assim, como produto final desse trabalho, o ambiente 

construído na pesquisa será transformado em uma videoaula onde outros docentes 

possam se apoiar para enriquecer suas aulas. Neste produto serão também 

disponibilizadas orientações de como o docente pode auxiliar a produção de 

paródias pelos discentes a fim de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

Nosso alvo é disponibilizar um material que venha despertar a criatividade do 

professor e do aluno ao usá-lo. 
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3 – PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Conforme discutido, a interação entre os educandos e entre educandos e 

professor pode ser motivada e selada pela música. O uso desta arte como recurso 

pedagógico durante as aulas de Química desperta nos educandos motivação pela 

busca do conhecimento podendo contribuir para uma aprendizagem contextualizada, 

prazerosa e significativa. Partindo do proposto acima, definimos a seguinte questão 

como objeto de nossa pesquisa: A construção de paródias musicais pode contribuir 

para a aprendizagem de Química, mais especificamente, para o conceito de ligação 

química? 

A escolha deste tema é explicada pela nossa experiência como docente que 

aponta para dificuldades na aprendizagem dos conceitos de Ligações Químicas. 

Essas dificuldades se associam a confusão entre os conceitos de ligação iônica e 

covalente e entre suas respectivas representações. Em nossa prática docente, por 

inúmeras vezes, ouvimos educandos falarem “molécula de NaCl” ou ainda que após 

a mudança de estado físico de um composto covalente houve ruptura de ligações 

covalentes ou ainda que os pontos de fusão de compostos iônicos são sempre 

maiores que os dos compostos moleculares. Essas falas demonstram que há 

educandos que elaboram conceitos das Ligações Químicas distantes do que é o 

correto e isso possivelmente contribuirá para a formação de obstáculos 

epistemológicos que dificultarão a aquisição de novos conceitos Químicos, tais como: 

Geometria molecular, Polaridade de uma ligação, Polaridade Molecular e Forças 

Intermoleculares. É fundamental que esse tipo incorreto de interpretação conceitual 

não seja   construído na medida em que Ligações Químicas é um subsunçor 

fundamental para auxiliar na aprendizagem significativa de outros conceitos Químicos.  
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4 – OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

4.1 – GERAL:   

 

✓ Aplicar e avaliar o uso de paródias musicais como ferramenta didática para a 

aprendizagem de conceitos químicos. 

 

4.2 – ESPECÍFICOS:   

 

✓ Elaborar uma atividade didática sobre o conceito de Ligações Químicas usando 

como ferramenta a construção de paródias musicais pelos educandos. 

 

✓ Avaliar o processo de aprendizagem pelo uso desta ferramenta didática. 

 

✓ Utilizar a música como ferramenta didática na busca de um ensino de Química 

dinâmico, contextualizado e significativo.   

 

✓ Elaborar uma videoaula como o produto final desta pesquisa a fim de que 

outros docentes possam se apoiar para enriquecer suas pesquisas e aulas. 
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5 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA e FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

5.1 – MÚSICA: FATOS HISTÓRICOS E SEU USO NO CURRÍCULO ESCOLAR 

 

A música ocupava uma posição de destaque em toda a antiguidade. As 

civilizações antigas (séc. IV a.C.) faziam uso da música nas atividades cotidianas. Na 

Grécia, a música era indispensável nas peças teatrais e anualmente acontecia um 

festival musical. Além de arte, a música era considerada como uma das quatro 

disciplinas essenciais para a formação de um jovem; era vista como uma ciência. No 

século VI a.C., os mitos gregos são escolhidos pela tradição e eram transmitidos 

oralmente por cantores ambulantes que davam forma poética a esses relatos e os 

recitavam de cor em praça pública. Os poemas eram cantados, pois a escrita ainda 

não existia. A música era uma das linguagens e possibilitou destaque a Homero, autor 

das Ilíadas e da Odisseia. (BARROS, ZANELLA, ARAÚJO-JORGE, 2013) 

Em Roma, durante o período medieval, fins do século XII, a música era 

classificada como divina ou profana. A primeira, ministrada pelos monges em Latim, 

utilizava apenas o instrumento musical órgão. O Profano, disseminado pelos 

Menestréis e Saltimbancos, era alegre, animado e utilizava instrumentos como a 

sanfona, o saltério e o realejo (ARANHA, 1996). 

No século XVI, no Brasil, os jesuítas já utilizavam a música como atrativo nos 

seus ideais de catequização (BARROS, ZANELLA, ARAÚJO-JORGE, 2013). 

Segundo esses mesmos autores, a música em si já é um grande veículo de 

aprendizado cultural que pode ensinar história, geografia, moral, costumes, etc. 

Apesar da música ter sido muito valorizada na educação nas culturas antigas, 

constituindo-se, inclusive, como uma disciplina obrigatória nos currículos básicos, 

observa-se o desaparecimento gradual da música na escola, o que reflete, de alguma 

maneira, uma crescente desvalorização desse conhecimento pela sociedade. A partir 

da década de 70 a música começa a perder espaço como disciplina em função de um 

movimento educacional mais tecnicista, no qual a formação deveria ser mais prática, 

objetiva, não considerando uma formação mais ampla, pois era necessária a formação 

técnica especializada e os cientistas passaram a atuar sem uma preocupação com a 

formação humana (CUNHA, 2000).  

No Brasil este processo começou a ser revertido com a promulgação da Lei 

11.769/2008 (BRASIL,2008) que volta a assegurar o ensino da música nas escolas 



21 

 
 
 

públicas e particulares, onde percebe-se uma tentativa de restaurar a formação mais 

ampla e humana, que pode também ser propiciada pelo envolvimento do estudante 

com a música. A lei 13.415/20174 (BRASIL,2017) continua assegurando o ensino da 

música no Ensino Médio, porém, apesar da obrigatoriedade do ensino de música nas 

escolas não ser exclusividade da disciplina de artes, outras disciplinas pouco se 

arriscam a elaborar materiais de ensino que contemplem a música como instrumento 

didático. No entanto, os educandos estão inseridos neste universo e sendo o campo 

das formas musicais fértil e de fácil assimilação, este pode se mostrar extremamente 

útil para o trabalho do professor que deseja renovar, dinamizar e buscar maior 

eficiência de aprendizado em seu modo de explicar a matéria (FERREIRA, 2002). 

Ainda existe certa resistência por parte dos professores em utilizar essa estratégia 

didática por acreditarem que perturba a ordem da aula ou que distraem os estudantes, 

não percebendo as vastas contribuições dessa metodologia para o processo de 

significação que terá para os estudantes (SÁ et. al., 2011). Para Penna (2012, p. 25), 

“a música, em suas mais variantes formas, é um patrimônio cultural capaz de 

enriquecer a vida de cada um”, ampliando sua experiência expressiva e significativa.  

 

5.2 – O USO DA MÚSICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO  

 

Observa-se no ensino médio, muitos educandos desinteressados e 

desmotivados com os estudos, interferindo negativamente na aprendizagem 

(Ausubel, Novak e Hanesian, 1980). Nesta perspectiva, se faz necessário, no âmbito 

escolar, o uso de recursos pedagógicos que priorizem tornar a aprendizagem 

significativa e interessante e prazerosa aos educandos. Quanto mais prazerosa e 

significativa a aprendizagem, maior será a participação dos educandos enquanto 

sujeitos ativos no processo de aprendizagem. A aprendizagem significativa dos 

conceitos científicos favorece a formação de cidadão crítico, ético, interativo, criativo 

e capaz de transformar a realidade em que vive.  Nunes e Adorni (2009) defendem: 

 

                                                             
4 Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 
11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em 
Tempo Integral. 
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“Para que os alunos participem ativamente, como reais cidadãos, da 
sociedade na qual estão inseridos, é necessário que as instituições de ensino 
priorizem condições para ocorrer um aprendizado significativo. ” 

 

 Sá, Vicentin e Carvalho (2010) e Wanderley et al. (2007) concordam que a falta 

de interesse dos educandos é devido à maneira na qual é transmitido o ensino. 

Quando os conteúdos disciplinares não são associados ao contexto dos educandos, 

o estudo da Química normalmente não é motivante, justamente pela inexistência de 

relações com a vida pessoal e com a sociedade, sendo algo considerado apenas a 

ser memorizado.  

Neste aspecto, a música pode ser um elemento motivador e facilitador do 

processo de ensino aprendizagem de conceitos científicos, também pelo seu caráter 

lúdico. Nesta via, Barreiro (1990) defende que: 

 

Diferentemente do livro didático e outros recursos, os quais se presume que 
o professor tem o maior conhecimento (o que implica uma relação de 
desequilíbrio entre os dois interlocutores, alunos e professor) a música 
permite fazer surgir em classe uma relação pedagógica distinta, igualitária e 
mais construtiva. 

 

O uso da paródia musical como ferramenta instrucional pode proporcionar aos 

educandos uma atividade capaz de articular o entrelaçamento dos saberes do 

cotidiano com os conhecimentos escolares e científicos, problematizando-os. 

Com este enfoque, e para que se conheça o estado da arte nesta linha de 

pesquisa, efetuou-se levantamento bibliográfico utilizando como palavras-chave: 

Ensino de Química e Ensino de Ciências associadas ao uso de Paródia e Música e 

sobre a relação entre elas em artigos publicados em atas de congressos e revistas 

brasileiras, bem como em teses e dissertações, nos últimos dez anos. A seleção das 

obras foi feita pela leitura dos resumos e selecionados àqueles que estavam em 

conformidade com a metodologia proposta na presente pesquisa de mestrado, sendo 

descartadas as obras que, apesar de constarem no resultado da busca, não 

apresentaram identidade com tal metodologia.  

Para melhor compreensão e visualização dos resultados da pesquisa, as obras 

foram sistematizadas e estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Artigos selecionados para a revisão bibliográfica. 

 
Nome do 

artigo/dissertação 
 

Nome do(s) autor(es) Ano da publicação 

 
A Música e o Ensino de 

Química. 
 

Marcelo Pimentel da 
Silveira e Neide Maria 
Michellan Kiouranis. 

2008 

 
Um encontro da biologia 
com a música: por um 

ensino mais humanista. 
 

 
Ana Maria Barbosa 

Damasceno. 
 

2009 

 
Química encantada: 

aplicação de uma 
metodologia alternativa 
no ensino de química. 

 

 
Maria Onaira Gonçalves 
Ferreira, Iara Campos 
Dias, Marly Lopes de 

Oliveira. 
 

2010 

 
Proposta para o Ensino 

de Física através da 
música. 

 

 
Francisco Halyson 

Ferreira Gomes, Tássia 
Pinheiro de Sousa, Mayra 
Pontes de Queiroz, Maria 
da Glória Araújo Costa, 
Maria Juliete Ferreira de 

Souza. 
 

2010 

 
Interação entre música e 
tecnologia para o ensino 

de biologia: uma 
experiência utilizando a 

web-rádio. 
 

Adriane Dall’Acqua de 
Oliveira, Luiz Alberto 
Pilatti, Antônio Carlos 

Francisco, Dalva Cassie 
Rocha. 

2011 

 
Música em Aulas de 

Química: Uma Proposta 
para a Avaliação e a 
Problematização de 

Conceitos. 
 

Wilmo Ernesto Francisco 
Junior e Leidiane Caroline 

Lauthartte. 
2012 

 
A música pode ser uma 
estratégia para o ensino 

de ciências naturais? 
Analisando concepções 

de professores da 
educação básica. 

 
Marcelo Diniz Monteiro de 

Barros, Priscilla 
Guimarães Zanella e 
Tania Cremonini de 

Araújo-Jorge. 

2013 
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Tabela 1: Artigos selecionados para a revisão bibliográfica. 

O Ensino de Química e a 
Utilização de Música. 

 
Fernanda da Fé Picolli, 
Sabrina Stefanie dos 

Santos e Alessandro Cury 
Soares. 

 

2013 

 
A música como recurso 
didático no ensino de 

Química. 
 

Laudicéia Rocha 
Coutinho e Fabiana R. 

Gonçalves e Silva 
Hussein. 

2013 

 
A utilização da música 

como instrumento 
didático-pedagógico no 

ensino de química 
orgânica. 

 

Filipe Barbosa da Silva. 
 

2013 

 
Paródias como 

ferramentas para o 
ensino/aprendizagem de 

Química. 
 

 
Erika Louise B. Ribeiro, 
Caroline Stephanee M. 
Mendonça, Priscilla S. 

Lassance, Eluzir P. 
Chacon, Carlos Magno R. 

Ribeiro e Marcia N. 
Borges. 

 

2014 

 
O uso da música popular 
brasileira como estratégia 
para o ensino de ciências. 

 

 
Marcelo Diniz Monteiro de 

Barros. 
 

2014 

 
Uso de paródias como 
estratégia didática no 
ensino de Química. 

 
Christina Vargas Miranda 

e Carvalho, Patrícia 
Hendyel Marques 

Damascena, Luciana 
Aparecida Siqueira Silva, 
Joceline Maria da Costa 

Soares. 
 

2014 

 
As paródias no ensino de 

ciências. 

 
Raquel Sanzovo Pires de 
Campos, Aline Mendes 

da Cruz, Lucas Borges de 
Souza Arruda. 

 

2014 

O encanto da música no 
ensino de química. 

Valdecir Manoel da Silva. 2014 
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Tabela 1: Artigos selecionados para a revisão bibliográfica. 

 
O uso da música no 
ensino de biologia: 
experiências com 

paródias. 
 

 
Ellen Samara Pereira da 

Silva, Ingride Barros 
Pereira, Suzyanne Morais 

Firmino de Melo. 
 

2015 

 
A paródia como objeto de 

aprendizagem. 
 

Luiz André Rospa 
Machado. 

2015 

 

Cantando ligação 
química. 

 

Karla Nara da Costa 
Abrantes, Maria 

Aparecida da Silva 
Rodrigues, Fabiana 

Gomes, Alécia Maria 
Gonçalves. 

 

2016 

 
Análise de métodos 

alternativos para o ensino 
de química: uma síntese 
a partir das propostas de 
metodologias ativas de 

ensino. 
 

Luísa Franklin de Matos 
Ruzza 

2016 

 

Uma proposta para estreitar, por meio da música, o diálogo entre saberes 

cotidianos e conhecimento científico e, assim, trazer temáticas com grande potencial 

de problematização, é apresentada por Silveira e Kiouranis (2008). Nesta publicação, 

os autores defendem que a música pode ser utilizada para contextualizar o ensino, 

dando maior significado aos conceitos ou conhecimentos por ela veiculados. 

