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RESUMO 

Durante a adolescência, a estética tem um papel significativo e os cabelos são ponto 
chave desse momento, pois também carregam toda uma simbologia de cunho 
histórico, político e social. Atrelado a isso, mediante ao crescente movimento de 
valorização da cultura negra, entende-se que é necessário trazer este tipo de 
assunto para sala de aula. Apoiado na teoria de Paulo Freire, no uso de temas 
geradores e da abordagem CTS, é que este trabalho foi desenvolvido acreditando 
na importância de uma educação emancipatória e crítica, a partir da utilização de um 
tema próximo da realidade dos alunos, e que envolve os aspectos sociais da ciência 
e tecnologia. O tema sociocientífico em torno dos cabelos crespos direcionou uma 
proposta didática para uma série de duas aulas de Química para uma turma de 3ª 
série do Ensino Médio de uma escola pública. Com base no tema, no 
desenvolvimento tecnológico e nos conceitos químicos relacionados, debateu-se 
sobre padrões estéticos e pré-conceitos relacionados aos diferentes tipos de cabelo. 
Além disto, fez-se uma revisão de conteúdos químicos e introduziu-se o conteúdo de 
polímeros, previsto pelo Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro. Através da 
aplicação do projeto, percebeu-se que com o tema “cabelos” foi possível aumentar a 
participação dos alunos na aula, discutir sobre experiências já vividas e proporcionar 
momentos de reflexão sobre as relações étnico-raciais. Dessa forma, a partir das 
observações feitas, a aproximação entre o conteúdo de Química com o cotidiano foi 
além da motivação e contextualização, pois implicou em ajudar a desenvolver uma 
postura mais crítica dos estudantes em relação às implicações que a Química a 

Tecnologia tem com a sociedade de consumo. 

 

Palavras chaves: Ensino de Química; Polímeros; Relações Étnico-Raciais; Cabelos; 

CTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

During adolescence, appearance plays a significant role and the hair is the key point 
of this moment, as they also carry a whole of a historical, political and social 
symbology. Tied to this, through the growing movement of black culture appreciation, 
it is convenient to bring this type of subject to the classroom. Based on Paulo Freire's 
theory, of the use of generative themes and the STS approach, this work was 
developed believing in the importance of emancipatory and critical education, based 
on the use of a theme close to students' reality, involving the social aspects of 
science and technology. The socio-scientific theme about curly hair guided a didactic 
proposal for a series of two chemistry classes for a 3rd grade class of a public high 
school. Based on the topic, in the technological development and related chemical 
concepts,was discussed aesthetic patterns and preconceptions related to different 
hairtypes.Also, reviewed previously lectured chemical contente and introduce the 
subject of polymers required by the Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro. 
Through the project application, it was noticed that with the theme "hairs" it was 
possible to increase the participation of the students in the class, to discuss about 
experiences already lived and to provide moments of reflection about ethnic-racial 
relations. Through the observations made, the approximation between the content of 
Chemistry and the daily life was beyond the motivation and contextualization, 
because it implied in helping to develop a critical posture of the students related to 

the implications that Chemistry and Technology has with the consumer society. 

 

Keywords: Chemistry teaching; Polymers; Ethnic-racial relations; Hair; STS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que o cenário escolar é repleto de conflitos tendo em vista que este 

é um espaço constituído e construído por seres sociais e, além disto, estruturado a 

partir de um dado sistema. Por isso, consideram-se fatores das mais diversas 

origens para compreender tais conflitos. 

Em termos gerais, podem-se citar os de cunho socioculturais como, por 

exemplo, os relacionados à família e ambiente/comunidade em que o aluno vive. A 

baixa autoestima que muitas vezes aparece na delicada fase da adolescência, a 

qual é um momento do autodescobrimento e autoaceitação. Alguns outros conflitos 

são típicos do sistema educacional e pode-se citar a violência física e não física 

através do bullying (MARRIEL et al, 2006), racismo e segregação que por vezes são 

vivenciados logo nas primeiras experiências escolares (JESUS et al, 2018). A 

relação professor x aluno, baixa qualidade no ensino e falta de significado em 

relação ao conteúdo trabalhado também são fatores que podem aumentar este 

cenário conflituoso. 

O método de ensino tradicional, no qual o professor deposita as informações 

na cabeça dos alunos fazendo com que estes apenas memorizem o que lhes foi 

transmitido, com ausência de reflexões sobre o assunto, foi chamado por Paulo 

Freire (1994) de “educação bancária”. Neste método, o aluno deverá, ao ser 

avaliado, devolver ao professor exatamente o que lhe foi transmitido, mantendo, 

assim, a estrutura de um ensino sem significado, com ausência de reflexão. 

Por consequência, a aprendizagem acabaria se tornando desestimulante e 

com grande tendência a cair no esquecimento rapidamente, pois a memorização 

não requer compreensão, e suas aplicações ficam no plano superficial e/ou de 

situações que já foram apresentadas, ou seja, é insuficiente e ineficiente (MACENO 

et al, 2011). Então, a fim de mudar pouco a pouco este quadro conflituoso, novas 

propostas para a educação surgem no sentido de romper com o método de ensino 

“bancário” trazendo, assim, uma educação que vise à reflexão e construção de 

conhecimentos que sejam úteis à vida, porém não necessariamente pragmática. 

Como forma de supressão ao ensino “bancário”, Freire (1967, p. 90) propõe 

 
Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de 

sua problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o 
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advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, 
ganhasse a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e 
arrastado à perdição de seu próprio “eu”, submetido às prescrições 
alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o 
outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À análise crítica 

de seus “achados”. A uma certa rebeldia, no sentido mais humano da 
expressão. Que o identificasse com métodos e processos científicos. 

 

A proposta de educação freireana é baseada na problematização. Ela visa à 

reflexão em torno de assuntos próximos à realidade do educando como forma de 

percepção e libertação da opressão sofrida. Tal abordagem tem por princípio a 

observação do sujeito através de um viés sociocultural e não como um indivíduo 

universal. Com isso, trata o educando não como o objeto de estudo, mas, sim, como 

sujeito protagonista na situação/problema a ser trabalhado e seu conteúdo 

associado. 

Portanto, a escola poderia ser um espaço que, geraria um “diálogo autêntico 

entre educadores e educandos com vistas à transformação da realidade via 

problematização” segundo Fernandes et al (2016, p.4). Ou seja, o conhecimento é 

um meio de perceber e reagir à alienação gerada pelas classes mais altas da 

sociedade. Assim, as palavras e os conceitos tanto científicos quanto sociais 

ganham sentido e começam a serem instrumentos de repensar o mundo 

proporcionando uma educação que desencadeie pensamentos de análise da 

sociedade, do outro e do próprio eu (SANTOS, 2008). 

É papel do professor se utilizar de estratégias educacionais que possibilitem 

o desenvolvimento do senso crítico e construção de um conhecimento que 

ultrapasse a separação - não real - que existe entre as áreas de ciências exatas e 

humanas, por exemplo, e o saber escolar e o social/cultural. 

A utilização de temas atuais e pertinentes à realidade local pode ser uma 

destas estratégias. Um exemplo que permite diversas aplicações são os 

relacionados à estética, padrões de beleza e questões étnico-raciais que, apesar de 

muito presente no cotidiano, pouco são tratados e com certo tom de velamento. 

Porém, a partir do crescimento recente do movimento de exposição, enaltecimento e 

fortalecimento da cultura negra no país, esta temática tem ficado cada vez mais 

intensa, tornando essa discussão latente e de relevância para se refletir em aula. 
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Por fazer parte da realidade e vivência de grande parte da população 

brasileira, os debates sobre os temas étnico-raciais nos espaços formais e não 

formais1 de ensino cresceram nos últimos anos. E este fato culminou na criação, em 

2003, da Lei 10.639 (BRASIL, 2003) onde o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira tornou-se obrigatório.  

E se tratando de temas sociais faz-se necessário, mais do que nunca, que 

estes sejam inseridos e discutidos em sala de aula. Não que seja uma tarefa fácil, 

mas o desafio e comprometimento com a formação de cidadãos que se posicionem 

social e politicamente faz com que esta necessidade seja atendida através da ação 

do docente. 

 

1.1 ENSINO DE QUIMICA 

Diante do quadro apresentado inicialmente, faz-se necessária uma 

reformulação no ensino da Química, disciplina vista constantemente de maneira 

distanciada do cotidiano, mecânica, com uma linguagem dominante, reducionista e 

técnica e, por vezes, sem um objetivo claro (SJÖSTRÖM, 2007). Ensino este que, 

segundo Chassot2 (1990), citado por Coelho e Marques (2007), pouco tem 

contribuído para transformação dos estudantes em cidadãos críticos. 

