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Introdução 
O ensino da química vem sendo direcionado para a construção dos múltiplos sentidos atribuídos aos conceitos em 
situações contextualmente enriquecedoras e promotoras do desenvolvimento ativo do aprendiz. As coreografias 
podem ser usadas enquanto atividades lúdicas na educação como um caminho para reorientação da prática 
pedagógica, colocando o aluno como coautor do desenvolvimento de sua aprendizagem, por meio da criatividade, 
imaginação, afetividade, sociabilidade, motricidade, responsabilidade e cooperação (SOARES, 2008). Aqui, objetivou-
se analisar a contribuição do uso de coreografias performáticas para o desenvolvimento de habilidades necessárias 
ao aprendizado das ligações do carbono. Jusitificando-se pelas dificuldades de aprendizagem dos alunos 
apresentadas na literatura sobre a abstração de conteúdos da química orgânica. Assim, ressalta-se abordagens 
lúdicas devido à necessária imaginação simbólica das ligações do carbono. 

Metodologia 
A pesquisa é de abordagem qualitiativa, método descritivo e análise por observação participante nas aulas. 
Desenvolvida em uma turma de 3º ano do profissional da Educação de Jovens e Adultos de uma escola pública de 
Recife/PE. Foram planejadas e executadas três aulas sobre o estudo do carbono e das cadeias carbônicas. 
Explanando-se aspectos teóricos e experimentais relacionados à formação das ligações químicas e suas 
representações. Depois, com a música da cultura dos alunos foi direcionado analogias para os movimentos do corpo, 
cada aluno sendo um elemento, e os braços deles os tipos de ligações. Finalizando com a representação de cadeias 
carbônicas no plano, em grupos, pela fórmula molecular dada com o número de carbonos e hidrogênios; a definição 
do número de ligações pi e sigma; e o tipo de carbono. 

Resultados e Discussão 
A aplicação de coreografias (Figura 1), envolveram os estudantes colaborativa, afetiva, criativa, social, imaginativa, 
motrix e cognitivamente na abstração análoga das cadeias carbônicas e sua estrutura. Além de levantar-se questões 
do movimento das moléculas na definição geométrica. Com a construção e apresentação, em grupos, dos desenhos 
de moléculas orgânicas, classificando do tipo de ligação e carbono, foi evidente a desenvoltura social, reflexiva, 
cooperativa, criativa, imaginativa, cognitiva e interativa dialógica entre professor-aluno e aluno-aluno na realização da 
atividade (Figura 2). Também se observou a evolução conceitual intuitiva do pensamento sobre as cadeias abertas e 
fechadas, oriundas da mesma formula molecular, trazendo aspectos isoméricos dos compostos. Assim, pode-se 
inferior que o uso de coreografias no ensino de química orgânica podem facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem, desde o engajamento até a compreensão simbólica da química.    

Figura 1 Coreografando as 
cadeias carbônicas 

Figura 2 Representando as 
cadeias carbônicas em 2D 
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Considerações Finais 
Coreografias performáticas são formas de expressões corporais que tornam o ensino de química lúdico para o 
entendimento de conteúdos abstratos, expositivos e por modelos experimentais, mas deslocalizados do contexto do 
saber pensar e fazer a simbologia e dinâmica química necessária à aprendizagem deles. Aponta-se, então, olhar para 
o potencial e limitações das coreografias no plano social da atividade e aprendizagem.     
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