Destacam que a letra e a música motivam, despertam o interesse e podem 

proporcionar uma discussão interdisciplinar.  

Com este enfoque trabalharam a música “Movido a água” (Anexo A), de Itamar 

Assumpção, para a discussão do tópico sobre o uso de diferentes formas de energia. 

Os autores destacam que a letra e a música motivam, despertam o interesse e podem 

proporcionar uma discussão interdisciplinar, uma vez que envolve questões políticas, 

econômicas e de conteúdos disciplinares de Química. 

Silveira e Kiouranis (2008) selam suas considerações afirmando que apesar de 

estar pouco incorporada nas estratégias de ensino mais recomendadas, a música se 
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mostra um recurso pedagógico útil na interpretação de mensagens do cotidiano que 

têm significado científico, social e tecnológico.  

Damasceno (2009), realizou, para o ensino de Biologia com alunos do ensino 

médio de uma escola estadual, oficinas que incluíam músicas, fotos e fatos que 

refletem o imaginário cultural da cidade de Capela Nova, Minas Gerais. As oficinas 

buscaram resgatar a cultura da região por meio das canções e origens e costumes 

antigos, típicos da região. Os resultados mostraram que as oficinas despertaram 

emoções que, direcionadas, conduziram a melhor aprendizagem. Indo um pouco 

além, as oficinas permitiram que o educando se reencantasse com as manifestações 

culturais de seu povo e redescobrisse o seu valor e do ambiente natural. 

Para a autora a pesquisa desenvolvida permitiu ao educando uma mudança de 

atitude, uma elevação da autoestima permeada pela valorização da sua cultura, da 

sua região e de seu povo. Em suas considerações finais afirma que muitos dos 

conteúdos biológicos propostos foram aprendidos integralmente, não como mera 

memorização, mas revestidos de intensas emoções que chegaram ao mais recôndito 

dos sujeitos envolvidos, favorecendo uma aprendizagem significativa. Destaca ainda 

que: 

 
A música induz a imagens permeadas por sentimentos que, conhecidos pela 
consciência central, provocam internamente o impacto das emoções [...] 
nesta perspectiva, há um encontro harmonioso entre o imaginário e o 
intelecto, o que contribuiu para que a aprendizagem fosse significativa. 

 

Ferreira, Dias e Oliveira (2010) afirmam que as dificuldades cotidianas no 

processo de ensino-aprendizagem de Química estão associadas ao método 

tradicional de ensino. Nesta perspectiva, apontam que uma das grandes barreiras no 

aprendizado de Química é a dificuldade de correlacionar os conceitos vistos em aulas 

com o cotidiano, a abstração desses conteúdos e a resistência por parte dos 

educandos à disciplina. A fim de mudar esse cenário utilizaram a música como 

“recurso pedagógico inovador, motivador, facilitador e significativo para a educação, 

constituindo uma alternativa para estreitar a relação entre conhecimento em química 

e a vida cotidiana do aluno”. A metodologia aplicada deu-se pela produção de paródias 

musicais contendo conteúdos de Química trabalhados em sala de aula. A partir das 

observações coletadas, os autores concluíram que processo de aprendizagem foi 

prazeroso, dinâmico e eficiente permitindo aos educandos a construção de um 

conhecimento cognitivo e o desenvolvimento de suas habilidades, além de uma 
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relação menos conflitante entre eles e seus professores, baseada no diálogo e na 

mútua compreensão. 

Gomes et al. (2010) defendem que quando os conceitos da Física são tratados 

como parte integrante da vida de um educando, há desenvolvimento de competências 

e habilidades que permitem o mesmo vivenciar o conhecimento científico. Para isto 

os autores propõem o uso de várias metodologias, das quais destacam-se: mídias 

computacionais, experimentos utilizando material de baixo custo e o próprio livro 

didático, que pode deixar de ser usado como material tradicional e passar a ser usado 

numa abordagem mais significativa. Com um enfoque diferente no uso da música 

como ferramenta didática, os autores propuseram uma metodologia que buscou uma 

aproximação entre Ciência e o cotidiano do aluno através da construção de 

instrumentos musicais. 

Assim, após serem apresentados ao conceito de ondas sonoras, os educandos 

foram convidados para uma oficina de música a fim de que pudessem reconhecer as 

principais características do som, tais como frequência, intensidade, timbre, dentre 

outros, propondo-lhes, por conseguinte, a confecção de um instrumento musical 

utilizando material alternativo. Um questionário avaliativo aplicado aos educandos 

mostrou que os mesmos consideraram importante a realização do experimento para 

o desenvolvimento do raciocínio científico. Os autores afirmam que as atividades 

desenvolvidas no laboratório de ciências foram identificadas como ferramentas para 

a fixação do conhecimento construído em sala de aula. Dessa forma, a inclusão de 

experiências no ensino de Física tornou o estudo dessa disciplina mais significativa. 

Concluindo, defendem que os docentes, apesar das dificuldades do cotidiano escolar, 

devem se empenhar para proporcionar aulas agradáveis e dinâmicas, resistindo à 

cultura arraigada de que aula boa é a que se pauta na resolução somente de 

exercícios. Defendem ainda que aulas práticas, como a que é sugerida na pesquisa, 

são de extrema importância para o aprendizado, bem como a oportunidade que os 

alunos terão de identificar suas habilidades e desenvolver o raciocínio das ciências e 

assim contribuir para uma aprendizagem significativa. 

Oliveira et al (2011), relatam a experiência de utilização da música, aliada à 

tecnologia da web-rádio, como ferramenta didática para o ensino de Biologia de 

educandos do segundo ano do ensino médio da rede pública de ensino de Ponta 

Grossa /Paraná. A experiência constituiu-se no estudo, a partir da letra de músicas 

como elemento problematizador, de conteúdos voltados para a saúde e as reações 
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ecológicas do ser humano em relação ao ambiente. As músicas “A serra” da banda 

Plebe Rude (Anexo B) e “Passaredo” de Chico Buarque (Anexo C) foram selecionadas 

pelos professores, enquanto as músicas “O pulso”, da banda Titãs (Anexo D) e “Água 

e Fogo” da banda Tribo de Jah (Anexo E) foram selecionadas pelos educandos. 

Segundo os autores, todas as letras de músicas selecionadas oportunizaram o 

trabalho com os conteúdos propostos. Por conseguinte, as músicas foram 

apresentadas aos educandos para que os mesmos, ao ouvi-las, identificassem 

conteúdos/conceitos e, em seguida, foi promovido um debate sobre o significado dos 

termos técnicos no contexto da música. A partir daí equipamentos como: uma mesa 

de transmissão, duas caixas acústicas e um computador ligado à internet, foram 

instalados na sala de aula e o programa da web-rádio pôde ser transmitido, ao vivo e 

online, no horário letivo. Os autores afirmam que houve a participação de 19 

educandos, de internautas de 5000 cidades conectadas, de três professores e de um 

locutor para que a atividade se concretizasse. Os pesquisadores afirmam que a 

atividade proposta revelou as possibilidades de transformar e dinamizar o ambiente 

escolar e ainda permitiu que os educandos estabelecessem correlações entre a 

música e a tecnologia.  

Junior e Lauthartte (2012) relatam o uso de paródias para o ensino de Funções 

Orgânicas. O trabalho foi aplicado em turmas do 3º ano do ensino médio do Colégio 

Tiradentes da Polícia Militar, no município de Porto Velho/RO. A estratégia utilizada 

pelos professores/pesquisadores consistiu na elaboração e apresentação extraclasse, 

após uma aula expositiva sobre o tema, de paródias elaboradas pelos educandos 

sobre as funções Aldeídos, Cetonas, Ácidos carboxílicos, Ésteres, Éteres, Sais 

orgânicos e Fenóis.  

Segundo os autores, a realização da dinâmica apresentou vários benefícios no 

processo educativo, sobretudo quanto ao trabalho coletivo, melhorando a relação 

pessoal entre os educandos, mas também em relação à aprendizagem. Além disso, o 

ensaio para a apresentação das paródias exigiu certo grau de organização ao qual 

não estavam habituados. Afirmam ainda que a relação docente-educando também 

melhorou bastante, assim como a afetividade e o trabalho em grupo com regras pré-

estabelecidas. As paródias elaboradas pelos discentes foram sobre aldeídos (anexo 

F), ésteres (anexo G) e sais orgânicos (anexo H). Nas mesmas foram observados 

muitos aspectos do cotidiano em que os educandos estão inseridos. Concluem 

afirmando que a música, apesar de ser pouco utilizada como ferramenta para o ensino 
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de Química, é bem aceita entre a comunidade escolar por ter a capacidade de 

despertar interesse, motivação e aprendizado, sobretudo devido ao seu caráter lúdico.  

Barros, Zanella e Araújo-Jorge (2013) realizaram uma pesquisa de campo onde 

investigaram os possíveis usos da música popular brasileira por professores nas 

disciplinas de Ciências Naturais e Biologia. Constataram que a maioria dos 

professores utilizam com baixa frequência ou não utilizam a música popular brasileira 

como ferramenta didática. Os  motivos alegados são quantidade de horas/aulas; 

necessidade de trabalhar em várias escolas tendo de agrupar suas aulas em um único 

dia em cada instituição; exercício de várias funções, como o de docência e 

coordenação pedagógica; excesso de educandos na sala de aula; excesso de 

burocracia, sendo ressaltado o tempo que se gasta com o preenchimento de diários e 

fichas de avaliação;  estreiteza do intervalo entre os turnos de trabalho o que  exige 

do professor muito esforço e resistência física e emocional para atender à demanda 

da instituição. Em contrapartida, os docentes que fazem uso da música em suas aulas 

alegam que esta estratégia é devida a vontade de enriquecer e diversificar as aulas; 

necessidade de inovar a metodologia da aula; dificuldade no ensino de algum 

conteúdo maçante ou complicado; experiências anteriores; possibilidade rica de 

explorar um recurso tão disseminado pela mídia e acessível aos educandos; gosto 

dos educandos pelas músicas, que funcionam como um atrativo para as aulas; a 

concepção pedagógica da escola. Nesta perspectiva, os autores destacaram os 

objetivos que levam os docentes a optarem pelo uso da música em suas aulas: facilitar 

o ensino de algum conteúdo pela melhoria do método de aprendizagem; criar um 

espaço mais descontraído, inovador e menos cansativo em sala de aula; incentivar, 

associar e/ou explorar a capacidade de criação, interação e interpretação do aluno em 

prol da aprendizagem; atrair a atenção dos educandos para a aula e explorar sua 

capacidade de criação. 

Segundo os autores, as metodologias mais utilizadas pelos professores que 

adotam a música como estratégia didática são: Utilização de música para ensinar ou 

exemplificar algum conteúdo; incentivo à criação de música pelos educandos; 

Incentivo à produção de paródias pelos educandos; incentivo à busca, por parte dos 

educandos, por músicas relacionadas ao conteúdo trabalhado; criação de jogos e 

brincadeiras utilizando músicas relacionadas ao conteúdo abordado; apresentação de 

paródias para a turma. Destacam ainda que a utilização da música em sala de aula 

despertou o interesse e a participação dos educandos em todas as atividades: ao se 
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envolverem na interpretação de músicas e elaboração de paródias, ampliaram sua 

compreensão dos conceitos .Os autores reiteram  que é possível entender a música 

como um recurso didático com caráter lúdico para instaurar um processo significativo 

e instigador no ensino de Ciências Naturais e de Biologia e que sua utilização como 

instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem por professores de Ciências 

Naturais e Biologia deve ter o uso possibilitado e incentivado em sala de aula. 

Picolli, Santos e Soares (2013) propõem o uso de paródias como um recurso 

pedagógico interessante e motivador no ensino aprendizagem dos conceitos 

químicos. Defendem que o uso da música em sala de aula possibilita a 

contextualização dos conteúdos, facilitando e dando maior significado aos conceitos 

a serem aprendidos pelos educandos, pois permite um estreitamento na relação dos 

saberes cotidianos e científicos. Os autores indicam duas possíveis formas de 

trabalhar a paródia no ensino de Química: Elaboração da paródia pelo docente que a 

apresenta aos educandos, ou composição pelos educandos. Há também a 

possibilidade de um trabalho conjunto, onde os educandos melhoram a paródia 

iniciada pelo docente.  

No primeiro caso, a paródia construída pelo docente deve ser apresentada 

através de uma leitura pausada para que os educandos se familiarizarem com os 

conceitos presentes na letra. Por conseguinte, com o conjunto letra e música todos os 

aprendizes devem ser convidados a cantar em um momento de descontração e 

entrosamento da turma. 

 Já na segunda opção, quando os educandos são agentes ativos no processo 

de ensino aprendizagem, os autores acreditam na construção da aprendizagem a 

partir do aprendiz, sendo o docente apenas mediador dessa construção, favorecendo 

uma aprendizagem mais significativa. Após criação das paródias pelos educandos os 

pesquisadores propõem a aplicação de uma avaliação, visto que, a falta da mesma 

pode levar os educandos à frustração em relação às próximas atividades propostas, 

onde eles sejam os autores das mesmas. Os autores ressaltam ainda que a avaliação 

deve refletir todo o processo de construção da paródia, desde a escolha da música 

pelos educandos até sua apresentação final, não considerando se os conceitos da 

matéria estão corretamente inseridos na letra da música ou não.  

Em suas considerações finais os autores relatam que o recurso pedagógico 

proposto poderá ser abraçado pelos educandos, uma vez que contextualiza os 

conceitos químicos às suas realidades. Fazem, ainda, um apontamento para este 
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modelo de aprendizagem, em que há fuga do modelo clássico de ensino, isto é, os 

educandos deixariam de “decorar” os conceitos e aparece o modelo de uma 

aprendizagem significativa, ou seja, os educandos passariam a ter um recurso para 

recorrer aos seus subsunçores facilitando a relação ensino-aprendizagem. 

Coutinho, Gonçalves e Hussein (2013) trabalharam com educandos do primeiro 

ano do Ensino Médio de uma escola pública em São José dos Pinhais/PR sobre o 

conteúdo de modelos atômicos. As paródias foram elaboradas pelos educandos, em 

grupos, após uma apresentação geral do conteúdo pelo professor, permitindo que os 

educandos construíssem modelos para representar a composição da matéria. No 

final, cada grupo de educandos apresentou as paródias para os outros companheiros 

da turma.  