É bem verdade que despertar e resgatar o interesse pela aprendizagem 

escolar nos alunos é desafiador, porém possível. Um dos artifícios que pode ajudar 

nesse processo é a contextualização, que consiste na introdução de um contexto e 

conceito científico que sejam harmônicos e sem dicotomia (FERNANDES et al, 

2016). Segundo Coelho e Marques (2007), tal contexto deve estar relacionado à 

vivência do aluno e, cabe ao professor, coletar dados e investigar o perfil da turma 

para descobrir temas que possam ser problematizados. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ensino Médio incentivam 

esse tipo de ensino. O objetivo seria aprender a comunicar e argumentar; saber 

                                                             
1
 Segundo Jacobucci (2008), “pode-se dizer que os espaços formais de Educação referem-se a 

Instituições Educacionais [...]”, ou seja, as escolas, centros de ensino, cursos e afins. Já os espaços 
não formais seriam aqueles “não-escolares”, podendo ser museus, centros históricos, praças, praia e 
outros. 
 
2
 CHASSOT, A. I. A educação no ensino da Química. Ijuí: INIJUÍ, 1990. 
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elaborar críticas e propostas e entender a importância de um constante aprendizado. 

É válido, também, mostrar que um único assunto está presente em diversas 

disciplinas e podem convergir na construção de um saber ampliado, mostrando que 

os conteúdos conversam entre si, mesmo que se apresentem compartimentados 

(BRASIL, 2000). 

 

Explicitamente, disciplinas da área de linguagens e códigos e da área 
de ciências da natureza e matemática devem também tratar de 
aspectos histórico-geográficos e culturais, ingredientes da área 
humanista, e, vice-versa, as ciências humanas devem também tratar 

de aspectos científico-tecnológicos e das linguagens (Brasil, 2000, p. 
16). 

 

Portanto, percebe-se a importância da integração das diversas áreas visto 

que as relações e informações entre sociedade e natureza também são 

interdisciplinares. 

A capacidade de observar tais interações, por exemplo, na área da Química, 

permite entender a relevância e aplicabilidade dos polímeros no cotidiano. Isso 

porque este grupo de moléculas é encontrado em diversas áreas e, muitas vezes, 

por falta de conhecimento não são reconhecidos. Os polímeros estão presentes em 

compostos naturais e sintéticos, dentre eles, as biomoléculas do nosso corpo 

(carboidratos, lipídios, proteínas) e os plásticos, respectivamente. Assim, o 

conhecimento construído sobre o permite entender sua relação e impacto na 

sociedade e, também, utilizar o conhecimento sobre este tema para agir sobre a 

mesma. 

A Química interligada com as Ciências Humanas - e com outras áreas do 

saber - seria capaz de auxiliar no enfrentamento dos problemas apresentados, 

ampliando o conhecimento adquirido. Coelho e Marques (2007), estudaram a 

vivência de seus alunos e relacionando-a com a questão da mineração em Criciúma, 

mostraram que a proposta da contextualização por meio de “temas químicos 

sociais”3 pode oferecer uma possibilidade de aproximação com as ideias de Freire, 

culminando numa educação transformadora.  

                                                             
3 Fazem referência a um conteúdo químico que afeta diretamente a sociedade e/ou suas relações. 
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Nesse sentido, a produção textual se faz aliada ao desenvolvimento e 

integração das diferentes áreas, como a Química e a linguagem. Esta é de extrema 

importância já que está ligada à comunicação e expressão de ideias. E é justamente 

nesta área que se observa grande dificuldade por parte dos alunos. 

Ao utilizarem esta abordagem, Pereira e Santos (2015) e Sá et al (2010), 

concluíram que o uso da produção textual tornou mais agradável o processo de 

aprendizagem e demandou dos alunos uma compreensão maior do tema 

trabalhado, além de contribuir no estabelecimento de relações mais eficazes entre 

Ciência e o dia a dia e apropriação dos conhecimentos produzidos. As experiências 

relatadas em destaque reforçam a relevância da abordagem CTS para o Ensino de 

Química e o porquê de sua utilização nesse trabalho. 

 

1.2 EDUCAÇÃO SOB UMA PERSPECTIVA CTS (CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE) E OS TEMAS GERADORES 

Uma das formas de se alcançar a educação transformadora e visando a 

construção de indivíduos preparados para o mundo científico-tecnológico é através 

da utilização da abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), que envolve os 

aspectos sociais da ciência e tecnologia aplicados à sala de aula. O ensino numa 

perspectiva CTS tem um caráter crítico sobre a visão da “ciência pela ciência”, ao 

mesmo tempo é baseado na interdisciplinaridade e compreensão das relações entre 

sociedade, ciência e suas tecnologias. O objetivo é alfabetizar cientificamente para 

possibilitar a formação de pessoas que reinterpretem e vejam perspectivas de 

mudança de seu contexto social se apropriando da Ciência. Ou seja, espera-se que 

os estudantes sejam motivados a buscar informações relevantes a fim de refletir, 

analisar e avaliar assuntos, definir e tomar decisões a partir de valores construídos 

pelo próprio indivíduo. 

Autores como Santos e Mortimer (2000), Fernandes et al (2016) e Auler e 

Bazzo (2001) apontam os vários benefícios gerados por essa abordagem, 

mostrando sua validade: aumento dos processos de investigação e de tomada de 

decisões democráticas; integração do conhecimento científico, tecnológico e social – 

incluindo-se questões históricas, políticas, econômicas, culturais, etc. – através das 
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experiências do cotidiano do educando; aquisição e apropriação dos conhecimentos; 

evolução da comunicação escrita e oral e do pensamento lógico; crescimento do 

sentimento de responsabilidade social e exercício da cidadania. 

Para o desenvolvimento da abordagem CTS, pode-se, também, pensar na 

utilização de temas geradores (FREIRE, 1967). O “tema gerador” é uma estratégia 

metodológica que traz um assunto cotidiano, e pertinente à realidade dos 

educandos, para conscientização da realidade de opressão e dos riscos que 

corremos devido às questões históricas e sociais, como já descrito, anteriormente, 

na citação de Freire. Os temas geradores vêm, portanto, para fazer pensar, agir e 

refletir tanto a teoria quanto a prática do assunto social em questão. 

Segundo Paulo Freire (1994) o ensino precisa gerar a capacidade de ler, 

apreender e transformar situações marcadas pela exploração, negligência, 

discriminação, entre tantos outros problemas sociais existentes em nosso meio. Com 

isso, para Delizoicov et al (2002), o tema o gerador é uma estratégia metodológica 

que traz um assunto cotidiano, numa busca de uma interpretação mais crítica e 

pertinente à realidade do educando instigando assim uma aprendizagem que 

promova a emancipação de sujeitos. 

 

Por sua natureza, os temas geradores têm como princípios básicos: 
- uma visão de totalidade e abrangência da realidade; 
- a ruptura com o conhecimento no nível do senso comum; 
- adotar o diálogo como sua essência; 
- exigir do educador uma postura crítica, de problematização 
constante, de distanciamento, de estar na ação e de se observar e se 

criticar nessa ação; 
- apontar para a participação, discutindo no coletivo e exigindo 
disponibilidade dos educadores (DELIZOICOV et al, 2002, p. 60). 

 

Freire apontava que a alienação, expressa na falta de percepção sobre a 

realidade do indivíduo e da possibilidade de mudança através do conhecimento 

adquirido e a comodidade, são consequências diretas dessa abordagem bancária 

opressora. Ela impede o avanço da construção efetiva do conhecimento crítico do 

educando, não só dentro do colégio, como um “simples estudante”, mas também, 

em seu meio social, como um cidadão que tem o direito de lutar por melhorias da 

sua condição de vida. E sair da condição de oprimido implica, ao sistema dominante, 

indivíduos que reclamam por seus direitos ameaçando, assim, sua hegemonia. 



17 
 

A persistência na utilização deste ensino bancário, principalmente para as 

classes baixas, pode ser entendida a partir de um viés econômico, histórico e social. 

Segundo, Maciel (2011) a educação, dentro da perspectiva neoliberal, se tornou um 

mercado de “formação do capital humano”, de indivíduos aptos a atuar no mercado 

de trabalho e sempre pensando em produtividade, que faz lembrar a época da 

educação tecnicista. A alienação seria, portanto, uma forma de manter os sujeitos 

excluídos do conhecimento construído pela própria sociedade, sob um regime de 

opressão, censurados (SENNA, 2008). Essa exclusão permite que apenas um grupo 

restrito de pessoas chegue a cargos socialmente elevados. 

Portanto, Freire aponta para uma educação de caráter libertário e de 

construção coletiva, onde todos aprendem e ensinam como escrita em sua célebre 

frase “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1994. p.39). 

É o tema gerador que vai orientar o conteúdo químico que será essencial 

para uma discussão mais embasada, para além do senso comum (SANTOS; 

MORTIMER, 2000). Portanto, além de tornar o conteúdo mais atraente, esta 

abordagem permite que o conhecimento científico se torne menos distante do 

mundo concreto e se relacione às situações cotidianas. 

