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RESUMO 

Atualmente o professor enfrenta diversos desafios na sala de aula em relação ao ensino 

de Química, encontrando diversas vezes desinteresse e pré-julgamentos de que a 

disciplina é complicada. Muitas vezes o discente não encontra uma relação da disciplina 

com o seu cotidiano, tornando cada vez esse desinteresse maior. Com isso, faz-se 

necessário o uso de estratégias pedagógicas que possam incentivar o aluno a querer 

aprender e mostrar a ele que a Química pode estar presente no seu dia a dia. Tendo isso 

em vista, este trabalho buscou utilizar de recursos pedagógicos escolhidos a partir dos 

Três Momentos Pedagógicos descritos por Delizoicov e Angotti (1990), definidos como 

uma problematização inicial, uma parte de desenvolvimento de conteúdo e a parte de 

debate final de melhor compreensão do conteúdo, acompanhados da Teoria de 

Aprendizagem Significativa de Ausubel e de Temas Geradores de Paulo Freire. As três 

etapas estão interligadas pois o uso de temas geradores está ligado diretamente à 

necessidade de mostrar a presença do tema no dia a dia, assim como a Teoria de Ausubel 

trabalha com conhecimentos pré-estabelecidos. Esses recursos neste trabalho foram 

utilizados para apresentar o conteúdo de reações de saponificação em uma turma de 2º 

ano do Ensino Médio, com um enfoque em promover uma conscientização ambiental no 

quesito de reciclagem do óleo de cozinha utilizado, mostrando os problemas de seu 

descarte incorreto. Os resultados com o uso dessa abordagem foram interessantes, pois 

mostraram-se efetivos quanto à promoção de um debate interessante sobre a reciclagem 

desse óleo de cozinha, além de mostrar onde o conteúdo químico está relacionado no dia 

a dia dos estudantes. 

 

 

Palavras chave: Reciclagem; Óleo de cozinha; Educação Ambiental; Ensino de Química; 

Conscientização Ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Currently, teachers face several challenges regarding teaching Chemistry, detecting in 

many occasions desinterest and prejudice due to the complexity of the subject. 

Frequently, the student can not relate his daily life to the subject, increasing even more 

its lack of appeal. Because of this, it is necessary to use pedagogical strategies that can 

create in the student the will to learn and to show him that Chemistry is e present in his 

daily life. Taking this into account, this work seeks to apply, as pedagogical resources, 

the Three Pedagogical Moments by Delizoicov and Angotti (1990), defined by an initial 

problematization, a session of content development and the final debate session of better 

understanding of the content, accompanied by Ausubel's Meaningful Learning Theory 

and that of Generative Themes by Paulo Freire. Both are interconnected, given that the 

use of Generative Themes is directly linked to the need of showing the presence of the 

theme in everyday life, just as Ausubel's theory uses the pre-established knowledge. In 

this work, these resources will be used as a mean to introduce the content of saponification 

reactions, with the focus on promoting environmental awareness on the issue of recycling 

used cooking oil and the associated problem of its incorrect disposal. The lecture on this 

content was applied in a sophomore high school class. The results obtained with the usage 

of this approach are interesting, as they were effective in promoting an interesting debate 

over the recycling of this cooking oil, as well as showing where the chemical content is 

related to their daily lives. 

  

 

Keywords: Recycling; Cooking Oil; Environmental Education; Teaching of Chemistry; 

Environment Awareness.  
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1. INTRODUÇÃO 

O ensino de Química é um desafio para o professor, muita das vezes os discentes 

veem a disciplina com indiferença, formando um bloqueio e fazendo com que a disciplina 

se torne algo desinteressante e não muito atrativa para eles. Além da contribuição dos 

discentes para o desinteresse, tem também aquela do próprio professor, sendo o desafio 

de trazer a Química para próximo dos alunos criado pelo mesmo, com este não 

procurando saber um pouco da realidade dos alunos e do que pode encontrar na sala de 

aula. Muitos desses alunos questionam o porquê de estar aprendendo aquilo: se não vai 

ser utilizado em seu dia a dia, não possuem a noção de onde aplicar o conteúdo químico 

em seu cotidiano ou no futuro. 