A avaliação da metodologia utilizada foi realizada dois anos depois, quando os 

educandos se encontravam no 3º. ano do Ensino Médio. Foi aplicado um questionário 

sobre o conteúdo disciplinar na turma que trabalhou com as paródias e em outra 

turma, também do 3º. ano, que não foi submetida a este tipo de aula. O grupo 

investigado teve o maior número de acertos quando comparado com o grupo que não 

construiu a paródia. Por isso as pesquisadoras defendem que acorreu uma 

aprendizagem significativa, pois ao recordar a música, toda a estrutura criada para 

organizar os conceitos estudados foi acionada permitindo que o educando, ao 

interpretar as questões, pudesse fazer as conexões necessárias para a resolução dos 

problemas apresentados. Segundo os autores, confirma-se nessa suposição que a 

aprendizagem foi significativa, já que se tornou duradora e permitiu o acesso a rede 

de ideias sobre o conteúdo estudado.  

Silva (2013)  aponta que a música, através das paródias, é um recurso 

pedagógico que ajuda na compreensão dos conceitos químicos. Ressalta, entretanto, 

que embora a música e a Química consigam estreitar laços para promover a 

aprendizagem, se deve tomar cuidado para que este recurso não favoreça a simples 

memorização do conteúdo, o que seria um encontro com o modelo tradicional de 

ensino. 

 Nesta perspectiva, o autor realizou uma busca no “Youtube” de vídeos 

contendo paródias que abordassem o Ensino de Química Orgânica usando como 

palavra-chave “a música no ensino de química Orgânica”. Selecionou um total de 112 

vídeos que foram separados pelos critérios de “memorização mecânica” que é aquela 

em que a paródia favorece a memorização sem reflexão do objeto de estudo, 
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“problematização” que é aquela em que a paródia pode promover reflexão do objeto 

de estudo e “memorização e problematização” em que a paródia promove 

memorização, reflexão e tira dúvidas do objeto de estudo 

Entre os vídeos selecionados 61,6% apresentaram característica de 

memorização mecânica, 25% de problematização, 11,6% de memorização e 

problematização, enquanto 1,79% não ofereceram elementos para serem 

caracterizados nestes critérios. Os vídeos com memorização mecânica sobrepõe os 

vídeos com memorização e problematização ou ainda apenas problematização, 

constatando-se um Ensino de Química Orgânica recheado de memorização de 

conceitos, estruturas e regras. Além disso, Silva (2013) destaca que as letras de 

algumas paródias deixaram a desejar nos conceitos abordados. 

Segundo o autor, os vídeos que foram produzidos sem orientação de um 

docente foram ineficazes para a aprendizagem. Assim, recomenda que para alcançar 

êxito no recurso didático se faz necessária intervenção da figura docente, pois esta 

indicará o melhor caminho a ser seguido pelo educando. Neste sentido a interação 

educando-educador é de suma importância para elaboração e êxito do recurso 

pedagógico.  

Ribeiro et al. (2014) utilizaram paródias como ferramentas didáticas no ensino 

da Tabela Periódica. Segundo os autores, as paródias foram utilizadas como 

diferencial no contexto ensino-aprendizagem. A metodologia foi aplicada para turmas 

de 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Manuel de Abreu em Niterói/RJ e os 

educandos tiveram liberdade na escolha da música e elaboração das letras. As 

paródias elaboradas foram avaliadas pelo professor-pesquisador, no que tange à 

originalidade, coerência científica, poética e criatividade. A pesquisa destaca que a 

estratégia metodológica foi muito bem aceita pelos educandos, pois criatividade, 

trabalho em equipe e a produção textual foram efetivos no processo. 

Segundo os autores, a interpretação dos dados da pesquisa revela que a 

música é um recurso pedagógico inovador e facilitador para o ensino-aprendizagem 

de química, já que a mesma está inserida no cotidiano dos educandos, podendo, 

portanto, impulsionar, motivar e fortalecer a busca pelo conhecimento científico. 

Barros (2014) analisou em sua pesquisa de doutorado a concepção de 

professores da educação básica sobre o uso da música popular brasileira como 

estratégia para o ensino de ciências 
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Com esta finalidade realizou uma investigação dos possíveis usos da música 

popular brasileira por professores da educação básica nas disciplinas de Ciências 

Naturais e Biologia. Os dados coletados por meio de questionários demonstraram que 

a maioria dos professores utilizam com baixa frequência ou não utilizam a música 

popular brasileira como estratégia para o ensino dessas disciplinas. Segundo o autor, 

limitações como a pouca relevância dada pelos livros didáticos de ciências ao uso de 

letras de músicas para o ensino e o fato de as músicas não serem consideradas meios 

de comunicar conteúdos de ciências e obstáculos como o desconhecimento dos 

professores da música como estratégia de ensino; a pouca valorização da música 

pelas escolas e na formação docente; a (alegada) falta de tempo e falta de recursos 

materiais para os professores nas escolas e a ausência de uma infraestrutura 

adequada no espaço escolar para facilitar o trabalho com as letras de músicas são 

fatores que justificam a baixa frequência ou não utilização da música no Ensino de 

Ciências. 

Em função dos dados da pesquisa, o autor defende que letras de músicas podem 

inovar o ensino de Ciências e fortalecer a qualidade das práticas educativas dos 

professores, sensibilizando os educandos para temas científicos e culturais e 

recomenda o seu uso em sala de aula. As letras de músicas podem e devem ser 

incorporadas como estratégias a serem utilizadas com maior frequência por 

professores para a inovação no ensino de ciências. Demonstrou também que qualquer 

estilo musical pode ser levado como estratégia de ensino para os espaços educativos, 

incluindo-se aí a sala de aula uma vez que permite que vários temas científicos 

possam ser contextualizados para os educandos, de forma lúdica, prazerosa e 

problematizada. 

Carvalho et al. (2014) relatam a utilização de paródias musicais como recurso 

pedagógico no ensino de Química. Trabalharam com o tema Soluções com 

educandos do 2º ano do Ensino Médio do Instituto Federal Goiano. Para tal, os 

educandos foram divididos em grupos de aproximadamente seis integrantes e em 

seguida orientados de como deveriam criar suas paródias. Após alguns dias as 

mesmas foram apresentadas em um evento denominado Festival de Paródias.  

As paródias selecionadas pelos alunos foram “Oh Chuva” da banda Planta e 

Raiz (anexo I), “Gatinha Assanhada” de Gustavo Lima (anexo J) e “Ainda Ontem 

Chorei de Saudade” de Moacyr Franco (anexo K), “Ai Se eu te Pego de Michel Teló 

(Anexo L). Os autores afirmam que dos cinco grupos que participaram da pesquisa 
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três apresentaram motivação e desenvoltura na elaboração e apresentação das 

paródias, um demonstrou timidez na apresentação e um outro não utilizou nenhuma 

música para parodiar, mas elaboraram uma letra (anexo M) que de maneira tímida se 

relacionava com o conceito de soluções. Essa atitude foi interpretada pelos autores 

como falta de interesse pela atividade proposta. 

 Os autores registram que, embora as paródias não tenham dialogado com 

outras disciplinas, não promovendo a contextualização e interdisciplinaridade 

sugeridas nas orientações para elaboração, os dados avaliativos coletados apontam 

que a utilização de paródias como recurso pedagógico foi relevante, uma vez que a 

aprendizagem além de prazerosa tornou-se duradoura. 

Campos, Cruz e Arruda (2014) fizeram uso de paródias para o ensino de 

“Órgãos dos Sentidos” para turmas do 9º ano de uma escola estadual de São Paulo. 

A escolha desta ferramenta baseou-se, segundo os autores, em uma pesquisa prévia 

onde observaram grande afinidade dos alunos por música e tecnologia. 

 Após aula expositiva do conteúdo e respeitando as afinidades musicais e 

pessoais, os educandos foram separados em grupos e a seguir foi explicada a 

proposta da pesquisa, bem como as etapas de elaboração de uma paródia. A partir 

daí as apresentações foram gravadas em vídeos com o auxílio de uma câmera digital, 

mas também computadores, mp3, rádios e celulares dos educandos. Nesta etapa os 

autores destacaram o envolvimento dos educandos, o que auxilia no processo de 

aprendizagem. Campos, Cruz e Arruda (2014) afirmam que as paródias se 

apresentam eficazes no ensino de ciências uma vez que o desejo de aprendizagem 

foi intenso, o que foi evidenciado nos textos produzidos, onde aparecem elementos 

conceituais trabalhados em sala de aula. Afirmam ainda que o respeito sobre as 

afinidades musicais dos integrantes dos grupos favoreceu para o sucesso do trabalho. 

 Silva (2014) realizou um trabalho onde letras de músicas envolvendo conceitos 

químicos foram distribuídas para os educandos para que, acompanhados pelos 

acordes de um violão, os mesmos cantassem e aprendessem de forma interativa tais 

conceitos. As letras das músicas se encontram nos anexos N, O e P (KELVIN, s.d., 

apud SILVA, 2014), respectivamente. Após as apresentações foram desenvolvidas 

discussões sobre a letra das músicas e os conceitos abordados durante as aulas, 

onde foi possível observar considerável motivação dos educandos na aprendizagem 

com a metodologia aplicada. Diante dos dados coletados, o autor defende que a 

música torna a aula mais dinâmica, prazerosa e motivadora para a aprendizagem e 
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nesta perspectiva deve ser utilizada como recurso metodológico alternativo no Ensino 

de Química. 

 Silva, Pereira e Melo (2015), após pesquisa de natureza de levantamento 

bibliográfico defendem que a paródia é uma eficiente estratégia pedagógica para o 

ensino e aprendizagem de Biologia. Os autores acreditam que o modelo atual de 

ensino se encontra ineficaz, uma vez que é corriqueiro observar a falta de interesse 

do educando, seja quanto espectador ou quanto sujeito ativo no processo de 

aprendizagem. A fim de confrontar essa realidade, métodos inovadores de ensino se 

fazem necessários e que nesses métodos o educando seja sujeito ativo na aquisição 

de conhecimento. Para isso se faz necessário que o educador saia de sua atual zona 

de conforto, isto é, o livro didático, e nesta linha, as paródias, de acordo com os 

autores, se apresentam como um recurso pedagógico que complementa as aulas de 

maneira que se tornem dinâmicas e o interesse e a motivação dos educandos na 

aprendizagem sejam despertados. Destacam que o caráter lúdico da música permite 

aos educandos acessar a memória de longo prazo que é àquela necessária para o 

processo de aprendizagem. Na elaboração de uma paródia o educando ao pesquisar 

sobre a temática tratada reuni conhecimentos que o promoverá sujeito ativo no 

processo de aprendizagem. Havendo liberdade para que os educandos escolham a 

música a ser parodiada, de acordo com a pesquisa, suas realidades se aproximam do 

tema proposto e de forma alegre e motivadora ocorrerá a construção do 

conhecimento.    

Machado (2015) propõe a utilização de paródias como recurso pedagógico para 

auxiliar na aprendizagem de conceitos da disciplina matemática. O autor defende que 

a música está diretamente relacionada com emoções que estimulam a memória 

promovendo o desenvolvimento de habilidades que favorecem o desenvolvimento de 

aprendizagem significativa.  

 Além da música o autor lançou mão do recurso de vídeo que por sua 

interatividade chama a atenção do educando no que é proposto, impedindo que o 

mesmo fique disperso. Essa combinação produziu o recurso audiovisual que foi 

utilizado como objeto de aprendizagem da pesquisa. 

 Na etapa de elaboração das paródias os educandos foram convidados a se 

dividirem em grupos de 4 ou 5 integrantes respeitando suas afinidades. A partir daí os 

grupos tiveram liberdade para escolher a música que iriam parodiar de acordo som 

seus gostos musicais ou identidade com os seus cotidianos. Em seguida as paródias 
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foram apresentadas e o autor notou que a convivência entre os educandos melhorou, 

houve o desenvolvimento de habilidades e competências que promovem a 

assimilação de conceitos e se observou uma aproximação entre a linguagem científica 

e a linguagem cotidiana. Por consequência, o autor defende que a paródia é uma 

estratégia pedagógica a ser utilizada em sala de aula, pois seu uso melhorou a 

socialização dos educandos, o comprometimento com as atividades propostas e a 

aquisição dos conhecimentos matemáticos. 

 Abrantes et al. (2016) relatam o ensino de ligações químicas usando paródia 

como recurso pedagógico. A aplicação da pesquisa se deu com educandos do 1º ano 

do Ensino Médio, do Instituto Federal de Goiás. O trabalho foi executado em duas 

etapas. Na primeira etapa os alunos foram divididos em grupos para efetuarem 

pesquisas sobre as ligações químicas, sendo dois grupos para ligação iônica, dois 

grupos para ligação covalente e dois grupos para ligação metálica. Após a pesquisa, 

os educandos iniciaram a elaboração das paródias obedecendo regras estabelecidas 

pelos pesquisadores. A partir daí os educandos participaram da segunda etapa que 

consistiu na apresentação das paródias no evento que os pesquisadores chamaram 

de Festival de Paródias, cuja avaliação passou por: originalidade, coerência, 

criatividade, harmonia e participação do grupo. 

 Passado o festival um questionário, cujo foco era investigar a etapa em que os 

educandos apresentaram maior dificuldade durante a elaboração das paródias, foi 

aplicado e se constatou que os mesmos apresentaram expressiva dificuldade em 

relacionar o conceito de ligações químicas com melodia da música parodiada. A obra 

aponta que tal dificuldade associa-se a escassez de palavras que combinavam com à 

melodia da música. Neste viés investigativo, um segundo questionário foi aplicado a 

fim de verificar a etapa que os educandos apresentaram maior aprendizagem dos 

conceitos de ligações químicas e os resultados apontaram para a etapa a pesquisa 

teórica, uma vez que os educandos buscaram diferentes fontes sobre o conteúdo. 

 Após uma análise sobre as paródias, os pesquisadores observaram que 

àquelas que falavam sobre ligação metálica usaram mais conceitos científicos e os 

mesmos acreditam que esse ocorrido esteja associado ao fato dos educandos 

conseguirem contextualizar os conceitos químicos às suas realidades. Em relação a 

ligação iônica observaram que os discentes de um dos grupos entendem como via de 

regra que a estabilidade das espécies químicas está associada ao octeto eletrônico. 

Já para a ligação covalente os educandos de um dos grupos compreenderam o 



37 

 
 
 

significado químico de eletronegatividade, no entanto não entenderam precisamente 

o conceito de uma ligação covalente.  