 

1.3 CABELOS ÉTNICOS: DA QUÍMICA ÀS RELAÇÕES SOCIAIS 

O cabelo é uma das partes mais visíveis e destacadas no corpo, que chama 

atenção, além de compor a identidade cultural de uma pessoa. Ele também pode 

conter forte simbolismo, que varia de cultura para cultura (GOMES, 2003). E, por 

falar em cultura, não podemos nos esquecer da história brasileira a qual conta com 

diversos povos, de diferentes tipos de cabelo que contribuíram para a grande 

diversidade capilar que é observada por todo o território. O Brasil, pós-abolição da 

escravatura, passou por uma época de repulsa e medo de um escurecimento 

epidérmico. Tal preconceito, infelizmente, perdura até os dias atuais, e, por ter 

traços e cabelos de características marcantes, pessoas com tais perfis, em sua 

maioria negra, sofrem situações humilhantes. A esses fatores, soma-se, ainda, o 

padrão de beleza europeu que muito influencia o pensamento de uma grande 

parcela da população (MALACHIAS, 2007). 
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A escola é um local onde muito se observa esse tipo de comportamento 

preconceituoso e, também, o bullying. Por esse motivo, a discussão sobre os 

diferentes tipos de cabelo, se existe um cabelo bom ou ruim se torna tão importante, 

necessária e urgente. Pois, segundo Gomes (2003), a escola é um espaço de 

construção da personalidade e identidade do indivíduo. Para Malachias (2007), a 

educação escolar deve respeitar as diferenças, para que se torne possível contagiar 

a coletividade quanto ao mal que pode causar posturas preconceituosas. Logo, é 

fundamental o exercício de três importantes pilares da educação no sentido de 

garantir a igualdade de tratamento, como parte dos Direitos Humanos  

 

Aprender a conhecer a diferença e a cultura de outros grupos, sem 
hierarquizações e preconceitos. 
Aprender a conviver, exercitando a tolerância e o respeito 
intercultural. 

[...] 
Aprender a ser, reconhecendo em si as posturas preconceituosas em 
relação a negros, mulheres, homossexuais, nordestinos, pobres... E, 
a partir dessa autocrítica, agir cotidianamente em prol da superação 
(MALACHIAS, 2007, p. 42). 

 

Para além das questões sociais, ainda é preciso alertar sobre os perigos dos 

produtos e procedimentos químicos e mostrar o funcionamento de alguns 

equipamentos elétricos (secador de cabelo, chapinha, etc.) para que, através desses 

conhecimentos científicos, muitos acidentes possam ser evitados. É importante que 

haja uma reflexão sobre esses tais “cabelos perfeitos” se é que existem. Ou seja, 

dos padrões estéticos impostos. 

Contudo, a ascensão de um novo público consumidor, o negro que traz a 

valorização do cabelo crespo, levou o mercado a produzir diversificados aparatos e 

produtos capilares (GOMES, ARRAZOLA, 2019). Assim, criou-se um ciclo de venda 

e consumo visando atender à demanda dos consumidores que passaram a possuir 

um novo padrão de consumo e, consequentemente, à geração de lucros para 

empresários que investiram em diferentes setores, inclusive o da beleza. Essa 

mudança não se deu por acaso, foi influenciada e influenciou políticas públicas, que 

atingiram as classes sociais mais vulneráveis economicamente. Entre 2004 e 2010, 

32 milhões de brasileiros ascenderam à categoria de classes médias (A, B e C) e 

19,3 milhões saíram da pobreza (NERI, 2010). 
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Uma pesquisa bibliográfica realizada no conteúdo gratuito do portal de 

periódicos da CAPES/MEC revelou que poucos são os materiais disponíveis que 

envolvam este tema, principalmente na área de Química. Esta plataforma foi 

escolhida por ser de fácil acesso aos professores e reunir uma grande variedade de 

artigos científicos qualificados. Para tal, utilizaram-se as palavras-chave “ensino” e 

“cabelos”, limitando às publicações em idioma português e feitas entre os anos de 

2002 e 2019 - uma vez que a Lei 10.639 é do ano de 2003 - e foram obtidos 95 

resultados. 

 Dentre os artigos encontrados, após uma primeira filtragem, observou-se 

que 15 artigos estavam relacionados à área de educação, onde 1 deles era de 

Química, porém não eram, obrigatoriamente, propostas aplicáveis a sala de aula. 

Outros 10 tinham como tema principal alguma relação com as questões étnico-

raciais, onde a questão do cabelo tomava certa importância. Mas, num geral, tais 

artigos eram estudos sobre aspectos gerais dentro das áreas citadas. Apenas 2 

tratavam de Química, sendo um na área de Ensino, como já citado, e outro de 

pesquisa acadêmica. Ou seja, nesta plataforma, nenhum trabalho que envolvesse 

simultaneamente ensino, cabelo, Química e questões étnico-raciais foi encontrado. 

Percebendo a baixa incidência de trabalhos que relacionem o tema “cabelos” 

com as questões culturais, políticas, sociais e tecnológicas ao mesmo tempo e 

dentro da área da Química, é que se fez pensar este trabalho. Para tal, será utilizada 

a abordagem CTS e todo referencial teórico já descrito, para trabalhar o conteúdo 

químico de polímeros. 

Portanto, entende-se que existe a necessidade de se renovar o modo como 

se ensina Química, visando não só o conteúdo químico, mas também as questões 

sociais. Isto porque este tema tem relevância social, é capaz de auxiliar na formação 

de cidadãos capazes de usar seus conhecimentos de diversas formas e traz o 

estudo da disciplina de Química para mais próximo da realidade dos alunos. Para 

isso, este trabalho se faz necessário. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Utilizar o tema gerador “cabelos” para que, através de uma abordagem CTS, 

os educandos sejam capazes de utilizar os conhecimentos químicos adquiridos em 

aula para articulá-los a contextos, sociais, políticos e culturais visando à promoção 

da cidadania. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

     

 Debater sobre os padrões estéticos e pré-conceitos relacionados aos 

cabelos, abordando alguns dos seus aspectos históricos, culturais e sociais; 

 Possibilitar o combate ao preconceito, principalmente, ao cabelo étnico 

a partir do conhecimento químico; 

 Revisar no decorrer das aulas alguns conceitos âncoras necessários 

para o desenvolvimento do conteúdo principal do trabalho; 

 Explorar de maneira introdutória o conteúdo de polímeros associando-o 

ao tema gerador proposto. 
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2 METODOLOGIA 

Este projeto foi realizado em 2017, em uma escola pública que atende 

estudantes numa faixa etária entre 14-23 anos, de classe média baixa e classe baixa 

e moradores de Niterói ou São Gonçalo (município vizinho). O público alvo foi a 

turma da 3ª série do Ensino Médio do colégio que, em sua maioria, era formada por 

alunos negros e pardos, dentro do quadro socioeconômico apresentado acima. As 

aulas foram realizadas no espaço multimídia do colégio e também na sala de aula, 

em dois encontros em semanas distintas. 

Partindo da metodologia da pesquisa-ação4 (THIOLLENT, 1986), o projeto 

teve por base a sequência de aprendizagem inspirada na abordagem CTS, 

apresentada por Teixeira (2003). Esta consiste em 5 momentos principais, a 

saber:1) questão social introdutória: Cabelo crespo é cabelo ruim? Por que?; 2) 

análise da tecnologia relacionada ao tema social: o que a ciência e a tecnologia 

desenvolveram para alisar os cabelos crespos?; 3) o estudo do conteúdo científico: 

química orgânica e introdução a química de polímeros; 4) revisão da tecnologia em 

função dos conteúdos e 5) retomada da questão social, discutindo a mudança de 

cenário com a valorização dos cabelos cacheados ou crespos naturais. 

O primeiro encontro foi realizado na sala multimídia da escola, com duração 

de 100 minutos, teve por objetivo conhecer e analisar os alunos, mas de forma 

subjetiva, em relação aos seus conhecimentos químicos e percepção sobre a 

questão social a ser trabalhada. Para isso, a partir de uma série de imagens 

projetadas em Power Point, propôs-se uma atividade curta que levantou um breve 

panorama para descobrir o que os alunos pensavam se posicionavam socialmente 

sobre os diferentes tipos de cabelos. Neste ponto, chegou-se ao ápice da 

problematização do tema, enfatizando a questão étnica e os padrões de beleza que 

envolve todo um contexto histórico, político e cultural. 

Em seguida, com suporte da abordagem CTS, informações sobre algumas 

tecnologias, técnicas e substâncias químicas utilizadas em alisamentos capilares 

entre a década de 1930 até os anos 2010 foram apresentadas. Para trabalhar a 

                                                             
4 Segundo Thiollent (1986, p. 14) a pesquisa-ação é caracterizada por ser “um tipo de pesquisa social com base 
empírica que é concebida e realizada em estreita associação com urna ação ou coma resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”. 
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construção e organização da escrita, os alunos fizeram uma pequena crítica sobre 

um material que receberam propagandas e imagens e, para finalizar, apresentaram 

suas conclusões para o restante da turma. 

No segundo encontro, também com 100 minutos de duração e que ocorreu 

na semana seguinte, fez-se a apresentação de dados referentes à composição 

bioquímica e à estrutura dos fios de cabelo. O objetivo deste momento foi o de 

revisar alguns conteúdos de Química, que são de essencial compreensão para o 

conteúdo químico principal: polímeros. Na sequência, mostrou-se em slide a 

estrutura de alguns aminoácidos para que o conteúdo de polímeros pudesse ser 

introduzido em seguida, fazendo assim a interação com a Bioquímica. Após, 

retomou-se o ponto das tecnologias e substâncias de alisamento, mas, agora, 

explicando como elas de fato agem sobre os cabelos. Para finalizar esta etapa, a 

questão social inicial foi retomada através de um momento de reflexão sobre qual 

postura temos tomado frente a essa temática, principalmente em relação ao 

preconceito racial. 