Além da problemática do medo prévio, há o desinteresse pelas aulas monótonas 

e clássicas, onde só o professor fala se tornando então o detentor do saber e o aluno um 

ouvinte passivo (FREIRE, 1983), que por sua vez decora tudo que é dito e reproduz na 

avaliação que é dada a ele, fazendo assim o trabalho da memorização e não da 

aprendizagem de fato. Além disso, nesse caso de o professor ficar preso nas aulas 

clássicas, pode ocorrer até pela estrutura precária que a escola tem a oferecer ou a pouca 

quantidade de horas de aula disponíveis durante a semana. Sendo a Química muita das 

vezes uma ciência experimental, vale o uso de laboratórios para experimentos mesmo que 

seja apenas de forma demonstrativa, porém muitas escolas atualmente não possuem 

laboratório funcional, o que chega a causar esse desinteresse nos discentes quanto à 

disciplina. 

Levando em consideração este problema, é comum que o docente tenha formas 

fora das clássicas para ministrar a aula, isto é, ele sai da zona de conforto de aulas clássicas 

e parte para o uso de estratégias pedagógicas, como por exemplo, a experimentação. Esse 

artefato pedagógico permite que o aluno aproxime o conhecimento aprendido na sala de 

aula a algo que ele está vendo acontecer. Essas atividades experimentais consolidam o 

conhecimento científico obtido do aluno, por mais que eles manuseiem os equipamentos 

ou seja de forma demonstrativa. O fato de estar observando algo do que foi falado 

acontecendo, faz com que desperte uma curiosidade de querer saber. Além disso, muitas 

das vezes essa experimentação, para alunos da educação básica, ocorre em grupos, 

promovendo também um desenvolvimento social do aluno, capaz de trocar informações 

com o grupo (GOMES et al., 2015). 
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Segundo Mizukami (1986), estratégias pedagógicas são diferentes meios que os 

professores utilizam com o intuito de que o processo de aprendizagem dos alunos, 

independente dos tipos de abordagens feitas em seu texto, possam ser facilitadas, isto é, 

ela define essas estratégias pedagógicas como um facilitador no processo de 

aprendizagem. 

Nesse trabalho o tema escolhido foi “A reação de saponificação como forma de 

conscientização sobre o meio ambiente” porque vimos nesse tema potencial para o 

desenvolvimento de novas atividades, com o emprego de estratégias pedagógicas não 

tradicionais. 

Queremos que esse processo de aprendizagem ocorra de forma eficiente, isto é, 

que o conteúdo a ser dado seja de fato aprendido pelos alunos. Por essa razão, uma das 

referências teóricas usadas nesse trabalho foi a Teoria da Aprendizagem Significativa, de 

David Ausubel, que será abordada no Capítulo 3.  Segundo a Teoria de Aprendizagem 

Significativa o conhecimento prévio do aluno relacionado ao tema é importante, pois esse 

processo de aprendizagem significativa faz com que os novos conhecimentos obtidos se 

liguem aos antigos, construindo assim estruturas mentais (PELIZZARI et al, 2002). Por 

outro lado, como temos que  

[...] em oposição à aprendizagem significativa, está a aprendizagem mecânica 

ou automática, como sendo aquela em que a nova informação é aprendida sem 

que haja interação com informações existentes na estrutura cognitiva do 

sujeito. A informação é armazenada de forma literal e arbitrária, contribuindo 

pouco ou nada para a elaboração e diferenciação daquilo que ele sabe. 

(GUIMARÃES, 2009, p. 199) 

Desse modo, como a aprendizagem mecânica pressupõe uma memorização, pode 

estar presente no conceito de educação bancária, que Freire (1987) define como tratar o 

aluno como aquele receptor de conteúdo apenas, sem que o aluno reflita sobre o que está 

aprendendo e não veja aplicação disso em sua vida, ou seja, simplesmente decora o que 

é passado sem saber para o que utilizar.  

Nesse trabalho iremos usar a conscientização como princípio metodológico para 

que possamos entender como essas questões ambientais nos afetam como sociedade a 

partir da problematização do tema. Em vista disso, Paulo Freire foi uma outra referência 

teórica usada nesse trabalho, a qual será discutida também no Capítulo 3. 
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Do ponto de vista da metodologia pedagógica, usou-se como referência a 

organização do trabalho em três momentos pedagógicos, conforme Delizoicov e Angotti 

(1990), o que também será apresentado no terceiro capítulo. 