 Para os autores, o trabalho em grupo, a desinibição nas apresentações, a 

disciplina e criatividade foram momentos favorecidos pelo festival. Relatam ainda que 

atividades prazerosas e lúdicas facilitaram o aprendizado, pois aproximaram os 

educandos do docente e do conhecimento científico. Essa combinação produz 

interesse e motivação dos alunos em buscar conhecimento intensificando assim os 

processos de descoberta. Destaca-se que os autores chamam a atenção do cuidado 

que se deve ter para que a música, em sala de aula, não deixe de ser uma estratégia 

de ensino e passe a ser um acessório de entretenimento.  

Ruzza (2016) realizou uma pesquisa onde buscou avaliar a viabilidade do uso 

de metodologias alternativas no Ensino de Química a fim de minimizar a falta de 

interesse na aprendizagem dos educandos de Ensino Médio. A falta de motivação, 

segundo a autora, se associa a um ensino recheado de decoreba sem 

contextualização e que não se associa com a realidade dos educandos. Como 

consequência disto a Química não se encontra entre as disciplinas preferidas dos 

educandos (Ruzza, 2016). 

 A autora chama a atenção que o modelo tradicional de ensino onde o docente 

é o centro do conhecimento e o educando um sujeito passivo não favorece a 

aprendizagem e, por isso, se fazem necessários processos dinâmicos em que os 

educandos sejam sujeitos ativos no processo de aquisição do conhecimento. Esses 

processos estão próximos da tecnologia, visto que com o fácil acesso a internet se 

tem uma geração de educandos tecnológicos chegando com um acervo considerável 

de informações nas escolas e isso explica a falta de interesse nas aulas de 

metodologias tradicionais.  

 Para a análise das metodologias alternativas, a autora investigou o uso de 

jogos didáticos, música, mapas conceituais, experimentação, analogias e modelos e 

a tecnologia da informação.  

 Em relação a música a autora afirma que a aprendizagem se torna prazerosa 

e motivadora. Diz ainda que as paródias permitem aos educandos inserirem os 

conteúdos estudados as suas realidades de maneira atrativa, pois a música é uma 

constante em seus cotidianos. A autora defende que a música estreita o diálogo entre 

os saberes cotidianos e científicos e ainda chama a atenção do cuidado que se deve 
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ter para que a música não promova a simples memorização do conteúdo, mas que 

seja um recurso pedagógico de auxílio para construção do conhecimento. 

 Em sua conclusão, após análise de todas as propostas, Ruzza (2016) defende 

que os recursos pedagógicos auxiliam na aprendizagem, mas não devem ser a 

solução para os problemas na aprendizagem. Defende ainda que as aulas tradicionais 

não devem ser descartadas, mas sim intercaladas com esses recursos. Desta forma 

os recursos pedagógicos podem favorecer o processo de aquisição do conhecimento. 

 Diante do exposto se verifica a consistência da nossa proposta de usar a 

música como recurso pedagógico alternativa para promover a aprendizagem 

significativa dos conceitos de ligação química. 

  

5.3 – O USO DA MÚSICA E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

 

O ensino contemporâneo de Ciências Químicas é descontextualizado, não 

significado e desinteressante. Este modelo de transmissão de conteúdos passa pelo 

padrão tradicional de ensino que massifica os conteúdos ministrado com centenas de 

exercícios dos livros didáticos ou afins a fim de promover a memorização, isto é, a 

decoreba clássica. Diante da postura dos educandos, em muitas de nossas aulas, 

certamente esse padrão tradicional de Ensino frustra quaisquer expectativas de 

aprendizagem, gerando desinteresse e, por consequência, grandes dificuldades na 

apreensão dos conceitos Químicos.  

Diante desta realidade não há dúvidas de que o modelo tradicional de Ensino 

de Química precisa ser repensado e, nesta perspectiva, existem inúmeras propostas 

que tentam flexibilizar este modelo de ensino de modo que o mesmo se torne 

contextualizado, interessante e principalmente significativo para o educando. A 

proposta desta pesquisa tem esse intuito e o pilar da mesma encontra-se na teoria da 

Aprendizagem Significativa, de David Paul Ausubel (MOREIRA,2011).  

A teoria Ausubeliana, como todas as teorias construtivistas, estabelece que o 

conhecimento prévio do sujeito é o elemento básico determinante na organização do 

ensino, sendo condições básicas também, à organização do conteúdo e à 

predisposição do aluno para aprender.  

O conhecimento prévio ancora novas aprendizagens, por isso deve ser 

identificado e articulado no processo de ensino aprendizagem. Moreira (1999, p. 13) 

enfatiza que não se trata de simples associação, mas “(...) de interação entre os 
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aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva e as novas informações, por 

meio da qual essas adquirem significados e são integradas à estrutura cognitiva”. 

Nesse processo, os conhecimentos prévios, também chamados de conceitos 

subsunçores, são reelaborados, tornando-se mais abrangentes e refinados. 

Assim sendo, os recursos pedagógicos de Ensino de Química devem levar em 

conta, durante sua elaboração, os conceitos subsunçores dos estudantes. Estes, por 

sua vez, enquanto sujeitos ativos no processo de ensino aprendizagem, ao estarem 

motivados, podem buscar um maior grau de entendimento sobre os seus saberes, 

para que o processo de busca do conhecimento seja expressivo, isto é, significativo. 

Desta maneira, quanto mais significativo for o evento educativo para o estudante, 

maiores serão as evidências de aprendizagem. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) 

defendem que, na aprendizagem significativa, é necessário a motivação para 

aprender. Neste sentido, a música é um recurso pedagógico motivacional que 

contribui para a aprendizagem significativa. Para Penna (2012, p. 25), “a música, em 

suas mais variantes formas, é um patrimônio cultural capaz de enriquecer a vida de 

cada um”, ampliando sua experiência expressiva e significativa.  

Para o incentivo ao aprender, condição básica para que ocorre aprendizagem 

significativa, ao utilizar a música em sala como ferramenta pedagógica, o docente 

deve levar em conta as preferências musicais de seus discentes para que o caráter 

motivacional da mesma se torna efetivo e, somado a isso, que a identidade musical 

dos educandos faça parte do seu contexto sociocultural e emocional na tentativa de 

alavancar os conhecimentos prévios fundamentais para o novo conhecimento.  

Após a escolha da música a ser utilizada na construção de uma paródia, 

quando o educando usa os conhecimentos armazenados na memória, somado ao 

esforço para conseguir escrever um texto coerente e com significado, poderá ocorrer 

um processo que avance para uma aprendizagem significativa.  Ausubel, Novak e 

Hanesian (1980) defendem que o aprendizado significativo acontece quando uma 

informação nova é adquirida mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz 

em ligar a informação nova a conceitos ou proposições relevantes preexistentes em 

sua estrutura cognitiva e ainda que se toda a psicologia educacional fosse reduzida a 

um único princípio, o fator singular que mais influencia a aprendizagem é aquilo que 

o aprendiz já conhece. 

Assim, a elaboração de uma paródia requer do educando conhecimentos 

prévios e o estudo de novos conceitos para que o mesmo tenha criatividade para 
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relacionar o que se conhecia, como a melodia da música e, principalmente, os 

subsunçores com os conceitos novos estudados.  

Neste sentido, caso o discente, após a elaboração da paródia, adquira uma 

duradoura rede complexa de ideias entrelaçadas que caracterizam uma estrutura 

organizada de conhecimento que os educandos devem incorporar em suas estruturas 

cognitivas, haverá aprendizagem significativa.  

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a questão da produção textual 

envolvida na elaboração das paródias. 

No cotidiano escolar é significativo o número de educandos que apresentam 

efetiva dificuldade em produzir e/ou interpretar textos orais e escritos. Essa dificuldade 

pode ser associada a diferentes fatores. Todavia, a ausência do contato prazeroso 

com os recursos pedagógicos escritos corrobora significativamente para este déficit 

educacional. Esse déficit contribui decisivamente para o desinteresse do educando 

pelas Ciências o que favorece à formação de um cidadão acrítico, aético, pouco ou 

quase nada criativo, incapaz de transformar a realidade em que vive.  Muitas vezes, 

as dificuldades que os educandos apresentam para compreender os conceitos da 

Química estão relacionadas às dificuldades de leitura e interpretação de enunciados 

de problemas (FRANCISCO JUNIOR; FERREIRA; HARTWIG, 2008). 

Nesta perspectiva, se faz necessária uma mediação no estudo de Ciências, no 

sentido de promover a aprendizagem significativa dos conceitos.  A compreensão da 

leitura é um fator preponderante para atingir esses objetivos, pois quando não há 

interpretação no que se lê, a aprendizagem torna-se mais difícil e sem significado.  

Utilizar a música como recurso pedagógico para incorporar a leitura e a 

produção textual à vida estudantil favorece a aquisição dos conceitos científicos. A 

análise de letras de músicas e a construção de paródias estimulam os processos 

cognitivos relacionados às habilidades de leitura, interpretação e produção textual que 

são necessárias para o processo de ensino aprendizagem. De acordo com Mello e 

Assis (s.d.): 

 

[...] a prática de associar qualquer disciplina à música sempre foi bastante 

utilizada e demonstrou muitas potencialidades como fator auxiliar no 

aprendizado, podendo ainda despertar e desenvolver nos alunos 

sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à 

disciplina alvo, além de melhorar a qualidade do ensino e aprendizado, uma 

vez que estimula e motiva professores e alunos. (MELO; ASSIS, s/d, p.4.). 
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6 – METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa buscou averiguar o quanto a música pode ser utilizada em uma 

metodologia didática que facilite o processo de ensino-aprendizagem em química, 

particularmente no tópico Ligações Químicas, tendo como referencial a Teoria de 

Aprendizagem Significativa (MOREIRA ,2011) 

 `Para isto, lançou-se mão de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo 

pesquisa-ação (TEIXEIRA, 2011), na medida em que buscou-se uma melhora de 

minha prática docente. A pesquisa de campo foi realizada no Colégio Pedro II, campus 

Niterói, em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio Regular do ano letivo de 2016. 

A presente turma era denominada de 2104 e era composta por 35 alunos, sendo 15 

do sexo masculino e 20 do sexo feminino.  

As aulas de Química nesta série possuem quatro tempos semanais, sendo 

cada tempo de 45 minutos. Para o desenvolvimento desta metodologia, foram 

utilizadas três semanas, não subsequentes, de aula, ou seja, 12 tempos de 45 

minutos, totalizando 540 minutos de atividades. Esta turma foi a escolhida para a 

aplicação da pesquisa por ser a única em que lecionamos. 

O levantamento dos dados foi realizado por meio de questionários, entrevistas 

dialógicas informais com os alunos, letras das paródias, fotos e vídeos. Foram 

aplicados, entre os alunos participantes, dois tipos de questionários:  questionário 

diagnose, com questões fechadas, sobre a metodologia didática e questionário 

avaliativo sobre a metodologia didática (questões abertas) e sobre o tópico disciplinar 

de Ligações Químicas (questões fechadas), 

Esta pesquisa tem, também, como um de seus eixos norteadores, a construção 

de uma videoaula que auxilie os docentes no uso da música como ferramenta didática. 

Para isto, aplicou-se um questionário a uma amostra aleatória de docentes do próprio 

Colégio Pedro II, composto por questões fechadas e que buscou averiguar o uso desta 

ferramenta. 

O desenvolvimento da pesquisa contou, em todo o seu decorrer, com um 

levantamento bibliográfico sobre Ensino de Química e Ensino de Ciências associadas 

ao uso de Paródias e Música e sobre a relação entre elas. A execução da pesquisa 

foi realizada com as seguintes etapas: 

 

1. Aplicação do questionário diagnose. 
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2. Ministração de uma aula sobre Ligações Químicas, que buscou atuar como 

organizador prévio para formar os subsunçores necessários para que os 

alunos correlacionassem as ligações químicas com o seu cotidiano. 

3. Divisão da turma em grupos e construção das paródias pelos grupos. A 

escolha dos grupos foi feita pelos alunos, sem interferência do professor-

pesquisador. A construção das paródias foi acompanhada, por uma relação 

dialógica, pelo professor-pesquisador e os estudantes. 

4. Com as letras em mãos, após alguns ensaios, ocorreram as apresentações 

das paródias na sala de música do Colégio Pedro II – Campus Niterói, sendo 

utilizados instrumentos musicais ou playback. Durante as apresentações 

cada grupo entoou sua paródia duas vezes. A primeira apresentação teve o 

intuito de deixar os integrantes dos respectivos grupos seguros e 

desinibidos e também de proporcionar familiarização, de todos que ali 

estavam, com a letra da paródia. A partir daí se deu a segunda 

apresentação a fim de que todos participassem em coro.  

5. Aplicação, após quinze dias das apresentações, do questionário avaliativo. 

6. Aplicação do questionário diagnose aos docentes (realizados no decorrer 

da pesquisa) 

7. Elaboração da videoaula. 

 

6.1 - CENÁRIO DA PESQUISA: O COLÉGIO PEDRO II  

 

O Colégio Pedro II é um marco na educação do país que passou, com a mesma 

excelência de trabalho, dois momentos marcantes da história do país: o tempo do 

Império e o surgimento da República (Doria, 1997). 

Em 1739, foi fundado o Colégio dos Órfãos de São Pedro, origem do Seminário 

de São Joaquim que, por decreto imperial transformou-se no Colégio Pedro II. 

O Colégio Pedro II, no decorrer de sua história, multiplicou seus espaços 

físicos, corpos docente, administrativo e discente, a partir do "Casarão" da Rua Larga 

de São Joaquim (hoje Av. Marechal Floriano, Centro, RJ)), onde se encontra a 

Unidade Escolar Centro. Em nossos dias, compreende um grande complexo 

educacional desdobrado em quatorze campi de ensino no estado do Rio de Janeiro e 

são eles: Centro, Duque de Caxias, Humaitá I e Humaitá II, Engenho Novo I e II, 

Niterói, Realengo I e II, Tijuca I e II e São Cristóvão I, II e III. As numerações designam 
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o nível de escolaridade oferecido por cada campus (Ensinos Fundamental, Médio 

regular ou Profissionalizante ou Proeja) (Colégio Pedro II, 2016). 