Como avaliação, propôs-se que os alunos desenvolvessem uma produção 

textual, com gêneros textuais pré-determinados. Neste texto, eles deveriam conter, 

obrigatoriamente, os conteúdos que foram trabalhados em sala com a temática 

abordada. A partir disso, seria confeccionado um mural no colégio para exposição 

dos trabalhos. 

O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, disposto no ANEXO 1, 

propõe como orientação para o quarto bimestre as seguintes questões: 

compreensão do conceito de polímeros, identificação dos mesmos no dia a dia, a 

importância do conhecimento sobre o assunto para gerar inovação e tecnologia. 

Então, com o objetivo de aprofundar o conhecimento químico trabalhado, mostrar 

outras aplicações dos polímeros e cumprir tais orientações, o último encontro foi 

encerrado em sala de aula e com um resumo escrito no quadro sobre o conteúdo de 

polímeros. Nele, reforçou-se o conceito de monômeros, reações básicas de 

polimerização e aplicações. 
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2.1 A ESCOLA 

O Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto (CEBRIC) situado no bairro de São 

Lourenço em Niterói, Rio de Janeiro (Figura 1), começou a implementar o ensino na 

modalidade integral a partir de 2016 com as turmas de 1ª série do Ensino Médio. 

Desta maneira, a turma da 3ª série do Ensino Médio de 2017, frequentava só um 

turno de aulas. Além das disciplinas tradicionais (Português, Matemática, História, 

Filosofia, Biologia, Química etc.), a escola oferecia mais 3 disciplinas:  Estudos 

Orientados (EO), Projeto de Vida (PV) e Projeto de Pesquisa e Intervenção (PPI) e 

empreendorismo. 

 

 

Figura 1 - Fachada do CEBRIC. Fonte: https://www.facebook.com/cebric/ 

 

Neste mesmo ano, de 2017, a escola contava com três turmas de 1ª série, 

duas turmas de 2ª série e apenas uma única turma de 3ª série, todas do Ensino 

Médio, totalizando cerca de 130 alunos frequentes, numa faixa etária de 14 a 23 

anos. A turma na qual o projeto foi aplicado era frequentada por 8 alunos, no final do 

4° bimestre, divididos em 5 meninas e 3 meninos. 

Todas as garotas possuíam cabelos crespos e eram negras. Já dentre os 

rapazes a maioria tinha o cabelo cortado rente ao couro cabeludo, mas era possível 

perceber o formato crespo dos cabelos. Com exceção de um aluno o qual tinha o 

cabelo mais comprido e liso o qual era chamado de “índio” pelos colegas de classe.  

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/escola-deve-oferecer-turno-%C3%A0-noite
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Em linhas gerais, o norteador para o planejamento dos conteúdos que foram 

ministrados, era o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, disposto no Anexo 

1.  Portanto, visando seguir as orientações deste documento, o presente trabalho foi 

desenvolvido no 4° bimestre para a turma de 3ª série. Isto porque o conteúdo 

polímeros se encontra dentro desse recorte. 

 

2.2 O PROJETO DE EXECUÇÃO 

Este presente projeto se desenvolveu em 2 semanas, dias 30 de outubro e 

06 de novembro de 2017, com 8 alunos participantes no primeiro encontro e 6 no 

segundo. Foram utilizados 4 tempos de aula.  

No primeiro encontro, com total de 110 minutos, foram apresentadas, em 

Power Point, seis imagens de cabelos com diferentes formas. Então, pediu-se que 

os alunos atribuíssem características a cada cabelo e, também, uma possível 

profissão para a respectiva pessoa. Foram utilizados 15 minutos para esta etapa. 

Em seguida, foram mostradas as mesmas imagens, porém com um recorte que 

possibilitasse uma melhor visualização do rosto da pessoa e, por fim, as fotos 

completas. Após, os alunos leram para toda a classe o que haviam escrito sobre 

cada imagem e, na sequência, provocados a se questionar sobre os motivos que os 

levaram a atribuir tais características. Com isso, a problematização foi levantada 

através de perguntas do tipo “existe cabelo „bom‟ e „ruim‟?”, “existem somente esses 

dois tipos de cabelo?” e também “de onde viriam essas ideias?”. 

Num segundo momento, foi mostrada a evolução de algumas tecnologias e 

substâncias utilizadas em alisamentos, começando em 1930 e indo até 2010. Dentre 

as tecnologias, o cabelisador, pente quente, chapinha, secador de cabelos. E as 

substâncias: hidróxido de sódio e potássio, tioglicolato de amônio e henê, formol 

presente na escova progressiva. Durante esta apresentação foram mostradas as 

estruturas químicas de algumas das substâncias citadas anteriormente. Desse 

modo, foi realizada uma breve revisão sobre funções inorgânicas e orgânicas 

através do reconhecimento das funções dos compostos apresentados. Neste 

momento, foi possível apontar os perigos da utilização desses produtos químicos, 

pois, se utilizados de maneira indevida, são tóxicos e prejudiciais à saúde. Contou-
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se com as experiências dos alunos sobre o tema e com imagens de acidentes 

causados nestas situações de imprudência ou, até mesmo, ignorância. 

Além disto, uma reflexão sobre o desenvolvimento de produtos capilares 

para atender às necessidades do mercado, levando em consideração o crescente 

movimento do “empoderamento” capilar, foi levantada. Para esse fim, contou-se com 

as observações em relação às marcas que surgiram para atender essa demanda e 

também àquelas que antes só tinham produtos para alisar e, posteriormente, 

desenvolveram artigos para os variados tipos de cabelo. Para finalizar a primeira 

aula, os alunos se separam em duplas e deveriam escrever uma breve crítica sobre 

a imagem/propaganda que receberam, todas com ênfase na questão do cabelo.  

Após 10 minutos, os textos foram recolhidos. 

O segundo encontro foi iniciado com o questionamento de como justificar, 

utilizando a Ciência, que todo cabelo é bem semelhante e, portanto, não existiria um 

“bom” e/ou um “ruim”. Para isso, com auxílio do Power Point, mostrou-se imagens da 

estrutura do fio de cabelo (cutícula, córtex e medula) e dos 3 mais expressivos tipos 

de folículos capilares que dão as principais características, em relação ao formato 

dos fios. Além destes dois pontos, a composição bioquímica também foi abordada, 

mostrando quais elementos químicos estão presentes nos fios de cabelo e suas 

porcentagens, os aminoácidos que os compõe e suas diferenças e no que isso 

implicaria no formato dos fios. A partir da noção de que estes aminoácidos se 

ligariam para formar a queratina, principal proteína do cabelo, introduziram-se as 

primeiras caracterizações do que seria um polímero. 

Visando retomar a tecnologia e produtos voltados ao alisamento, explicou-se 

o modo como eles agem nos cabelos a partir de dois métodos principais. Escolheu-

se a desnaturação das proteínas, fator físico, e os componentes químicos isto é, 

produtos alisantes, fator químico, que são capazes de romper as interações entre os 

aminoácidos. Por fim, mostrou-se uma charge que ilustrava a situação de uma 

mulher que fugia da chuva logo após ter feito um alisamento com chapinha. Para 

encerrar a abordagem CTS, a questão social foi novamente trazida a tona, porém 

agora discutindo o em função dos conhecimentos científicos. Em seguida, realizou-

se um momento de reflexão com alunos sobre qual postura temos tomado frente a 

essa problemática, o que temos feito para que este preconceito não influencie 
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negativamente na vida das pessoas e como o conhecimento científico que se foi 

construído pode ajudar nesta luta. 

Para aprofundar um pouco mais o conteúdo de polímeros, foi feito um 

resumo sobre a definição, classificação, reações simples e alguns exemplos de 

polímeros, principalmente os citados no Currículo Mínimo. Essa etapa foi realizada 

na sala de aula da turma, por causa do quadro negro onde o resumo foi escrito. 

Após, demonstrou-se que estas moléculas não se encontram apenas no cabelo, 

mas de forma abundante em outros materiais presentes no cotidiano. Foi pedido aos 

alunos que elaborassem um texto, para ser entregue na semana seguinte o qual 

seria avaliativo. Esta produção textual poderia ser no formato de poesia, carta, texto 

argumentativo e, até mesmo, uma charge ou quadrinho e deveria conter os dois 

assuntos chaves trabalhados: cabelos e polímeros. E assim, foi finalizada a aula. 

 

2.3 A AVALIAÇÃO 

O projeto foi avaliado qualitativamente, de forma continuada, uma vez que 

se entende que o processo de aprendizagem não ocorre de forma pontual e em 

constante troca educador-educando. Para isso, a avaliação foi norteada pelos 

seguintes parâmetros: a presença nas aulas, participação, crítica desenvolvida sobre 

a propaganda ou imagem e a produção textual que foi pedida ao final. Cada um 

destes critérios tiveram valores pré-determinados para compor a “média”, nota final, 

do bimestre em andamento, o 4° bimestre. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Procurou-se com este projeto abordar as questões raciais tendo por foco o 

tema gerador “cabelos” e, assim, em consonância com a teoria freiriana, despertar o 

pensamento crítico nos alunos sobre situações do cotidiano deles. Com auxílio da 

abordagem CTS, pretendeu-se revisar conteúdos já trabalhados na disciplina de 

Química e introduzir um novo conceito, o de polímeros.  