A fim de que o trabalho possa ser apresentado de maneira clara em seus objetivos, 

serão abordados, a seguir, alguns temas que fizeram parte do projeto. 

 

1.1. Educação Ambiental  

Segundo as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 

1996), o Ensino Médio encontra-se como a fase final da educação básica, e é nele que 

teremos o aprimoramento do discente como uma pessoa humana, sua formação ética e o 

seu desenvolvimento do pensamento crítico. Portanto, a LDB deixa clara a necessidade 

de formar um aluno capaz de poder argumentar sobre todas as questões em que possamos 

viver, inclusive sobre a questão ambiental que nos cerca. O meio ambiente torna-se um 

assunto muito recorrente no nosso cenário atual, no sentido em que muitas catástrofes ou 

crimes ambientais têm ocorrido, tornando-se comuns nas discussões de jovens estudantes, 

como queimadas na Amazônia, poluição da água, aquecimento global etc., tudo isso 

gerando mudanças climáticas fora do comum e do esperado normalmente. Além disso, as 

escolas e as residências dos alunos, no geral, muitas vezes estão situadas num lugar um 

tanto quanto negligenciado e assolado por problemas ambientais, falta de saneamento 

básico, propiciando esse aumento de problemas. A própria Baía de Guanabara, por 

exemplo, recebe grandes quantidades de lixo o tempo todo e possui poucas ou fracas 

políticas públicas de limpeza da mesma. Contudo, com todos esses eventos catastróficos 

acontecendo, com toda negligência que muitas pessoas vivem, pouco é discutido no 

ensino básico sobre a importância real do meio ambiente, as preocupações necessárias 

para com este e como podemos intervir. Com intuito de gerar uma reflexão de quanto o 

meio ambiente está envolvido a nós como sociedade, temos a necessidade de uma 

formação que nos leve ao pensamento sustentável, onde assim, teremos a necessidade da 

Educação Ambiental (EA) que surge na forma de propor mudanças nos hábitos dos alunos 

(CULPI; ALVES, 2015), assim como a EA também tem como objetivo pegar os temas 

relacionados à natureza e levar o aluno a pensar formas de desenvolvimento sustentável 

(OLIVEIRA; SILVA, 2017). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) a EA: 
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visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, 

atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a 

equidade socioambiental, e com a proteção do meio ambiente natural e 

construído; 

não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo; desse 

modo, deve assumir, na prática educativa, de forma articulada e 

interdependente, as suas dimensões política e pedagógica; 

deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a socio 

cultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, 

acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das 

instituições de ensino; 

deve ser integradora, em suas múltiplas e complexas relações, como um 

processo contínuo de aprendizagem das questões referentes ao espaço de 

interações multidimensionais, seja biológica, física, social, econômica, política 

e cultural. Ela propicia mudança de visão e de comportamento mediante 

conhecimentos, valores e habilidades que são necessários para a 

sustentabilidade, protegendo o meio ambiente para as gerações presentes e 

futuras. (BRASIL, 2012, p. 542-543) 

Sendo assim, a EA tem como objetivo passar ao aluno a necessidade de se ter um 

pensamento sustentável, e propiciar a ele esse pensamento crítico e de preservação, 

mostrando que o meio ambiente está diretamente ligado as nossas questões sociais 

também e que nos afeta como um todo, assim como dito nesse trecho também da DCN: 

Com esses fundamentos, a Educação Ambiental deve avançar na construção 

de uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade 

socioambiental, envolvendo o entendimento de uma educação cidadã, 

responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 

conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando, assim, a tomada de decisões transformadoras a partir do meio 

ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram. (BRASIL, 

2012, p. 542) 