Atualmente, dependendo do nível de ensino pretendido, os educandos 

submetem-se a distintos processos seletivos para ingressarem no Colégio. A entrada 

para o Ensino Fundamental I é realizada por meio de sorteio, enquanto para o Ensino 

Fundamental II ou para o Ensino Médio ocorre via processo seletivo com provas 

objetivas de Português e Matemática, além de uma redação. Neste processo seletivo, 

existe uma parcela das vagas destinadas ao sistema de cotas:  para o Ensino Médio 

Regular, 50% das vagas é destinado ao educando que estudou todos os anos do 

Ensino Fundamental (do 1° ao 9° ano) em Escolas da rede Pública Nacional de 

Ensino, mantidas pelos Governos Municipais, Estaduais, Distrital ou Federal, 

enquanto que para os candidatos que almejam ingressar no Ensino Fundamental I é 

exigido que sejam oriundos da rede Pública Nacional de Ensino, não estabelecendo 

a quantidade de anos necessária nesta rede. 

O corpo docente é selecionado por meio de concurso público subdividido em 

provas de conteúdo disciplinar, didática e de títulos. 

O ano letivo da instituição ocorre em 3 trimestres. Ao longo de cada trimestre 

os educandos são submetidos a duas avaliações cuja pontuação é dividida em 70% 

dos pontos com base em uma prova escrita, individual e sem consulta e 30% por um 

método avaliativo a critério do professor. No 3º trimestre ocorre a  3ª Certificação que 

é uma prova escrita feita de maneira institucional e, por isso, é denominada Prova 

Institucional (PI).  

O programa da disciplina de Química é elaborado de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000) nos 

três anos do Ensino Médio Regular, além do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Já 

para o Ensino Médio Técnico, na vertente de Meio Ambiente, ainda existem as 

disciplinas de Química Analítica, bem como a de Química Ambiental. (Colégio Pedro 

II, 2016). 

 

6.2 – O CAMPUS NITERÓI 

 

O campus Niterói do Colégio Pedro II, cenário desta pesquisa, iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2006, fruto de uma parceria entre o Colégio Pedro II e a 

Prefeitura Municipal de Niterói, que cedeu um prédio localizado na Rua Luiz Palmier, 
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no bairro do Barreto, com seis salas de aula, sala de vídeo, quadra de esportes e 

laboratório de informática. Neste endereço o Colégio abrigava apenas 6 turmas. 

Em expansão, no ano de 2008 o Colégio mudou-se para o CIEP Roberto 

Silveira (CIEP 047), cedido pelo poder público estadual, localizado na Rua General 

Castrioto, 120, também no bairro Barreto, onde permaneceu até 2015. Neste 

endereço, em condições aquém do ideal, porém melhores que as do endereço 

anterior, o Colégio pode ampliar o seu número de alunos. Mesmo diante das 

dificuldades cotidianas contidas no campus os educandos apresentaram expressivos 

resultados no Enem e nos principais vestibulares do estado do Rio de Janeiro.  

Em 2016, o campus inaugurou uma sede própria, localizada na Rua Assis 

Vasconcelos, s/n, no mesmo bairro. O espaço físico do campus é composto de nove 

salas de aula regulares, três salas de apoio para atividades extras, duas salas de 

desenho, uma sala de música, sete laboratórios (Biologia, Física, Química, Línguas 

Estrangeiras, Humanidades, Informática e Matemática), um auditório para 170 

pessoas, uma biblioteca, uma quadra poliesportiva coberta e um teatro (ainda em 

construção) para cerca de 420 pessoas. Atualmente, o Campus Niterói possui cerca 

de 600 alunos, oferecendo Ensino Médio Regular em período semi-integral para 18 

turmas (dados 2016). 

De posse do conforto oferecido pelo novo campus e de uma confortável e bem 

aparelhada sala de música, tivemos um ambiente necessário e favorável para 

aplicação da pesquisa que norteia essa dissertação de mestrado. 

 

6.3 – O PERFIL DOS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI  

 

O Campus Niterói do Colégio Pedro II acolhe educandos, em sua maioria, das 

cidades de Niterói e São Gonçalo. Com frequência é possível encontrar no Campus 

educandos de cidades mais distantes como Itaboraí, Magé, Maricá, Tanguá, Rio 

Bonito e até mesmo de Cachoeiras de Macacu. Assim sendo, o Colégio acolhe 

educandos de diferentes classes sociais, raça, cor, estilos de vida, moradias e níveis 

de aprendizagem no Ensino Fundamental. Nesta perspectiva, a convivência cotidiana 

com estes perfis socioeconômicos diferenciados favorece uma atmosfera de respeito 

muito grande entre todos da comunidade escolar, evitando um ambiente com 

preconceito e exclusão. 
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No ano letivo de 2016 o Colégio possuía 563 alunos no Ensino Médio, sendo 

204 no 1º ano, 184 no 2º ano e 176 no 3º ano (dados 2016). Em sua maioria os 

educandos são dóceis, afetuosos, respeitosos e, dentre outras qualidades, estão 

disponíveis para serem encorajados, por seus professores, a adquirirem conceitos 

científicos.  

Na tentativa de encorajar os discentes a adquirirem o saber científico os 

professores têm absoluto respaldo e apoio da coordenação de sua respectiva 

disciplina e direção do Campus para desenvolverem projetos pedagógicos, mesmo 

que estes não estejam previstos no programa do ano letivo.  

 

6.4 – A DISCIPLINA DE QUÍMICA NO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI  

 

 A disciplina de Química é ministrada aos educandos das três séries do Ensino 

Médio Regular com uma carga horária de 4 tempos semanais de 45 minutos, 

preferencialmente dividido em dois dias, cada um com dois tempos de aula.     

 No início de cada ano letivo ocorre o Colegiado da Química, em que todos os 

docentes que lecionam a disciplina são convidados a participar para discutir a divisão 

dos conteúdos a serem ministrados paras as três séries do Ensino Médio Regular. 

Atualmente a Química encontra-se organizada da seguinte maneira: 

  

• 1° ano – Química Geral e Inorgânica (Anexo Q) 

• 2° ano – Química Orgânica e Físico-Química (Anexo R) 

• 3° ano – Físico-Química e Química Orgânica (Anexo S) 

 

 Nas turmas de 1º ano apenas um professor leciona, em cada turma, o conteúdo 

programático, isto é, assume os quatro tempos semanais. Nas turmas de 2º ano dois 

professores lecionam o conteúdo programático, cada um com dois tempos semanais, 

em que um docente leciona o conteúdo de Química Orgânica e o outro docente leciona 

o conteúdo de Físico-Química. Nas turmas de 3º ano a divisão é idêntica à do 2º ano.  

 Semanalmente a equipe de cada Campus realiza reuniões com duração de 90 

minutos, com o propósito de acompanhar o desenvolvimento do conteúdo 

programático da disciplina nas turmas, além de avaliar os rendimentos dos educandos 

e também discutir os critérios de avalição para contabilizar a nota do trimestre. Caso 
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haja tempo, projeto(s) extracurricular(es), oferecido(s) por algum docente da equipe 

são discutidos. 

O autor desta pesquisa leciona no campus Niterói, e, no ano de 2016, quando esta 

foi desenvolvida, esteve como docente nas turmas de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio 

Regular. 
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7 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como já citado e discutido, a primeira etapa deste trabalho consistiu em uma 

pesquisa bibliográfica sobre o uso de música no ensino de ciências e como esta 

ferramenta didática pode ser utilizada na busca de uma aprendizagem significativa. A 

partir daí iniciou-se a execução da experiência didática a ser avaliada. 

Como diagnóstico para o uso da metodologia para a construção da ferramenta 

didática aplicou-se um questionário aos alunos (Apêndice 1), onde buscou-se 

averiguar sobre a receptividade dos mesmos em relação a aplicação de uma 

metodologia alternativa de ensino. A Tabela 2 mostra os resultados obtidos. 

 

              Tabela 2: Resultados do questionário 1. 

Perguntas do 

questionário 
Sim Não 

1 50% 50% 

2 64% 36% 

3 100% 0% 

4 100% 0% 

5 95% 5% 

6 100% 0% 

7 68% 32% 

 

 De posse dos dados levantados questionamos os educandos, por meio de um 

bate papo informal, sobre o elevado índice de respostas positivas na pergunta 1 do 

questionário (concordância com o modelo tradicional de ensino) e a resposta foi 

uníssona e massiva: “Pois precisamos aprender a Química como cai no ENEM e nos 

demais vestibulares”. Diante dessa resposta observa-se que o ENEM e os 

vestibulares do território nacional balizam não só o conteúdo a ser ministrado, mas 

também a forma como é ministrado, recheado de fórmulas e memorizações, com 

pouca contextualização com a realidade do educando, o que justifica o elevado índice 

de positividade (dificuldade de aprendizado) para a resposta da pergunta 2 do 

questionário. Segundo Costa-Beber e Maldaner (2012) o ENEM vem se distanciando 

da proposta inicial que era de ser uma prova interdisciplinar e contextualizada que 

exigia do educando aplicação prática dos conteúdos e vem se aproximando cada 
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vez mais de uma proposta de prova, embora contextualizada, consideravelmente 

conteudista. 

A partir daí, iniciaram-se as etapas de aplicação do projeto, isto é, de 

construção das paródias. Para que os alunos encontrassem seus subsunçores para a 

construção do conhecimento sobre Ligações Químicas e sua correlação com o 

cotidiano, ministrou-se, como organizador prévio, uma aula sobre o tema. Foram 

apresentados expositivamente os conceitos de ligação iônica, ligação covalente e 

ligação metálica, mostrando, por meio de exemplos, como as mesmas estão 

presentes no cotidiano da sociedade à qual os educandos estão inseridos. 

 Em seguida, os educandos foram convidados a se dividirem em grupos 

respeitando suas afinidades. Foram formados quatro grupos com número de 

integrantes distintos. Dos 35 educandos que compõe a turma, 12 pediram dispensa 

do processo de elaboração das paródias, pois estavam envolvidos em outros projetos 

oferecidos pelo Colégio Pedro II e assim ficariam sobrecarregados para dar conta de 

todos os compromissos. No dia das apresentações das paródias alguns dos 

educandos que haviam sido dispensados, pediram para assistir as mesmas e 

prontamente foram atendidos pelo professor-pesquisador.  

Após formação dos grupos iniciou-se a segunda etapa de aplicação da 

metodologia, que consistiu na construção de uma ou mais paródias por grupo. Sob 

orientação do autor desta pesquisa, os discentes, em seus respectivos grupos, 

debateram sobre o tema e como o mesmo seria inserido em suas respectivas 

paródias. Após o debate os grupos iniciaram a construção das paródias onde foi 

exigido que em suas letras aparecessem o modo pelo qual as ligações químicas estão 

inseridas em seus cotidianos.  

A fim de que os educandos tivessem tempo confortável para elaboração das 

paródias as mesmas foram entregues quinze dias após a aula em que os grupos 

iniciaram a construção. Neste momento, em um trabalho dialógico com o professor-

pesquisador, foram verificadas, avaliadas e ponderadas as considerações dos 

educandos e, quando necessário, foi realizada nossa intervenção para correção dos 

pontos conceituais que não estavam satisfatórios nas letras das paródias. Os grupos 

deram sugestões de músicas, de acordo com seus gostos musicais, que poderiam ser 

usadas como melodia e isso foi profundamente respeitado. 

A partir daí se iniciou a terceira etapa: Com a letra em mãos, os educandos, 

após alguns ensaios, apresentaram as paródias entre si na sala de música do Colégio 
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Pedro II – Campi Niterói podendo utilizar instrumentos musicais ou playback em suas 

apresentações. 

Todas as paródias foram apresentadas duas vezes por cada grupo, sendo que 

na segunda vez, os componentes dos outros grupos e os educandos que não 

participaram da elaboração relatados acima acompanhavam em coro, uma vez que 

tinham posse das letras das paródias. Durante as apresentações, foi observado, de 

uma forma geral, que alguns alunos apresentavam os mais diversos sentimentos, 

como alegria, euforia e apreensão, questões em muito envolvidas com o fato da 

expressividade em público.   

Os quadros a seguir ilustram as letras de paródias compostas pelos educandos 

e, nestas, foi possível observar muitos aspectos do cotidiano em que os educandos 

estão inseridos. Importante lembrar que as paródias se apoiam em melodias de 

canções atrativas ao público jovem, gerando interesse e motivação (SILVEIRA, 

KIOURANIS, 2008).  

O quadro 1 apresenta a apresenta a paródia elaborada pelo grupo A, composto 

por 6 alunas. A paródia tem como melodia a música “Deu onda” do compositor MC 

G15. 

 

Quadro 1 – Paródia elaborada pelo grupo A 

Eu preciso entender 

A ligação que você faz, metal 

Na pulseirinha do bebê,  

que é de ouro ou prata 

Você encontra, a metálica 

No fio de cobre da TV 

Conduz eletricidade, pela nuvem 

No aço do seu talher, entenda 

Que ela “tá” em todo lugar, fazer o que? 

A liga é forte 

Eu preciso entender 

A ligação que faz você, metal 

Na bateria do meu carro,  

que é de lítio e cobre 

Você encontra, a metálica 

No carregador do celular 

Na aliança que comprei, pra casar 

No alumínio da cozinha, entenda 

Que ela “tá" em todo lugar, fazer o que? 

A liga é forte 

 
Autoras: 
Maria Clara Tardeli de Almeida 
Sophia Manhães Galiaço Augusto 
Giovanna Fontes Marcelino 
Laura Verdan Bitencourt 
Nathalia Silva Barreto 
Paola Coelho Miranda 
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A paródia do grupo A relata a presença das ligações metálicas no cotidiano e 

sua utilização em função das propriedades químicas do metal ou da liga metálica. Isso 

é evidenciado nos trechos como “Na pulseirinha do bebê, que é de ouro ou prata”, “No 

alumínio da cozinha, entenda” e “No fio de cobre da TV, conduz eletricidade pela 

nuvem”.  

Durante a elaboração da paródia as componentes do grupo se mostraram 

empolgadas e interessadas e não foi diferente do dia da apresentação da paródia 

conforme as fotos de registro abaixo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Integrantes do grupo se preparando  
para apresentação da paródia. 

Fonte: Arquivo pessoal 
      

 
                 
 
 

 
 
 
                                                                                   
                                                                                   Figura 2 - Apresentação da paródia. 
                                                                                   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

Figura 3 - Apresentação da paródia.  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O quadro 2 apresenta a paródia elaborada pelo grupo B, composto por 5 alunas 

e um aluno. A paródia tem como melodia a música "Quer um beijo meu?" de Ivo 

Mozart.  
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Quadro 2 - Paródia elaborada pelo grupo B. 