A análise dos resultados foi realizada em 3 sessões. A primeira teve por foco 

o panorama levantado a partir da atividade realizada no início da aula. Logo, ela foi 

construída pela discussão sobre os tipos de cabelos e as relações históricas, 

culturais e econômicas envolvidas. Já a segunda parte, ainda dentro do primeiro 

encontro, tratou das respostas dadas pelos alunos às imagens/propagandas. A 

última sessão, que é baseada na segunda aula, trouxe os resultados da finalização 

da abordagem CTS desenvolvida e encerramento do projeto. 

 

3.1 PRIMEIRA ATIVIDADE: OS PRÉ-CONCEITOS 

No primeiro encontro, em slides, foram apresentadas 6 (seis) imagens com 

ênfase nos cabelos. Seriam apresentados fios de cabelos reais ao invés das 

imagens, porém, devido a contratempos, não foi possível. As imagens encontram-se 

abaixo: 

 

Figura 2 - Imagens utilizadas no slide. Primeiro recorte. Fonte: compilação do autor 
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A partir disto, pediu-se que os alunos descrevessem as características do 

cabelo e atribuíssem, também, uma possível profissão para cada pessoa.  

Em seguida, foram mostradas as mesmas imagens, porém com um recorte 

que possibilitasse melhor visualização do rosto das pessoas. Foi dada a 

oportunidade aos alunos de mudarem o que haviam escrito, porém eles optaram por 

não alterar as características dadas. Logo após, mostraram-se as fotos completas. 

 

Figura 3 - Fotos com recorte mais amplo. Fonte: compilação do autor 

 

Depois, pediu-se que os alunos lessem o que tinham escrito. No início, 

poucos falaram, mas depois todos participaram, mesmo que acanhados. 

A fim de organizar e tornar a análise dos resultados mais clara, as respostas 

dos alunos foram separadas em duas categorias. Na primeira estão as que 

relacionaram as imagens aos cabelos lisos e na segunda aos crespos. 

 

3.1.1 IMAGENS RELACIONADAS AOS CABELOS LISOS 
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Mesmo esta não sendo a ordem utilizada durante a aplicação do projeto, 

agruparam-se as respostas que continham alguma semelhança. No Quadro 1.a, 

encontram-se algumas delas. 

 

QUADRO 1.a. - Respostas da primeira atividade. Cabelos lisos. Fonte: compilação do autor 

IMAGEM RESPOSTAS 

2. Rita Mattos 

 

”É um cabelo liso clara ela é de cor branca e sua profissão 

é uma jogadora” 

 

“Cabelo liso ondulado natural” 

 

“Cabelo liso natural. Dentista” 

 

“Cabelo natural ondulado, cor de cabelo escuro” 

3. 

Beyoncé  

 

”É um cabelo alisado e a cor dela é branca e sua profissão 
é uma modelo.” 

 

“Cabelo com luzes precisando de retoque, faz progressiva. 
Cabelo lace bem colocado.” 

 

“Cabelo com química.” 

”

cabelo com química, cor loira.” 
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“O terceiro é o cabelo da Beyoncé é loiro claro ela é 
bastante rica ela é linda demais.” 

6. Elizabeth Blackburn 

 

 

“É um cabelo louro e a cor dela é branca e sua profissão é 
uma enfermeira.” 

 

“Cabelo natural pequeno meio 

ondulado”  

”Cabelo branco. Natural. Médica.” 

 

“Cabelo liso natural, cor do cabelo claro.” 

 

Antes de seguir com a análise das respostas dos alunos, é necessário 

contextualizar sobre as personalidades5 escolhidas para esta atividade. A Rita 

Mattos ficou famosa pela alcunha de “gari gata” levando em consideração a sua 

aparência. Um apelido que reforça a construção de estereótipos. Levando em 

consideração seu cabelo liso e pele clara, nenhum dos alunos atribuiu a ela a 

profissão de gari, pois de maneira geral essa relação é inconcebível. Porque 

pessoas com essas características não ocupariam cargos de baixo reconhecido 

social, mas, sim cargos como o de “dentista”, citado na resposta dos alunos. 

                                                             
5 Fonte das informações: 
Foto 2 (Rita Mattos) - http://ego.globo.com/famosos/fotos/2015/07/veja-os-atributos-de-rita-mattos-que-
ficou-famosa-como-gari-gata.html; 
Foto 3 (Beyoncé) - https://www.beyonce.com/; 
Foto 6 (Elizabeth Blackburn) - https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2009/blackburn-
facts.html. 
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A Beyoncé, cantora norte-americana, já foi eleita como a pessoa mais 

influente do mundo. Já a última pessoa é a Elizabeth Blackburn, bióloga molecular 

estadunidense. 

A partir das descrições feitas foi possível notar o estereótipo que existe entre 

cabelo e profissão/classe social. As pessoas de pele branca e/ou de cabelo liso 

natural, ou até mesmo os alisado, foram colocadas numa posição social de maior 

privilégio, e os cabelos foram considerados bons. Dessa forma, é possível perceber 

a valorização do padrão eurocêntrico. 

 

3.1.2 IMAGENS RELACIONADAS AOS CABELOS CRESPOS 

As respostas aqui registradas tratam sobre a forma com a qual os alunos 

reconhecem e associam os cabelos crespos. 

 

Quadro 1.b. - Respostas da primeira atividade. Cabelos crespos. Fonte: compilação do autor 

IMAGEM RESPOSTAS 

1. Thaís Araújo 

 

 

“É um cabelo cacheado 

 

”Cabelo cacheado crespo quimicado pessoa pobre 
possivelmente”

 

“Cabelo crespo. Faz química no cabelo. Cabelo castanho. 
Modelo.”

 

“Cabelo castanho, com química, cabelo crespo, atriz.” 
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“Esse cabelo é castanho claro ela pinta o cabelo porque 

ela gosta ela não é rica mais no meu ver ela tem uma 
situação boa de vida. E não é errado nem para homem e 

para mulher pintar o cabelo aquele cabelo do número 1 me 
parece da atriz chamada Thaís Araújo. Ele é cacheado e 

bonito.” 

4. Albert Einstein 

 

*  

“É um cabelo duro é a cor dela é pretinha e é uma dona de 
casa.” 

 

“Cabelo duro com possíveis quedas mal tratado.” 

 

“Cabelo natural. Sem química. Grisalio. Crespo. 
Advogado.” 

 

“Cabelo natural crespo sem química, cor de cabelo preto.” 

5. Sheila Perina 

 

*  

“É um cabelo natural black é a cor dela é morena e sua 
profissão é professora.” 

 

“Cabelo black bem tratado natural. Possivelmente 
cabelereira.” 

 

“Cabelo natural. Cor preta.” 
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“Cabelo crespo sem química, cor de cabelo preto.” 

Nota: acredita-se que as respostas marcadas por (*), referentes a Albert Einstein e Sheila Perina 
estão trocadas devido à descrição realizada. Porém, para preservar a fidelidade do trabalho, elas 
foram apresentadas da mesma forma que foram descritas.  

A saber, os reais nomes6 e profissões das personalidades em questão, 

respectivamente, são: Taís Araújo, atriz brasileira, conhecida internacionalmente não 

só pela sua carreira, mas também devido à luta contra o racismo. Albert Einstein, 

físico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral e contribuiu de diversas 

formas no campo da Ciência. Sheila Perina, com mestrado pela USP, ficou 

conhecida por ter assumido uma turma, quando estagiária, de 111 alunos em Angola 

depois que a professora não apareceu. 

 Para essas imagens, as pessoas pardas ou negras e/ou com cabelo crespo 

foram associadas a profissões de menor reconhecimento social e seus cabelos tidos 

como “duros” ou “precisando de tratamento”, por exemplo. Ou seja, de alguma 

forma, são mal vistos e nenhum cabelo liso recebeu esse tipo de comentário.  

A partir do comentário realizado para a Sheila Perina, o que diz “É um 

cabelo duro e a cor dela é pretinha é uma dona de casa”, é possível reafirmar o 

domínio da valorização do padrão europeu de beleza ao julgar o cabelo crespo 

como duro. Historicamente, os colonizadores europeus estabeleceram o seu padrão 

de estética e cultura. No decorrer dos anos, esse “modelo ideal” foi difundido de 

forma intensa e ainda é tido como o mais desejável. Gomes e Arrazola (2018) 

explicitam este fato da seguinte forma: 

 

Os estigmas negativos que recaem sobre o cabelo crespo são frutos 
do processo de europeização no período colonial brasileiro, que 
legitimava o modelo ideal de beleza como sendo o da mulher/homem 

branca/o, colocando negras/os e indígenas, e seus corpos, em um 
sistema de dominação que oprimia sua estética, tida como feia, fora 

dos padrões (GOMES; ARRAZOLA, 2018, p. 202). 