Onde, em ambos os textos, vemos a necessidade de como a EA deve propiciar ao 

aluno essa noção de sustentabilidade, mostrar que ele tem que se colocar em um papel 

consciente com as questões ambientais, e entender que precisamos preservar o meio 

ambiente não apenas para o agora, mas também para o futuro, além disso, mostrar também 

formas de como alcançar essa noção sustentável, como por exemplo, o uso da reciclagem.  
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A reciclagem pode não necessariamente acabar com todos os problemas 

ambientais, mas nos faz pensar como sociedade uma forma de diminuir os impactos que 

vamos gerar no meio ambiente no qual vivemos, assim como o uso do ato de reciclar nos 

leva a gerar menos resíduos no meio ambiente. Quando fazemos o uso do 

reaproveitamento, geramos menos resíduos no meio ambiente e isso nos dá a entender a 

importância dessa reciclagem, pois se diminui a quantidade de resíduos, menor são os 

impactos ambientais que poderiam ser causados por eles (DONATO; BARBOSA; 

BARBOSA, 2015). Com isso, a EA vem com a necessidade de fazer pensar em 

desenvolvimento sustentável e as formas como o atingir, como por exemplo, com a 

reciclagem. 

Falando de causadores de impactos ambientais podemos falar sobre o óleo de 

cozinha, que se trata de um triacilglicerol (Figura 1), definido como um triéster que possui 

grupamentos R, que são cadeias carbônicas que podem ser saturadas ou insaturadas. Para 

as gorduras, os grupamentos R são cadeias saturadas, e para óleos os grupamentos R são 

grupos insaturados. Os triacilgliceróis dos óleos e gorduras naturais podem ser derivados 

de mais de um ácido graxo diferente, e esses triacilgliceróis são insolúveis em água e 

solúveis em solventes orgânicos. (PERUZZO; CANTO, 2006) 

 

Figura 1: Fórmula estrutural do triacilglicerol 
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1.2. Óleo de cozinha: impactos sobre o meio ambiente e possibilidades de 

minimização dos impactos ambientais  

O óleo é um item muito comum na lista de compras, está presente em diversos 

lugares: dentro das casas, em grandes comércios, em pequenas barracas de comerciantes, 

e é bastante utilizado. O que falta nesse instante é a conscientização do impacto ambiental 

causado pelo descarte incorreto desse óleo usado. Devido a sua origem natural, é comum 

passar despercebido esse problema e como o âmbito social pode ser associado a isto, 

sendo necessário ver o rumo que se pode ter com esse produto de forma que possa 

diminuir os riscos de desastres ambientais, isto é, quais formas nós podemos ter de 

reaproveitar esse óleo. 

O descarte inadequado causa grande impacto ambiental, é necessário pensar em 

formas de armazenamento, como por exemplo em garrafas pet, que é o mais comum 

atualmente, para que possamos dar um prosseguimento seguro ao descarte e 

aproveitamento desse óleo.  

O descarte incorreto pode acabar causando problemas como impermeabilização 

do solo, entupimentos de canos e ralos, enchentes (MIGUEL; FRANCO, 2014). Assim 

como esse descarte incorreto também pode acabar contaminando água (Figura 2), onde 

cerca de um litro de óleo é capaz de contaminar até um milhão de litros de água (OKINO-

DELGADO; PRADO; FACANALI, 2017). O problema que pode ocorrer nesses corpos 

hídricos é uma morte em massa da fauna marinha, ocorrendo pelo processo: o óleo por 

diferença de polaridade em relação à água tende a não se misturar e forma uma película 

em cima da água por sua também diferença de densidade; essa película faz com que a 

taxa de oxigênio na água diminua, por não haver a troca de gases com a atmosfera, 

acarretando em morte de peixes, na proliferação de organismos anaeróbicos, no aumento 

da concentração de substância tóxicas etc. (DISCONZI, 2014) 
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Figura 2:  Poluição de canal em Balneário Camboriú, causada por óleo de cozinha. 

 

Fonte: http://sustentavelviver.com.br/oleo-vegetal-e-medicamentos/ 

 Para que possamos evitar o descarte incorreto e assim evitar o impacto ambiental, 

podemos pensar formas sustentáveis das quais possamos reaproveitar esse óleo, sendo 

uma delas a reciclagem. A reciclagem de óleo se apresenta como uma porta para um 

desenvolvimento sustentável, caso ela aconteça de fato, não há descarte incorreto do óleo 

e com isso podemos evitar os impactos ambientais, diminuindo assim um pouco a morte 

da fauna marinha, a contaminação de solos, além disso, sua reciclagem pode também 

estar trazendo novas formas de energias renováveis, como a produção do biodiesel, onde 

em indústrias esse óleo é transformado para a sua produção fazendo com que a emissão 

de CO2 (gás carbônico) na atmosfera diminua.  