Se liga no que eu vou falar 

é pura diversão 

Onde eu menos esperar,  

vou encontrar uma ligação 

Elas estão em todo lugar 

No nosso cotidiano principalmente 

É só parar de perceber,  

elas acontecem espontaneamente 

Logo quando acordo,  

uso algo indispensável sempre 

Eu estou falando da água,  

formada pela ligação covalente 

Olha só, presta atenção,  

a covalente a sensação 

Está também na acetona que uso quando 

vou no salão 

Agora eu vou te dizer,  

espero não parecer irônica 

A situação ficou grossa,  

vamos falar da ligação iônica 

Talvez fina também,  

igual ao sal de cozinha 

Descobri que ocorre ligação nele,  

tudo isso, sozinha 

Agora vamos para a melhor parte 

Vamos falar da ligação metálica 

Quando descobri,  

foi uma coisa mágica 

Nas panelas de alumínio da minha casa 

E até no anel que meu amor me deu 

Quando eu parei para pensar,  

a ligação aconteceu 

E agora para terminar,  

preciso te contar 

A química faz parte da nossa vida e está 

em todo lugar. 

Autores 
Ana Beatriz Cupulille Baptista Rodrigues 
Ana Clara Pereira Vieira 
Elisa Maria Marques da Rocha 
Lucas de Andrade Ballonecker 
Mariana Loyola Moura 
Thayanne Marina de Lima 

 

 

O grupo B relata em sua paródia a presença das ligações covalente, iônica e 

metálica no cotidiano. Trechos como “Eu estou falando da água, formada pela ligação 

covalente”, “A situação ficou grossa, vamos falar da ligação iônica, Talvez fina 

também, igual ao sal de cozinha” e “Vamos falar da ligação metálica...Nas panelas de 

alumínio da minha casa” deixam claro esse relato.  

Durante a elaboração da paródia os componentes do grupo se mostraram 

empolgados, participativos e interessados, entretanto, no dia da apresentação para o 

professor se mostraram tímidos. No entanto, na segunda apresentação, contando com 

participação massiva dos colegas de classe, deixaram a timidez de lado e soltaram 

literalmente a voz, uma vez que apresentaram a paródia à capela. Isso reitera a 

importância da socialização da turma no processo de ensino-aprendizagem. Um 

resumo da preparação e apresentação do grupo encontra-se nas fotos 4 e 5. 
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  Figura 4  –  Integrantes do grupo   
  ensaiando para apresentação da  
  paródia.                                                             Figura 5 – Apresentação da paródia. 
  Fonte: Arquivo pessoal.                                  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O grupo C, constituído por três alunas e dois alunos, optou pela elaboração de 

duas paródias. Estas fazem menção de como as ligações covalentes e iônicas estão 

inseridas no cotidiano. Trechos como “Os elementos da água fazem Uma ligação 

Covalente” e “Ligação iônica Como no sal de cozinha” da primeira paródia e “Tem 

covalente no álcool” e “Você pergunta: iônica? sal de cozinha que é” da segunda, 

deixam claro esse relato. As paródias têm como melodia as músicas “All of me” de 

John Legend (Quadro 3) e “Química” de Mc Biel (Quadro 4). 

 

Quadro 3 - Paródia elaborada pelo grupo C. 

Eu sempre escuto sobre as ligações 

Usando os elementos e fazendo junções 

Usando a química, que está em todo lugar 

Como por exemplo se for na cozinha 

Encontrará o sal pra temperar 

E a sucralose ou a glicose 

Que irá adoçar. 

Os elementos da água fazem 

Uma ligação 

Covalente, fazendo união 

Ligação iônica 

Como no sal de cozinha 

Tem covalente no açúcar 

Na água e na acetona 

Tem no formol também 

Tem no leite de magnésia 

E também no álcool comum 

Na naftalina aahh ah ah 

São as ligações também 

Que estão em todo lugar 

 
Autores 
Ana Carolina Pereira Possati Marins 
Lima 
Ana Luiza Gonçalves de Oliveira 
Débora Oliveira Rufino 
Thales Martins Castelo 
João Victor Reis Souza 
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Quadro 4 - Paródia elaborada pelo grupo C. 

Oh, olha o cloro, hein, oh, e o sódio, hein 

Oh, a ligação hein, (Haha) (2x) 

A química é louca é paranormal 

(do além, do além) 

Eu desci pra tabela sem ter manual 

(vi também, vi também) 

Que tem vários compostos numa ligação 

na covalente ou iônica 

Eu fiquei espantado com essa união 

uau! 

Aí eu te falo a água é covalente ela é 

Você pergunta: iônica? 

sal de cozinha que é. 

Tem covalente no álcool 

Gente, eu sinto no ar 

E tem iônica na cal antes de tu perguntar 

Então, oh, olha o cloro hein 

Oh, e o sódio, hein, oh, a ligação, hein 

E não é castigo, é só estudar! 

Oh, é o sódio 

Oh, é o cloro hein 

Oh, uma iônica hein... 

E não é castigo é só estudar! 

O açúcar também, vem de uma ligação, 

pra tu adoçar 

A acetona que vem de uma covalente pra 

sua unha limpar 

O açúcar também, vem de uma ligação, 

pra tu adoçar 

A acetona que vem de uma covalente 

pra sua unha limpar 

A química é louca é paranormal 

(do além, do além) 

Eu desci pra tabela sem ter manual 

(vi também, vi também) 

Que tem vários compostos numa ligação 

na covalente ou iônica 

Eu fiquei espantado com essa união 

uau! 

Aí eu te falo a água é covalente que é 

você pergunta: iônica? 

Sal de cozinha que é. 

Tem covalente no álcool 

Gente, eu sinto no ar 

E tem iônica na cal antes de tu 

perguntar 

Então, oh, olha o cloro hein 

Oh, e o sódio hein 

Oh, a ligação hein 

E não é castigo, é só estudar! 

Oh, é o sódio 

Oh, é o cloro hein 

Oh, uma iônica hein... 

E não é castigo é só estudar! 

 

Autores 
Ana Carolina Pereira Possati Marins Lima 
Ana Luiza Gonçalves de Oliveira 
Débora Oliveira Rufino 
Thales Martins Castelo 
João Victor Reis Souza 

 

Os integrantes do grupo se mostraram empolgados, interessados, alegres e 

comprometidos durante a elaboração da paródia e, por consequência disso, ansiosos 

pelo dia da apresentação. A primeira paródia foi apresentada ao som do teclado e a 

segunda foi apresentada com playback conforme registrado nas fotos 6 e 7. 
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         Figura 6 - Apresentação da primeira paródia.  
         Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 
         Figura 7 - Apresentação da segunda paródia. 
         Fonte: Arquivo pessoal.  

 

O quadro 5 apresenta a paródia elaborada pelos alunos do grupo D, composto 

por seis alunos. A paródia tem como melodia a música “Rap das Armas” de Mc Cidinho 

e Mc Doca. 

 
Quadro 5 - Paródia elaborada pelo grupo D. 

Paraparapapapa papa papa (2x) 

Papara papara papara clack bum 

Paraparapapapa papa papa 

Ligação iônica no estado solido é 

ruim de dividir 

Metal com Ametal é o que usamos 

aí, ééééé 

Um exemplo pra você, eu vou te 

dizer qual é, 

Sal de cozinha, que tempera o filé 

Fé no Xandeus, DJ 

Ligação covalente é algo sem igual 

Ametal com ametal 

Temos a H2O que é essencial 

Eu tô mandando aqui e não tô de brincadeira 

A nomenclatura nem vou falar, já é bobeira 

Se cê curte acessório, já entende o que eu vou 

falar 

Ligação metálica não pode faltar 

Cordão, pulseira, anel e relógio: é um conjunto 

de exemplo 

E o nome da liga em geral é os dos elementos 

Talvez pareça difícil, 

Mas eu vou te dizer 

Se for com o Xandão você vai é aprender. 

Autores 
Lucas Quadros Muniz Gomes 
Patrick Almeida Pinto Farias  
Felipe Ferreira dos Santos 
Diogo Duarte de Souza Costa 
Lucas Pereira de Sousa Lira 
Lucas Tavares Carmo de Abreu 
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O grupo D relatou como as ligações covalentes, iônicas e metálicas estão 

inseridas no cotidiano. Durante a elaboração da paródia os componentes do grupo se 

mostraram empolgados, participativos e interessados e no dia da apresentação não 

foi diferente. A empolgação em demonstrar suas habilidades de parodiar com o funk 

era contagiante. O grupo não conseguiu o playback da música parodiada, mas isso 

não foi problema ou empecilho, os educandos improvisaram o ritmo do funk com um 

pandeiro como registrado na foto 8.  

 

 
            Figura 8 - Apresentação da paródia.  
            Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 Duas semanas após as apresentações os educandos responderam a um 

questionário, (Apêndice 2) que apresentava quatro questões estruturadas sobre o 

conteúdo disciplinar do tema estudado e três questões abertas onde avaliavam a 

metodologia utilizada. Nesta etapa buscou-se observar se a construção das paródias 

havia favorecido a uma aprendizagem das ligações químicas mais significativa. Os 

resultados obtidos nas questões sobre o tema estudado estão mostrados na Tabela 

2. 

           Tabela 3 – Resultados do questionário 2. 

Perguntas do 

Questionário 
Acertos Erros 

1 100% 0% 

3 100% 0% 

2 100% 0% 

4 100% 0% 

 

A análise das respostas apontou que as paródias permitiram aos educandos o 

desenvolvimento de uma linha de raciocínio para sistematizar o conteúdo estudado, 
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de maneira que ao se depararem com uma situação-problema puderam estabelecer 

relações conceituais que os promovam à resposta mais adequada para situação-

problema. Durante a aplicação do questionário avaliativo, ao recordar a música, toda 

a estrutura criada para organizar os conceitos estudados foi acionada permitindo que 

os educandos, ao interpretarem as questões, pudessem ter as conexões necessárias 

que os levassem à resposta mais adequada para o problema. Supõe-se que a 

aprendizagem foi significativa, considerando que há indícios que as novas 

informações ou os novos conhecimentos se tornaram duradouros. Esses indícios são 

a associação do novo conhecimento com um aspecto relevante na memória (a 

melodia da música) e o acesso à rede de ideias sobre o conteúdo estudado, quando 

foi retomada a paródia, para dar significado aos questionamentos propostos no 

questionário. Nesta perspectiva, apoiando-se na teoria da aprendizagem significativa 

de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) há indícios de que a aprendizagem foi 

significativa. 

 De posse das letras das paródias pode-se observar que as mesmas foram bem 

elaboradas quantos aos conceitos químicos. Observou-se ainda o uso da linguagem 

informal que é comum entre os jovens e até mesmo, em algumas paródias, o uso de 

gírias. Vale destacar que o rendimento de muitos educandos que afirmavam ter 

dificuldades na aprendizagem dos conceitos químicos melhorou significativamente 

com o auxílio da música. 

Ressalta-se também, que durante o processo e elaboração e finalização das 

paródias o professor-pesquisador sugeriu correções conceituais, entretanto, alguns 

grupos não as fizeram com propriedade. Esses erros foram levados em consideração 

para a verificação do aprendizado e serviram para demonstrar coletivamente onde 

está o erro, retomando discussões e corrigindo problemas do processo de 

aprendizagem. As músicas, portanto, podem adquirir uma função avaliativa 

diagnóstica, permitindo corrigir, ainda no processo, possíveis problemas. 

 Em relação à análise da receptividade da proposta pelos alunos, foram feitas 

perguntas abertas que deveriam descrever aspectos positivos ou negativos. Alguns 

trechos de algumas respostas estão enunciados a seguir: 

  

 “Porque a música faz parte da minha vida, é uma coisa que eu aprendo muitas 

vezes sem querer.” 
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 “Para um bom resultado, tivemos que pesquisar e estudar mais o conteúdo e 

além do trabalho direto com a matéria, o ritmo também ficou memorizado.” 

 “Pois o ritmo, a melodia, fixam com mais facilidade na cabeça, ajudando na 

lembrança da matéria.” 

 “Porque havia debate sobre os conteúdos e agora os alunos que participaram 

não tem dúvidas.” 

 “Pois o uso da música chama a atenção do aluno, colaborando para seu 

interesse na matéria”. 

 “Porque foi uma maneira divertida e simples de entender o conteúdo.” 

 “Pois desta forma torna-se mais fácil e menos desgastante aprender o 

conteúdo”. 

 “Pois com o ritmo da música torna-se mais fácil lembrar a matéria 

posteriormente”. 

 “A memorização da matéria fica muito mais dinâmica, interativa e divertida com 

essa atividade.” 

 “Pois o ritmo facilita a memorização.” 

 “Quando a aula chama a atenção do aluno fica mais fácil de memorizar”. 

 

 Diante das respostas se nota que a proposta foi bem aceita pelos discentes. 

Verificou-se que alguns educandos citam diretamente a facilidade de memorização, o 

que pode parecer paradoxal em relação à aprendizagem significativa. Ressalta-se, 

entretanto, que, de acordo com Penna5 (2001, apud SOISTAK e PINHEIRO,2009) a 

memória integra-se no grupo dos processos cognitivos, os quais relacionam “todos os 

que se transformam, reduzem, elaboram, estocam, evocam e usam informações 

sensoriais”. A memória é um processo de estocagem de informações e, assim, 

necessária para a aprendizagem duradoura. A grande crítica ao processo de 

memorização é quando ele ocorre apenas para um momento dado, não 

permanecendo, sendo apenas usada em alguns dias e depois esquecida. A 

memorização faz parte do processo de aprendizado, desde que precedida de 

entendimento, o que é evidenciado na fala dos alunos.  

É importante acrescentar que mesmo que tendo sido realizada a aplicação de 

uma metodologia alternativa à tradicional, onde a única voz ativa é a do professor, 

                                                             
5PENNA, Antonio Gomes. Introdução à aprendizagem e memória. Rio de Janeiro: Imago, 2001. 
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alguns fatores como os testes e provas de aferição de conteúdos, padronizados pelo 

Colégio, continuaram sendo iguais aos da metodologia tradicional, evidenciando que 

ainda há um longo caminho a ser percorrido para que a mudança nos instrumentos 

de avaliação os tornem mais coerentes com os procedimentos didáticos empregados. 