 
                                                             
6 Fontes das informações:  
Foto 1 (Thaís Araújo) - https://www.facebook.com/taisdeverdade/; 
Foto 4 (Albert Einstein) - https://www.ebiografia.com/albert_einstein/; 
Foto 5 (Sheila Perina)  - https://novaescola.org.br/conteudo/97/eu-era-estagiaria-a-professora-sumiu-assumi-
a-classe-com-111-alunos-angolanos 
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Na contramão das colocações anteriores, houve também as observações 

que associaram a palavra natural ou “sem química” ao cabelo black. Na única fala 

que o considerou “bem tratado”, associou-o a uma cabelereira. E quem considerou 

que a dona da cabeleira black poderia ser professora, chamou-a de “morena”, uma 

denominação que remete ao colorismo a política de branqueamento. 

A discussão foi iniciada, através de perguntas como: o que seria um cabelo 

bom ou ruim? Por que fazemos essa associação entre o cabelo crespo e pessoas 

pobres? Os alunos pouco participaram verbalmente. Contudo, alguns comentaram 

que não existe cabelo bom e ruim, pois cabelo é cabelo, mas não foram adiante. 

Estes questionamentos levados para a sala visaram inserir o tema gerador, 

proporcionar um momento de reflexão e valorizar os alunos como sujeitos 

protagonistas do processo de aprendizagem. Pois, uma vez que se assume que a 

educação tem caráter libertário, como enunciada por Freire, estimular o pensamento 

crítico nos educandos é um passo necessário. 

Em seguida, com intuito de provocar um diálogo, questionou-se a origem 

dessas ideias e como tais estereótipos podem ter surgido. Por que chamamos 

cabelos crespos de cabelo duro ou ruim e como justificar/combater isso? Ainda 

assim não houve participação verbal da turma. 

Isso pode ser visto de algumas formas. Dentre elas: como sendo o perfil da 

turma, pouco participativa, receio em expor sua opinião ou até mesmo não ter 

refletido sobre o tema, mesmo sendo algo recorrente no cotidiano. Os dois primeiros 

motivos citados levam em consideração que estes alunos faziam parte da única 

turma que, na época, não pertencia ensino integral. Com isso, supõe-se que estes 

educandos da 3ª série não eram tão ativos quanto os das outras séries, os quais 

possuíam disciplinas que estimulavam a participação nas aulas.  

Já o terceiro fator pode ser entendido a partir da alienação e opressão, já 

faladas por Freire (1994) e Senna (2008). O silêncio também pode trazer 

informações importantes, ainda mais se tratando de um assunto sensível, como 

quando é relacionado a questões étnico-raciais. Sobre isso, Jesus e Messeder 

dizem que: 
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Não se pode confundir esse silêncio com o desconhecimento sobre o 
assunto ou a sua invisibilidade. É preciso colocá-lo no contexto do 
racismo ambíguo brasileiro e do mito da democracia racial e sua 
expressão na realidade social e escolar (JESUS; MESSEDER, 2017, 
p. 278). 

 

Então, tal temática viria para trazer a tona uma reflexão sobre o cabelo e os 

desdobramentos que este tema pode oferecer. Cumprindo o papel de uma educação 

que estimule a consciência crítica. 

Na sequência da aula, após as perguntas iniciais, comentou-se sobre os 

aspectos históricos que ajudaram a construir os padrões sociais e culturais. Eles 

tinham por base toda uma questão de domínio e opressão exercida pela 

colonização.  

Os pré-conceitos, detectados a partir das respostas dos alunos, são 

consequência dessa época colonial que, como citado anteriormente por Gomes e 

Arrazola (2018), definiu o que seria bom e ruim em termos culturais, incluindo 

padrões estéticos. Mas eles também são baseados, inconscientemente, nas 

influências midiáticas - vindas dos filmes, novelas, sites e revistas - e, também, em 

suas experiências prévias nos diferentes espaços sociais. Portanto, falar sobre esta 

temática a partir de um outro ponto de vista, diferente do habitual, pode ser o início 

de um processo de desconstrução de uma realidade tida, até então, como absoluta. 

Durante o tempo em que se esteve em contato com a turma, escutou-se 

diversas vezes frases que faziam essa relação do cabelo crespo como sendo ruim 

e/ou duro. E sempre eram dirigidas a uma determinada aluna negra, de cabelo curto 

e crespo, que fazia algum tipo de procedimento de alisamento. Ela sempre reagia de 

forma agressiva aos comentários dos amigos e, visivelmente, se sentia incomodada. 

Esse tipo de fala, considerada pelos alunos como “brincadeira”, deixa 

transparecer um racismo institucional certo tom de racismo o qual “não é aberto e 

explícito, mas implícito e silencioso” como diz Gomes e Arrazola (2018). Ele 

influencia diretamente na construção pessoal e individual do ideal estético a ser 

seguido. E durante a fase da adolescência, principalmente, a estética tem papel de 

destaque. Os cabelos se incluem nesse contexto, e por isso a importância de tratar 

deste tema, uma vez que está inserido no cotidiano do aluno. 
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Atrelando os fatos descritos anteriormente, pode-se dizer que, de forma 

geral, os alunos têm em mente que o cabelo liso seria o melhor. Se a análise fosse 

realizada de maneira ingênua, esse fato poderia soar contraditoriamente, uma vez 

que maior parte da turma tinha seu cabelo natural. Porém, o que foi observado nos 

alunos é o sentimento de uma mera aceitação sobre o formato dos seus fios, e não 

o de “empoderamento” sobre seus cabelos. Isso é entendido a partir de simples 

gestos como manter sempre o cabelo preso, com o mínimo de volume, por exemplo. 

Retomando as ideias sobre a visibilidade do cabelo liso, foram mostradas 

algumas técnicas e substâncias químicas utilizadas para alisamento no decorrer dos 

anos, começando em 1930 e indo até 2010. 

Para responder a questão de como a Ciência e a Tecnologia sofrem 

interferência e interferem na sociedade, apresentaram-se aos alunos os mais 

diversos aparatos tecnológicos desenvolvidos para alisar os cabelos crespos e 

colocá-los dentro de um padrão de aceitação social. 

Foram mostrados o cabelisador, pente quente, secador de cabelos e 

chapinha (Figura 4). 

 

 

Figura 4. - Recursos utilizados para alisar os cabelos à base de calor. Fonte: compilação do autor 

 

Foram mostradas as fórmulas e estruturas de algumas substâncias químicas 

(Figura 5) mais utilizadas em produzidos comercializados para alisar os fios. As 
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pastas de alisamento, que são à base de hidróxidos de sódio e de potássio ou 

tioglicolato de amônio. Já o pirogalol é usado no henê.  

 

 

Figura 5 - Recursos utilizados para alisar os cabelos à base de cremes alisantes. Fonte: compilação 
do autor 

 

Os métodos tecnológicos mais modernos e utilizados nos últimos dez anos, 

que são as escovas progressivas com formol e as escovas definitivas, alisamento 

light e redutores de volume que tem como composto base o carbonato de guanidina 

e/ou hidróxido de guanidina (Figura 6). 

 

Figura 6 - Estrutura dos compostos presentes nos cremes de alisamento mais recentes. Fonte: 

compilação do autor 

 

Por fim, o método “touca da vovó” (Figura 7), que é uma forma mecânica de 

modelar os fios, esticando-os de modo temporário. 
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Figura 7 - Recurso utilizado para modelar os fios. Fonte: compilação do autor 

 

Alguns alunos disseram que eles ou alguma pessoa próxima já utilizaram 

uns destes meios para alisar os fios e relataram suas experiências. Os mais citados 

foram a chapinha, secador e os cremes para “relaxar”7 os cabelos crespos, a partir 

dos produtos mostrados nos slides. Com isto, percebe-se a grande influência da 

“colonização cultural” (GOMES; ARRAZOLA, 2018, p.198) que atinge um público de 

vasta faixa etária. 

Dentre os comentários realizados, o que chamou atenção foi um em que a 

aluna descreveu a sensação de estar com a cabeça “queimando” ao utilizar o creme 

relaxante. A partir disso foram discutidos os perigos da utilização desses produtos 

químicos indiscriminadamente, pois assim eles se tornam tóxicos e prejudiciais à 

saúde. 

  

  

Figura 8 - Situações observadas no uso de produtos alisantes. Fonte: compilação do autor 

 

Neste momento, um aluno disse que determinada vez passou mal com a 

fumaça proveniente de um processo de alisamento. Duas alunas também 

                                                             
7 Este termo de “relaxar” o cabelo significa alterar de forma suave a curvatura dos fios de cabelo. Passando de 
um formato de cacho muito fechado para um mais aberto.  
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comentaram que pararam de fazer escovas progressivas e que passaram por um 

período de transição capilar até o momento do big chop (grande corte, em 

português) e agora estão aprendendo a cuidar do cabelo natural. Essa atitude 

mostra que, pouco a pouco, as meninas têm tomado posse do sentimento de 

“empoderamento” capilar e, também, têm descoberto a beleza do cabelo crespo.  

Também foi comentado, brevemente, sobre o desenvolvimento de produtos 

capilares para atender às necessidades do mercado de acordo com as tendências 

de cada época, além do crescente movimento de valorização do cabelo não liso. 

Aproveitando a fala dela, foi feita e uma revisão sobre o nome dos 

elementos, distribuição eletrônica para formação das ligações químicas, as 

principais funções inorgânicas e org nicas. Sobre as funções inorg nicas, foi dada 

ênfase às bases, apontando o grupo funcional hidroxila (  OH) presente nos produtos 

químicos. Dentro dos compostos orgânicos, os fenóis, aldeídos e ácidos 

carboxílicos. Os alunos estavam atentos neste momento e demonstraram vontade 

em participar ao tentar acertar as perguntas realizadas e funções apontadas, mesmo 

com bastante dificuldade. 

Então, foi possível retomar a discussão sobre a Ciência envolvida nas 

tecnologias criadas para atender a uma demanda social, que é a de alisar os 

cabelos. Ou seja, a estratégia CTS como suporte para trabalhar a temática de 

questões raciais, também permitiu o compartilhamento de experiências dos alunos. 

De acordo com a teoria freireana, esta situação se configura como sendo uma 

construção coletiva do conhecimento. 

 

3.2. SEGUNDA ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DE CRÍTICAS 

Nos últimos 15 minutos de aula, os alunos foram separados em duplas e 

cada grupo recebeu uma imagem. Então, pediu-se para que eles escrevessem uma 

crítica e ao fim compartilhassem com o restante da turma as suas conclusões. 

Devido ao fim do tempo de aula, não foi possível que os alunos 

compartilhassem suas críticas com os colegas, então os papéis foram apenas 

recolhidos. 
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O intuito da atividade era estimular a escrita e organização de ideias dos 

alunos, uma vez que era sabido que estes possuíam certo déficit nesse quesito. 

Além disto, ela também serviu para avaliar se, após a discussão inicial do tema 

gerador, os alunos se apropriaram dos conteúdos trabalhados. 

As imagens e respectivas respostas estão apresentadas nos Quadros 2.a, 

2.b e 2.c abaixo: 

 

Quadro 2.a. - Resposta da segunda atividade 

IMAGEM RESPOSTAS 

 

Fonte: Página do Facebook “UFF 
NITERÓI: LEIA O AVISO” 

 

“Essa imagem retrata o cabelo natural obviamente de 

um negro, relacionando o tipo do seu cabelo crespo 
considerado como um cabelo ruim.” 

 

Nota: Embalagem de uma palha de aço, na qual o cabelo e a barba do homem estão sendo 
representados pela própria palha de aço. 

 

A resposta mostrada no Quadro 2.a para a imagem sinaliza uma associação 

entre o cabelo natural crespo com o adjetivo “duro” como sendo uma crítica. Isto é, 

como se o cabelo crespo não fosse duro mesmo sendo chamado dessa forma. 

Ainda nesta crítica, observa-se a partir da afirmação “obviamente de um 

negro” o estereótipo de que somente negros teriam cabelo crespo, porém esta não é 

uma verdade. Basta relembrar a história do Brasil, marcada por uma forte 

miscigenação. Ela tem papel fundamental na mistura fenotípica do povo. 
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Quadro 2.b. - Respostas da segunda atividade. 

IMAGEM RESPOSTAS 

 

Fonte: 
https://www.flogao.com.br/sandrodematte/19

502332 

 

“É uma crítica ao cabelo „rebelde‟ do leão, sendo que o 
natural dele é este cabelo, em todo o caso é uma crítica 

errônea para o modo do leão queria ser, porém, uma 
crítica certa pela visão da sociedade.” 

 

 

Fonte: 

https://enem.estuda.com/questoes/?prova
=2050&q=&cat= 

(Texto da imagem: “... só quero te ajudar, você não vê 
as garotas das novelas e das propagandas? Um dia 

você vai me agradecer.”) 

 

 

Neste quadro vemos que uma mãe está se 
preocupando com o cabelo da sua filha porque tem que 
estar no padrão das atrizes da novela. Sem perguntar 

se é o que a sua filha quer. 

Nota: A primeira imagem é referente à propaganda da linha de produtos capilares da marca Seda, no 
ano de 2010. Já a segunda, é uma charge de 2015. 

 

Já as respostas do Quadro 2.b convergem para uma mesma linha de 

raciocínio. Ela expressa que as pessoas teriam a liberdade de escolher qual a forma 

dos seus cabelos, mas o padrão estético predominante é aquele onde os fios estão 

lisos. Um meio de alcançar esse ideal seria através do alisamento. 
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Quadro 2.c. - Resposta da segunda atividade 

IMAGEM RESPOSTAS 

 

Fonte: 

https://pt.memedroid.com/memes/detail/
103299 

Texto da imagem: “Agora um pouquinho de cabelo.../ 

Hmmm... o cabelo acabou...” 

 

“A imagem quis dizer que o cabelo é muito duro. O 
ingrediente de Deus era o cabelo liso, só que acabou. 
Como tinha o Bombril (Bombril), ele botou o bom bril 
(Bombril) e veio o cabelo cacheado.” 

Nota: Tirinha “pré-formatada” que se que se tornou “meme” no ano de 2012. Ela simula várias 

situações de como Deus teria criado as pessoas baseado nas características mais marcantes.  

 

De maneira geral, percebe-se que, após a problematização inicial, houve 

uma mudança na percepção dos alunos sobre o cabelo liso/bom e crespo/ruim. 

A resposta da última imagem do Quadro 2.c abre margem para duas 

interpretações: que a dupla apenas descreveu a imagem ou que impuseram sua 

opinião na crítica. Por conhecer os alunos, acredita-se que a última opção seja a 

verdadeira. Dessa forma, a resposta revela que ainda há um resquício da ideia de 

que o cabelo liso seria o preferencial e o crespo um desvio da idealidade, uma 

segunda opção. Basta observar o seguinte trecho “O ingrediente de Deus era o 

cabelo liso, só que acabou”, que mostra o quão enraizado está essa concepção.  

Após este momento, foi passada a turma as orientações sobre a avaliação 

que ocorreria ao final da aula seguinte. Eles deveriam escolher um gênero textual 

como, por exemplo, carta, poesia, paródia ou outro, e fazer um texto que envolvesse 

o assunto que estava sendo tratado na aula e relacionar, de alguma forma, a 

Química. A atividade seria individual e, ao fim, seria elaborado um mural com as 

produções, após as devidas correções e ajustes. 
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Quando a aula foi finalizada os alunos comentaram que tinham gostado do 

projeto, do tema sugerido e sentiram que o tempo passou rápido. Com exceção de 

uma menina que aparentemente se sentiu incomodada com o assunto tratado. 

Levando em consideração que esta aluna é alvo de brincadeiras de mau gosto, 

pode-se inferir que tal este tenha sido um tema sensível para ela. Gomes (2003) tem 

uma fala interessante que se acredita descrever bem esta situação: 

 

Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 

historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser 
aceito é preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos 

negros brasileiros (GOMES, 2003, p. 171). 

 

A própria Lei 10.639 pode ser vista como um exemplo de tema sensível uma 

vez que mexe com a questão étnico-racial. Visando uma educação mais 

democrática, sua implantação foi uma tentativa para equilibrar a igualdade racial e 

descolonização do currículo. Após o movimento de reconhecimento da cultura e 

história negra, a lei assegurou um espaço e voz a um grupo de pessoas que antes 

era completamente invisível e socialmente marginalizado. 

Porém, as marcas deixadas por toda a história anterior à lei são fortes, além 

das lutas e reivindicações feitas até que esta fosse aprovada. Por isso trabalhar com 

temas étnico-raciais demanda empatia, pois este interage “com eventos traumáticos 

como a escravidão, o genocídio dos povos originários e a desigualdade presente 

nas relações étnico-raciais” (MEINERZ, 2017, p.75). 

Dessa forma, a escolha do tema gerador “cabelos” mostrou-se conveniente, 

pois realmente faz parte do universo dos estudantes em questão. Além de ter a 

capacidade de gerar algum tipo de reflexão neles, que pode ser observado a partir 

das respostas às atividades e também por suas expressões e reações durante as 

aulas.  

 

3.3. SEGUNDA AULA: A QUÍMICA E TECNOLOGIA EM FOCO 

O segundo encontro, na semana seguinte, iniciou-se com a pergunta “como 

justificar, utilizando a Ciência, que todo cabelo é bem semelhante e, por isso, não 
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existe um „bom‟ e/ou um „ruim‟?”. Para isso, primeiramente, mostraram-se 

representações, através de imagens, da estrutura do cabelo (cutícula, córtex e 

medula) e, também, imagens feitas por microscópios de fios de cabelo. Logo em 

seguida, falou-se sobre os três principais formatos de folículos capilares que dão as 

principais características do formato aos fios. 