Assim, a realização da atividade musical apresentou benefícios no processo 

educativo. Contribuiu para a criatividade dos educandos e também reforçou a relação 

interpessoal entre os mesmos no momento em que realizaram práticas de ações 

coletivas como a organização de cada atividade (a seleção da música, o preparo da 

letra, a organização da apresentação da música e os ensaios). Também contribuiu 

para reforçar a identidade do educando, pois permitiu que cada um mostrasse a 

habilidade que melhor desempenhava, alguns com o canto, outros tocando um 

instrumento e já outros com desinibidas, porém contidas, coreografias. Destacamos 

ainda que o ensaio para a apresentação das paródias exigiu certo grau de organização 

ao qual alguns não estavam habituados.  

A proposta de construção de paródias é uma ferramenta pedagógica de 

contextualizar o conteúdo, pois as letras podem abordar diversos assuntos do 

cotidiano, além de promoverem interdisciplinaridade com Língua Portuguesa, pois 

contribui para a produção textual das letras, com Artes, pois abraça os mais variados 

gêneros musicais, entre outras. As produções das paródias não levam à simples 

memorização de conteúdos, pois auxiliam o aluno a pensar criticamente, ao mesmo 

tempo em que desenvolve outras habilidades, como por exemplo, de comunicação e 

produção textual. Em sala de aula, a música pode ir além de um simples instrumento, 

sendo “capaz de promover o desenvolvimento do ser humano por meio da 

conscientização da interdependência entre corpo e mente razão e sensibilidade, entre 

ciência e ética; e não por meio do adestramento e da alienação” (MARTINS et al., 

2009, p. 82). Além disso, pode mediar o desenvolvimento de habilidades como 

percepção, imaginação, análise crítica entre outras. 

 Considerando que a utilização da música como alternativa didática para o 

ensino pode ser de grande valia para o alcance de uma aprendizagem significativa, 

consideramos importante que seu uso seja mais frequente. Com isso e para averiguar 

o quanto esta ferramenta didática é ou pode vir a ser utilizada, aplicamos um 

questionário (Apêndice 3) a vinte e um docentes do próprio Colégio Pedro II, onde se 

buscou averiguar a prática do uso da música em sala de aula. Destes vinte e um 
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docentes, 62% estão no magistério há mais de 15 anos, 28,5% entre 5 e 10 anos e 

9,5 % entre 1 e 5 anos.  

 Os resultados encontrados mostram que 90% deles nunca participaram de um 

curso de capacitação aliado a música; não tem o hábito de usar a música em sala de 

aula e não a usam porquê não se sentem capacitados para trabalhar com a mesma. 

Este dado torna-se bastante curioso quando levamos nossa atenção para o resultado 

da questão 9 (o uso da música como ferramenta didática) onde 95% dos docentes 

acreditam que a música facilita a transmissão dos conteúdos. Tratamos este dado 

como curioso porque, apesar dos docentes acreditarem que a música é uma 

ferramenta pedagógica interessante para o processo de Ensino-Aprendizagem, os 

mesmos não a usam com frequência ou, ainda, não a usam em suas aulas. Tal 

situação não corrobora para o que afirma Ferreira (2002): “o uso da música nas aulas 

melhora a qualidade de ensino e aprendizado, uma vez que estimula e motiva 

professores e educandos. ” 

 Diante do exposto, aulas de diferentes disciplinas podem ter um ambiente 

prazeroso, estimulante e, provavelmente, significativo de Ensino-Aprendizagem pelo 

uso da música como ferramenta pedagógica. Nesta perspectiva, elaboramos, como 

produto dessa dissertação, uma videoaula contendo a metodologia de aplicação da 

música em sala de aula. Esperamos, com isto, que esta videoaula possa ser um canal 

midiático onde docentes do Colégio Pedro II e também de outros colégios se apoiem 

para utilizar a música no processo de ensino-aprendizagem. 
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em função dos resultados, a presente pesquisa mostrou que a música pode ser 

uma interessante ferramenta didático-pedagógica, com caráter lúdico, para instaurar 

um processo significativo e instigador de ensino-aprendizagem dos conceitos 

químicos. Por meio do paralelo entre o saber e as canções, pode-se observar também 

um paralelo entre a aprendizagem significativa e a descontração, aproximando o 

conhecimento artístico do conhecimento científico.  

Os resultados mostraram ainda que a música é bem aceita no âmbito escolar 

e funciona bem como ferramenta facilitadora para o processo de ensino-

aprendizagem, já que a mesma está inserida no dia a dia dos alunos, podendo assim 

incentivar, motivar e fortalecer a busca pelo conhecimento. Nesta perspectiva, as 

paródias atuaram como um mecanismo de organização sistemática dos conteúdos 

estudados, permitindo aos educandos retomar e aplicar os mesmos, o que contribuiu 

para a lembrança posterior dos mesmos, conforme descrito na teoria da 

aprendizagem significativa de Ausubel, Novak e Hanesian (1980). Esta observação 

foi corroborada pelo bom desempenho dos educandos no questionário avaliativo 

aplicado após apresentação das paródias. 

Salientamos que esse modelo de ensino é mais trabalhoso que o tradicional, 

pois criar meios de ensinar ou complementar o ensino sem a explicação maçante em 

sala de aula não é uma tarefa fácil. Todavia, os docentes de suas respectivas áreas 

de ensino não se devem deixar levar pelo comodismo, é preciso dar o exemplo de 

profissional da área do ensino e criar ou adaptar ferramentais pedagógicas que levem 

o educando não só a aprender, mas aprender a aplicar o conteúdo em seu cotidiano. 

Diante das considerações descritas acima, pode-se concluir que o uso de 

paródias é um meio de aprendizagem onde os educandos interagem e assim 

aumentam o interesse no aprendizado, tornando uma forma divertida de aprender e 

ensinar, pois para os educandos as aulas ficarão mais atrativas assim como para os 

professores que passarão a perceber o desempenho dos seus educandos e, 

consequentemente, a aprendizagem do conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Nesta perspectiva, consideramos que a utilização da música como instrumento 

facilitador do processo significativo de ensino-aprendizagem por professores de 

Ciências Naturais deve ter o seu uso possibilitado e incentivado em sala de aula. 
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10 – APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Questionário aplicado aos discentes. 

 

      

 
UFF – Universidade Federal Fluminense. 

PPECN – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza. 

 

Como parte da minha pesquisa de mestrado, gostaria de saber sua opinião sobre 

algumas questões relacionadas ao Ensino de Química. Conto com sua colaboração 

respondendo às perguntas a seguir: 

 

Sexo: (     ) Feminino (     ) Masculino  

 

1 – Você acha interessante o atual modelo que a disciplina Química é ministrada no 

cotidiano escolar?  

Sim (   ) Não (  ) 

 

2 – Você tem dificuldades na aprendizagem dos conceitos científicos da disciplina? 

Sim (  ) Não (  )  

 

3 – Você acha que uso da música (paródia), como instrumento pedagógico, pode 

contribuir para sua aprendizagem dos conceitos científicos?  

Sim (  ) Não (  )  

 

4 – Você considera que a música facilita a aprendizagem auxiliando nas lembranças 

e associações posteriores dos conteúdos estudados?  

Sim (   ) Não (  ) 

 

5 – Você considera que a música pode possibilitar uma interação/aproximação maior 

entre você e o professor e entre você e os seus colegas?  
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Sim (   ) Não (  ) 

 

6 – Você considera que o estudo da Química por meio da música torna o ambiente de 

aprendizagem mais prazeroso e motivador?  

Sim (   ) Não (  ) 

 

7 – Você já utilizou paródias para aprender algum conteúdo de outra disciplina?  

Sim (  ) Não (  )  
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Apêndice 2 – Questionário aplicado aos discentes. 

 

 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense. 

PPECN – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza. 

 

Como instrumento de coleta de dados para minha pesquisa de mestrado, 

agradeço sua colaboração para responder as questões abaixo. 

 

Aluno(a): ___________________________________________________________. 

 

A energia que cada alimento possui será gradativamente liberada e utilizada 

pelo corpo para a realização de várias funções, como digestão, respiração, prática de 

exercícios. Imagine que um aluno do Colégio Pedro II consumiu em seu almoço 4 

colheres de sopa de arroz com feijão; salada com 3 folhas de alface e meio tomate, 

temperada com meia colher de sopa de azeite, meia colher de sopa de vinagre e uma 

pitada de sal; 1 copo de suco natural de abacaxi; 1 coxa de frango e, quando saiu da 

mesa, não resistiu aos brigadeiros, que sua irmã trouxe da festa de uma amiguinha, 

comendo 2 de sobremesa. 

Tabela de Calorias dos Alimentos 

Alimento Quantidade kcal 

Arroz com feijão 2 colheres de sopa (40g) 75 

Alface 2 folhas (20g) 4 

Tomate 1 unidade (100g) 20 

Azeite de oliva 1 colher de sopa (10g) 90 

Vinagre 1 colher de sopa (15g) 3 

Sal branco (NaCl) 1 colher de chá (6g) 0 

Suco de abacaxi natural 1 copo de 240 ml 100 

Coxa de frango 1 unidade (100g) 144 

Brigadeiro 1 unidade (30g) 96 
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1.   Sobre os alimentos ingeridos pelo aluno, é correto afirmar que:  

a) o sal de cozinha é um composto covalente.    

b) o sal de cozinha é um composto iônico.    

c) o sal de cozinha em solução aquosa é um péssimo condutor de eletricidade.    

d) o principal componente do sal de cozinha é a glicose.    

e) o sal de cozinha é uma liga metálica. 

 

2. Sobre a colher de sopa, utilizada como medida para porções, se por descuido, 

entrar em contato com um terminal elétrico exibirá apreciável potencial de condução 

de eletricidade. Tal fato justifica-se porque: 

a) a colher é uma liga metálica que apresenta não apresenta elétrons de superfície.      

b) a colher é uma liga metálica que apresenta prótons de superfície.      

c) a colher é uma liga metálica que apresenta elétrons de superfície.      

d) a colher é uma liga metálica que apresenta nêutrons de superfície 

d) a colher não é uma liga metálica e apresenta elétrons de superfície.      

 

3. O vinagre é uma solução que contém ácido etanoico dissolvido em água, solvente 

universal. Sobre a água é correto afirmar que: 

a) é uma substância covalente formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. 

b) é uma substância iônica formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. 

c) é uma substância metálica formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. 

d) é uma substância covalente sólida à temperatura ambiente. 

e) é uma substância iônica que apresenta brilho metálico. 

 

4. O brigadeiro é uma rica fonte de carboidratos dos quais destacamos a glicose 

(C6H12O6). Sobre a glicose é correto afirmar que: 

a) é uma substância covalente que, dissolvida em água, conduz corrente elétrica. 

b) é uma substância covalente que, dissolvida em água, não conduz corrente elétrica. 

c) é uma substância covalente que, no estado sólido, conduz corrente elétrica. 

d) é uma substância covalente que, fundida, conduz corrente elétrica. 

e) é uma substância covalente que, independente do estado físico, conduz corrente 

elétrica. 
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5. Você considera que a atividade com uso da música por meio de paródias contribuiu 

para sua aprendizagem? Explique. 

Sim (  ) Não (  ) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Você considera que a música facilita a aprendizagem auxiliando na lembrança 

posterior dos conteúdos estudados? Explique. 

Sim (  ) Não (  ) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Você considera que a música possibilitou uma interação/aproximação maior entre 

você e os seus colegas? Explique. 

Sim (  ) Não (  ) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 
 
 

Apêndice 3 – Questionário Aplicado aos docentes. 

 

 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense. 

PPECN – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza. 

 

Como parte da minha pesquisa de mestrado, gostaria de saber sua opinião sobre 

algumas questões relacionadas ao ensino por meio da música. Conto com sua 

colaboração respondendo às perguntas a seguir: 

 

1- Qual é o seu sexo? 

( ) masculino  ( ) feminino  

 

2 - Quantos anos você tem?  

( ) de 15 - 20 anos  ( ) de 20 - 25 anos  ( ) de 25 - 30 anos  

( ) de 30 - 40 anos  ( ) de 40 - 45 anos   ( ) mais de 45 anos  

 

3 - Há quanto tempo trabalha na área da educação?  

( ) de 1- 5 anos   ( ) de 5 - 10 anos    

( ) de 10- 15 anos  ( ) mais de 15 anos  

 

4 - Qual a sua formação?  

( ) Ensino médio completo   ( ) Superior cursando  

( ) Superior completo    ( ) Especialização 

( ) Cursando Especialização  ( ) Pós-graduação  

( ) Mestrado      ( ) Doutorado  

 

5 – Qual área/disciplina de conhecimento você leciona? 

( ) Matemática e suas tecnologias  

( ) Ciências humanas e suas tecnologias - ( ) História ( ) Sociologia ( ) Geografia ( ) 

Filosofia. 
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( ) Linguagens, códigos e suas tecnologias -  ( ) Português ( ) Literatura ( ) Artes ( ) 

Educação Física  ( ) LE 

( ) Ciências da natureza e suas tecnologias - ( ) Química ( ) Física  ( ) Biologia. 

 

6 - Você já participou de algum curso de capacitação que o ajudou no trabalho com 

os alunos na área da musicalidade?  

( ) sim   ( ) não  

 

7 - Você tem o hábito de usar música em sala de aula?  

( ) sim   ( ) não  

 

8 - Em caso de resposta não na questão anterior, explique o porquê de você não 

utilizar?  

( ) Não acredito na contribuição da música em sala de aula. 

( ) Não tenho tempo para preparar aula com música.  

( ) Não me sinto capacitada para trabalhar com música.  

9 - Em sua opinião, a música facilita a transmissão dos conteúdos?  

( ) sim    ( ) não  

 

10 - Assinale uma ou mais alternativas sobre a contribuição da música em sala de 

aula. 

( ) Melhora atenção, participação e interesse.  

( ) Contribui com o desenvolvimento da expressividade, afetividade e raciocínio.  

( ) Facilita a assimilação dos conteúdos. 

( ) Não contribui em nada.  

 

11 - A escola oferece materiais para trabalhar a música? 

( ) sim    ( ) não 
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11 – ANEXOS 

 

Anexo A – Letra: Movido a água – Assumpção. 

 

Existe o carro movido a gasolina, existe o carro movido a óleo diesel, 

Existe o carro movido a álcool, existe o carro movido a eletricidade, 

Existe o carro movido a gás de cozinha. 

Eu descubro o carro movido a água, eu quase, eu grito, eureka, eureka, eurico. 