 

 

Figura 9 - Estrutura dos fios de cabelo. Fonte: compilação do autor 

 

O passo seguinte foi mostrar a composição bioquímica do cabelo, o qual é 

formado, majoritariamente, pela proteína queratina. Para esta etapa, partiu-se da 

estrutura mais simples de um aminoácido genérico até a junção de vários destes 

aminoácidos para formar a proteína. Como o tema norteador pressupõe uma 

articulação interdisciplinar usou-se o exemplo da queratina, mostrando quais os 

aminoácidos são combinados para formar tal proteína. Alguns deles podem ser 

observados na Figura 7. Os cabelos cacheados e crespos possuem uma 

porcentagem maior de aminoácidos que contenham enxofre e isto, também, foi 

falado em sala de aula. Os alunos demonstravam interesse pelo conteúdo, mesmo 

participando pouco. 
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Figura 10 - Parte dos aminoácidos presentes nos fios de cabelo. Fonte: compilação do autor 

 

A partir das ideias acima, introduziu-se as primeiras noções do que é um 

polímero, visto que as macromoléculas, onde a proteína queratina pode ser inserida, 

são tipos de polímeros naturais. Então, como forma de reforçar a presença da 

Química no cotidiano, foi apresentada uma tabela que continha a porcentagem de 

alguns elementos químicos no cabelo. 

 

Tabela 1 - Abundância dos elementos químicos nos cabelos. Fonte: 
http://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/mooc/ciencianacomunidade/composicao-e-estrutura-dos-

cabelos/) 

ELEMENTOS % 

Carbono 44 

Oxigênio 30 

Nitrogênio 15 

Hidrogênio 6 

Enxofre 5 

 

Partindo para o quarto momento da sequência didática apresentado por 

Teixeira (2003), deu-se continuidade na aula, agora, com o foco em retomar a 

tecnologia dos alisamentos para estudá-la em função dos conteúdos abordados 

anteriormente. Para isso, perguntou-se como funcionam, de fato, os métodos de 

alisamento nos cabelos, porém os alunos não se pronunciaram. 

Um dos modos de se alcançar o efeito alisado nos fios é através do método 

físico. Ele envolve a desnaturação das proteínas devido o calor. Então, a proteína 

perde a sua estrutura, uma vez que as pontes de sulfeto ficam enfraquecidas, e o fio 
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adquire o formato mais liso. Por isso, o processo pode ser revertido mais facilmente, 

pois a água/umidade é capaz de refazer essa interação entre as pontes de sulfeto, 

uma vez que sua interação (ligação de hidrogênio) é mais forte.  

Outro método é o químico que se relaciona com os produtos alisantes - 

aqueles capazes de romper as interações entre os aminoácidos - e, portanto, 

produzir uma alteração permanente, uma vez que a fibra estaria quimicamente 

modificada. Para exemplificar, utilizou-se a charge mostrada na Figura 11. 

 

 

Figura 11 - Tirinha utilizada ao fim da aula. Fonte: 
http://www.marcianeurotica.com.br/2011/01/tirinha-083-its-raining-water.html 

 

Ao lerem a tirinha os alunos riram e disseram que já passaram por situação 

parecida, ou já viram outra pessoa repetindo o mesmo comportamento da menina da 

Figura 11. Ela foge da chuva, pois, aparentemente realizou algum processo de 

alisamento capilar e o contato com água da chuva seria capaz de desfazer o formato 

liso alcançado.  

Para encerrar, retomou-se a questão social discutindo o fato de não haver 

motivos biológicos e químicos para a existência da discriminação em relação ao 

cabelo, uma vez que não há um cabelo bom ou ruim. Isso foi feito relembrando, 

principalmente, os tópicos da composição bioquímica dos fios e o formato dos 

folículos capilares. Neste momento, os alunos fizeram algumas contribuições 

mostrando lembrar o que foi apresentado na aula passada. 

Pensando nisso, propôs-se uma reflexão sobre qual postura temos tomado 

frente a essa problemática social e, também, o que temos feito para que o 

preconceito não influencie negativamente na vida das pessoas. Além disto, mostrou-

se o quão importante é se aproveitar e apossar dos conhecimentos construídos 
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durante as aulas, não só de Química, para ser capaz de utilizá-los como argumento 

de defesa, ou até mesmo contra as situações de discriminações. 

Outro ponto importante desta discussão foi o de incentivar os alunos a 

escolherem o estilo de cabelo que lhes faz sentir bem. A liberdade em poder ter o 

cabelo natural, mas também o cabelo alisado caso desejem, desde que esta escolha 

seja consciente. Pois é importante entender o motivo que os leva a tomar esse tipo 

de decisão. 

 

 

Figura 12 - Sala multimídia da escola. Fonte: fotografia autoral 

 

O espaço utilizado, em todos os momentos descritos até agora, foi a sala de 

multimídia do colégio (Figura 12). Porém, o quadro branco disponível neste 

ambiente não estava em condições de uso. Por este motivo, o resumo preparado 

sobre o conteúdo químico de polímeros foi escrito no quadro da sala de aula da 

turma (Figura 13). 

Este material continha a definição do que é o polímero e o seu monômero, a 

classificação deles entre natural e sintético, exemplos dos polímeros mais 

recorrentes no cotidiano, os quais também são indicados pelo Currículo Mínimo. Os 

exemplos utilizados mostram que esta classe de moléculas não se encontra apenas 

no cabelo, mas de forma abundante em diversos tipos de materiais, “da cabeça aos 

pés”. Todos esses pontos foram explicados e, assim, a aula foi encerrada.  
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Figura 13 - Sala de aula da turma. Fonte: fotografia autoral 

 

Como o tempo da aula tinha se esgotado, não foi possível desenvolver a 

produção textual autoral em sala. Então, a atividade ficou para casa e deveria ser 

entregue na semana seguinte. Neste momento, reforçou-se que o trabalho seria 

avaliativo e contaria nota para o bimestre, e explicou-se mais uma vez o que 

precisava ser feito. Ainda assim, apenas 1 aluno fez. No intuito de incentivar o 

restante da turma a desenvolver a atividade proposta, foi combinado que eles 

poderiam entregar o trabalho até a quarta-feira da semana corrente. Mais 2 alunos 

enviaram a atividade através do professor da turma. 

Um dos trabalhos era uma cópia de 3 poemas retirados internet. Logo não 

seguia a orientação de ser uma produção textual autoral, e os poemas copiados não 

estavam associados a nenhum dos conteúdos químicos trabalhados. As duas 

outras, eram idênticas entre si e não estavam de acordo com a proposta levada. Isto 

é, não apresentavam nenhum dos gêneros textuais combinados. Até relacionavam a 

Química com o tema gerador, mesmo que superficialmente, mas eram apenas um 

parágrafo linear.  

Mediante esta situação, supõem-se alguns motivos pelos quais os alunos 

não realizaram a atividade com afinco. Por ser o 4º bimestre, muitos deles já tinham 

nota suficiente para serem aprovados de série e, portanto, não precisavam fazer a 

produção. Ou por não entenderem a atividade como sendo um momento de reflexão 

e desenvolvimento de habilidades.  
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Esse fato mostra a dificuldade de passar trabalhos para serem realizados 

em casa, pois o retorno, geralmente, é baixo. Mas, ao mesmo tempo, é complicado 

conciliar o tempo para aplicar atividades e/ou projetos, como este, em sala de aula e 

conseguir trabalhar todos os conteúdos de Química propostos para o bimestre, sem 

que haja prejuízo no calendário letivo, o que é valorizado pela escola. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os temas de cunho social são uma ótima oportunidade para trazer 

discussões interdisciplinares, reflexivas e que, de alguma forma, estão mais 

próximas da realidade dos alunos. O tema gerador “cabelos” se mostrou uma opção 

dinâmica para trabalhar os aspectos abordados acima, visto que, foi possível 

associar as questões da discriminação e preconceito observados atualmente; os 

aspectos históricos, culturais e sociais que envolvem a temática, trazendo, assim, a 

interdisciplinaridade para a sala de aula, além de ser um tema que os alunos lidam 

diretamente e vivenciam. Apoiado na abordagem CTS, foi possível discutir o mito do 

cabelo bom ou ruim e resgatar alguns fatos históricos relacionados à evolução dos 

métodos ou técnicas de alisamento e, com isso, associar o conteúdo químico e 

bioquímico da composição dos cabelos e o polímeros. De maneira geral, os 

objetivos propostos para este projeto foram alcançados, porém não da forma 

esperada, já que não houve um retorno material das atividades a serem realizadas 

em casa. Isto revela a persistente dificuldade em passar trabalho para serem feitos 

fora do espaço do colégio. Contudo, percebeu-se uma melhora da turma quanto à 

participação nas aulas, visto que antes a contribuição era baixa. Portanto, a 

associação e aproximação de assuntos sociais e científicos se mostraram como um 

bom meio de trazer as questões da sociedade e conscientização sobre a 

problemática relacionada aos cabelos para a sala de aula de forma descontraída, 

mas sem perder o contexto científico. 

Este trabalho proporcionou crescimento pessoal e profissional, 

principalmente em relação à capacidade de observações dos detalhes. Isso porque 

muito dos resultados mais importantes e expressivos foram obtidos através dessa 

“ferramenta”. E a partir dele foi possível perceber que o projeto trouxe benefícios aos 

alunos ao fazer com estes fossem levados a refletir sobre um assunto que permeia o 

cotidiano deles. Mostrando, assim, que é possível trazer pra sala de aula uma 

abordagem que vá além do conteúdo científico, a fim de dar visibilidade a grupos 

marginalizados socialmente e transformar os cidadãos presentes naquele espaço, o 

da sala de aula. 
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ANEXO 1 

Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para a disciplina de Química 

 

 