Aí saquei que a água ia ficar uma nota e os açudes iam tudo ceará. 

Os rios não desaguariam mais no mar, nem o mar mais virar sertão. 

Nem o sertão mais virar mar. 

Banho? Nem de sol. 

Chamei o anjo e devolvi a descoberta para o infinito 

Aleguei ser um invento inviável 

Só realizável por obra e graça do santo espírito. 

Agora eu tô bolando um carro movido a bagulhos, dejetos, restos, fezes, 

Detritos fezes, três vezes estrume, um carro de luxo movido a Lixo, 

Um carro pra sempre movido a bosta de gente 
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Anexo B – Letra da música: A Serra – Plebe Rude 

 

A Serra 

Quero ver a serra 

que por tempos encantou 

mas o homem e sua serra 

veio e desmatou 

Quero ver de perto 

se o encanto acabou 

só pedra no caminho 

e olha o que sobrou 

Nada mais crecse 

só a lama desce 

Tropical, húmida 

Hetero-gênea 

Latifo-líada 

Mata de-vastada 

Higrófita, Caduca 

Perêne, Encosta 

Nada mais crecse 

só a lama desce 

Todos reclamando 

só quero conscientizar 

madeira acabando 

até quando esperar? 

O verde da mata 

a serra desmatou 

o verde da bandeira 

também desbotou 

Tropical, húmida 

Hetero-gênea 

Latifo-liada 

Mata de-vastada 
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Anexo C – Letra da música: Passaredo - Chico Buarque e Francis Hime. 

 

Passaredo 

Ei, pintassilgo, Oi, pintaroxo 

Melro, uirapuru 

Ai, chega-e-vira 

Engole-vento 

Saíra, inhambu 

Foge, asa-branca 

Vai, patativa 

Tordo, tuju, tuim 

Xô, tié-sangue 

Xô, tié-fogo 

Xô, rouxinol, sem-fim 

Some, coleiro, anda, trigueiro 

Te esconde, colibri 

Voa, macuco, voa, viúva 

Utiariti 

Bico calado, toma cuidado 

Que o homem vem aí 

O homem vem aí, o homem vem aí 

Ei, quero-quero, oi, tico-tico 

Anum, pardal, chapim 

Xô, cotovia, xô, ave-fria, xô pescador-martim 

Some, rolinha, anda, andorinha 

Te esconde, bem-te-vi 

Voa, bicudo 

Voa, sanhaço 

Vai, juriti 

Bico calado 

Muito cuidado 

Que o homem vem aí 

O homem vem aí 

O homem vem aí 
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Anexo D – Música: O pulso – Titãs 

 

O pulso ainda pulsa 

O pulso ainda pulsa 

Peste bubônica, câncer, pneumonia 

Raiva, rubéola, tuberculose, anemia 

Rancor, cisticercose, caxumba, difteria 

Encefalite, faringite, gripe, leucemia 

O pulso ainda pulsa (pulsa) 

O pulso ainda pulsa (pulsa) 

Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia 

Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia 

Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria 

Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania 

E o corpo ainda é pouco 

E o corpo ainda é pouco 

Assim... 

Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia 

Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia 

Brucelose, febre tifóide, arteriosclerose, miopia 

Catapora, culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia 

O pulso ainda pulsa 

O corpo ainda é pouco 

Ainda pulsa 

Ainda é pouco 

Pouco, pouco 

Pulso, pulso 

Assim... 
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Anexo E – Música: Água e Fogo –  Banda Tribo de Jah 

 

Água, fogo e água, fogo e água 

Cobrindo o mundo, num golpe profundo 

Essa é uma possibilidade, em que poucos podem ter pensado,  

A água engolindo e tragando as cidades, tragédias surgindo por todos os lados... 

Mundo em colapso, dias caóticos, fruto do materialismo, de inconsequente 

Gerando o desequilíbrio, ecológico, e a degradação do meio ambiente... 

"O que isso pode trazer?" 

Água, fogo e água, fogo e água 

Cobrindo o mundo, num golpe profundo 

Milhões de bocas prá nutrir, poucas migalhas de pão, prá repartir 

Sinal de crise no porvir, a quebra do sistema a ruir 

A crise traz a fome, a fome traz a guerra, a guerra traz o fogo 

Que consome, o povo que morre, e não se enterra... 

Água, fogo e água, fogo e água 

Cobrindo o mundo, num golpe profundo... 

Efeito estufa, poluição crescente 

Temperatura ganham intensidade, a água avança 

Sobre os continentes, distúrbios explodem, com ferocidade. 

Buraco enorme, na camada de ozônio 

Escassez eminente, sistema em falência 

Terror e tensão, entre os babilônios 

Guerra tribal, pela sobrevivência... 

-"Isso pode trazer fogo!" 

Água, fogo e água, fogo e água 

Cobrindo o mundo, num golpe profundo... 

Potência nenhuma, poderá suplantar 

A ira da natureza, quando a insurreição 

Do planeta chegar, em toda a sua grandeza 

Não haverá meios de subornar, de impor alguma condição 

A força oculta, que irá engendrar as vias da transição... 

Água, fogo e água, fogo e água 

Cobrindo o mundo, num golpe profundo... 
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Anexo F – Letra da música: Tchau, I have to go now – Jamil e uma noites.  

 

É um dos responsáveis pela ressaca do outro dia.  

É um dos responsáveis pela ressaca, é.  

Aldeídos são compostos orgânicos que possuem  

O grupo funcional denominado formila  

Junto com a acetona o aldeído é chamado  

Composto carbonílico, cabonílico.  

AL é a terminação segundo o novo IUPAC  

É cadeia principal a mais longa com o CHO  

O grupo funcional também é conhecido  

Como aldoxila e metanoila.  

Refrão:  

Se liga no que vamos dizer  

A função dos aldeídos  

Também estão presentes em nossas vidas.  

É um dos responsáveis pela ressaca do outro dia.  

É um dos responsáveis pela ressaca, é.  

Estão presentes como na limpeza da casa  

Com os desinfetantes também em medicamentos  

Em conservação com o conhecido formol  

E na fabricação de espelhos comuns.  

E agora para acabar eu vou afirmando que são  

Um dos piores poluentes do ar  

Já vimos um pouco sobre os aldeídos  

E pra não esquecer basta cantar e escutar.  
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Anexo G – Letra da música e cantor: Não identificados. 

 

Os ésteres estão presentes sempre em nossa vida 

Seja na natureza, ou lá na sua cozinha, 

Na forma de cera ou de uma gordurinha. 

Mas o que é um éster agora eu vou te explicar; 

Então pegue uma bala ou goma de mascar: 

São compostos orgânicos com um carbono e 2 oxigênios 

São insolúveis em água e não tem pontes de hidrogênio, 

Por isso tem ponto de ebulição menor 

Do que os álcoois e ácidos que estão ao seu redor. 

Vou citar uns exemplos pra ninguém mais esquecer 

Que os ésteres estão perto de você, 

Tá no óleo de soja e também na margarina 

Na graxa do sapato e no azeite de oliva, 

Na cera de abelha e na produção de sabão 

Esses ésteres já estão enchendo o cabeção. 

Agora que eu já expliquei 

Vou já me despedir 

Junto com os amigos meus 

Outra vez nóis volta aqui. 
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Anexo H – Letra da música: Dormi na praça - Bruno e Marrone.  

 

Caminhei sozinho pela rua 

Falei com o potássio e com o nitrito 

Disseram que iam se juntar, e assim 

Formar um nitrito de potássio. 

Um mês depois veio a notícia 

Que iam provocar a evaporação 

Que restava apenas um sólido branco ou coisa branca 

Dita então assim. 

Seu sal eles não são vagabundos, não são delinquentes 

São apenas carentes 

Procurando apenas um soluto e um solvente 

Seu sal, o senhor sendo um elemento básico 

Entenderá esse caso 

Não sendo tão bruto com o ânion ácido. 
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Anexo I – Letra da música: Oh Chuva – Banda Planta e Raiz. 

 

Você que tem medo de Química, pegue a caneta e o papel 

E venha estudar meu irmão, vamos falar sobre solução (Refrão) 

 

A quantidade de gramas de um soluto, na solução é fácil de aprender 

É dado pelo C, igual a m1 dividido por V 

(Refrão) 

Oh turma, eu peço que copie devagar 

Pois as fórmulas vão cair na prova 

Para ninguém errar “ioioioii” 

Para ninguém, (2x) 

“oioioioioioi” (4x) 

Concentração Molar 

Abre os olhos pra ver 

Molaridade é igual a n1 

E depois é dividido por V 

(Refrão) 

Tem dias que a gente acorda e sente-se inseguro 

Porque não sabe o número de mols do soluto 

Então eu vou mostrar a fórmula agora pra vocês 

Anote aí no caderno, vocês vão aprender 

N1 é igual a m1 pequeno sobre o M1 grandão 

E o número de mols, você tem na mão 
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Anexo J – Letra da música: Gatinha Assanhada – Gusttavo Lima. 

 

Soluto mais solvente, qual é a reação? 

Uma solução (2x) 

Concentração Comum, todos já sabem fazer 

m1 sobre o V, para achar o C (BIS) 

(Repete a primeira estrofe) 

Concentração Molar também é fácil de aprender 

M é igual a n1 dividido pelo V (BIS) 

A fórmula do n1 vou ensinar para você, 

Anota pra aprender (2x) 

m1 pequeno sobre o M1 grandão, 

O sistema não é bruto 

É o mol do soluto (BIS) 
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Anexo K – Letra da música: Ainda ontem chorei de saudade do cantor Moacyr Franco. 

 

Todos os dias de Quarta 

É Química na veia 

É muito gratificante 

Matéria de primeira 

Vamos aprender com vontade 

Lembrar do Exercício 

Mas se não aprender, está ferrado 

A prova é difícil! 

Ainda ontem vi molaridade 

Que é o N1 sobre o volume 

Mas o que fazer sem tal molaridade 

Concentração é a massa sobre o volume! 
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Anexo L – Letra da música: Ai se eu te pego – Michel Teló. 

 

Quarta na escola 

Já comecei a estudar 

Veio a aula de Química tão linda 

Tomei coragem e comecei a estudar 

m1, sobre V, é igual a concentração comum 

Que é a quantidade de soluto na solução 

E n1, sobre V é igual a concentração molar 

É a quantidade, de soluto num litro de solução! 

Química, Química 

Assim você me mata! 

Ai se eu estudo! 

Ai ai se eu estudo! 
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Anexo M – Letra escrita pelo grupo. 

 

Concentração Molar vem logo 

Nosso m1 dividido pelo V 

Acharemos o grande C 

Não acabou, ainda é para achar o molar 

Número de solução dividido pelo V 

Para terminar então 

Vem agora o “emizinho” dividindo o “emizão” 

Acharemos em seguida o número da solução 
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Anexo N – História da Química – Valdecir Kelvin. 

 

Química ciência que estuda os materiais suas transformações 

e a energia envolvida na preparação de novas produções. 

Tudo começou quando o homem conseguiu 

acender o fogo pela primeira vez, a partir daí ele logo descobriu 

que a vida poderia melhorar de vez, que da natureza poderia retirar 

o que necessitava para sua vida melhorar. 

Usavam metais, cerâmica, vidro, 

perfumes contidos nos vegetais, 

destilação, fermentação, conservação, 

os alimentos já não se perdiam mais 

e apesar de tudo não sabiam como explicar 

faltavam métodos e teorias era tudo prática. 

No século XVII Robert Boyle estabeleceu uma ligação 

para interpretação de fatos que a alquimia não dava explicação. 

No século XVIII Lavoisier, pesou e mediu para poder dizer: 

na natureza não se cria, não se perde, tudo se transforma. 

e esse grande cientista conseguiu abrir o caminho para outros que vieram a seguir 

e que fizeram essa grande ciência que estudamos hoje aqui. 

e que fizeram essa grande ciência que estudamos hoje aqui. 
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Anexo O – Tabela Periódica – Valdecir Kelvin. 

 

Essa tabela incomoda muita gente, não conhecê-la incomoda muito mais. 

Essa tabela vai fundir a minha mente, mais eu preciso aprender como se faz. 

Tem gases nobres, tem hidrogênio, Atualmente só metais e não-metais. 

Muitas famílias, sete períodos, Organizados em linhas horizontais. 

Fui visitar a família A,  

Seus elementos são representativos, 

alguns parecem ser muito nervosos,  

Por isso dizem que eles são reativos. 

Chegando lá eu conheci os metais e seus irmãos os alcalinos terrosos, 

Dei um pulinho lá na casa do boro, logo sai pra conversar com carbono. 

O nitrogênio passava por ali e me pediu que visitasse oxigênio, 

que não estava passando muito bem na família dos calcogênios, 

os halogênios também estava lá e os gases nobres viajaram de balão, 

essa é a história da família A, são elementos de representação. 

Fui visitar a família B Uma família de tradição, 

Suas propriedades têm diferenças 

Por isso são chamados de transição, 

Lá encontrei cobre, prata e ouro, 

Família que gerou muita discussão, 

Os lantanídeos e os actinídeos, 

Também são elementos de transição 

E muitos deles são artificiais, 

Outros produzem energia nuclear 

Foram usados em bombas atômicas 

Mas desse mal não quero nem lembrar. 
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Anexo P – Ligação Química – Valdecir Kelvin. 

 

Ligação química, ligação química, 

Os átomos precisam se ligar, 

Ligação iônica, ligação metálica, 

Covalente ou molecular. 

A ligação iônica 

Ocorre entre metais e não-metais. 

Perdendo ou ganhando a estabilidade assim se faz. 

Na ligação covalente os átomos também precisam se ligar 

Vão assim compartilhando os elétrons necessários para se estabilizar 

Vão assim compartilhando os elétrons necessários para se estabilizar. 

Ligação química... 

A ligação metálica ocorre tão somente entre os metais 

formando o mar de elétrons 

é assim que essa ligação se faz. 

Conduzir corrente elétrica 

é uma das propriedades dos metais, 

os elétrons ficam livres 

e a regra do octeto não explica como isso se faz, 

os elétrons ficam livres 

e a regra do octeto não explica como isso se faz. 
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Anexo Q – Conteúdo Programático da 1ª Série do Ensino Médio Regular. 
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Anexo R – Conteúdo Programático da 2ª Série do Ensino Médio Regular. 
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Anexo S – Conteúdo Programático da 3ª Série do Ensino Médio Regular. 

 

 

 
 

 