Além disso, a reciclagem desse óleo pode assumir um outro papel, que é, além de 

salvar o meio ambiente e todas as demais coisas citadas acima, o de vir a ajudar na vida 

financeira de muitas famílias, onde todo esse processo de coleta e de transporte do óleo 

até as indústrias acaba gerando  possibilidades de renda, seja para realizar a coleta, o 

transporte ou o manuseio desse óleo dentro da indústria.  
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Temos diversos pontos de coleta por todo o nosso país que, ao coletar esse óleo 

utilizado, o leva para as indústrias em que esse óleo é reaproveitado para a produção de 

diversos produtos, como o biodiesel, ração animal e o sabão em pedra.  

Outra forma de destaque positivo econômico que podemos ter é a fabricação de 

sabão caseiro, onde essa produção pode ser feita de forma tranquila, com alguns cuidados, 

mas que pode gerar venda desse sabão, assim como também tira a necessidade de estar 

sempre comprando um sabão para casa. (MIGUEL; FRANCO, 2014) 

Tendo em vista as formas de reciclagem do óleo, na escola nós podemos ver os 

processos químicos realizados para que ocorra essa reciclagem, processos esses que 

podem vir a ser uma ferramenta de estudo, possibilitando assim ao professor dar entrada 

a EA, fazendo uso da reciclagem, por exemplo, como forma de conscientização, de 

mostrar ao aluno as questões ambientais que o cerca, estimular nele um pensamento 

crítico sobre o meio ambiente e como agir em sociedade para evitar esses impactos 

ambientais. 

1.3. Processos químicos que envolvem o aproveitamento do óleo de cozinha 

descartado 

Como já dito anteriormente, o óleo trata-se de um triacilglicerol onde com reações 

químicas podemos transformar tanto em biodiesel, como também em sabão, por exemplo.  

Na formação do biodiesel usamos a reação de transesterificação (Figura 3), cujo 

processo ocorre da seguinte forma: temos o triacilglicerol na presença de três mols de um 

álcool para cada um mol desse triacilglicerol e, por se tratar de uma reação reversível, 

faz-se necessário um excesso desse álcool, para que o sentido da reação ocorra na direção 

de formação, além disso usa-se também um catalisador, assim como o nome diz, 

transesterificação pois parte de um éster para formar outro éster. (OLIVEIRA, SUAREZ; 

SANTOS, 2008) 
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Figura 3: Reação de transesterificação 

 

Já na formação do sabão caseiro, pessoas no geral fazem o uso dessa reação em 

casa atualmente sem saber o conceito químico envolvido. Nesse processo ocorre a reação 

de saponificação (Figura 4), que ocorre uma hidrólise básica, que é onde temos a adição 

de uma base forte, que pode ser NaOH (hidróxido de sódio, conhecido também como 

soda cáustica), em meio aquoso no triacilglicerol, essa reação ocorre em aquecimento, 

formando glicerina e sais de ácidos graxos (sabão).  

 

Figura 4: Reação de saponificação 

 

 

Nessa reação e na transesterificação podemos ver também a formação de glicerina, 

que se trata de um produto que pode vir a ser utilizado também na indústria farmacêutica, 

sendo adicionada em cremes de beleza e sabonetes (PERUZZO; CANTO, 2006). Esses 
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dois processos químicos de reciclagem nos mostram o quanto o óleo de cozinha, quando 

reaproveitado, pode ser um grande gerador de recursos para outros fins, sem causar assim 

um impacto ambiental ao ser descartado no meio ambiente. 

Com isso, esse trabalho tem o uso da EA como uma estratégia pedagógica, 

utilizando o óleo de cozinha como uma tema gerador, isto é, o objetivo foi problematizar 

esse tema de acordo com a realidade dos alunos, já que se trata de um item que muita 

gente utiliza e muitas das vezes não sabe o que fazer depois. Essa problematização vem 

com a necessidade de fazê-los pensar sobre os impactos ambientais causados pelo 

descarte incorreto desse óleo, assim como também o quanto esse descarte de forma errada 

pode afetá-los como sociedade. Além de fazer com que o conteúdo de reação de 

saponificação seja aprendido por eles. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo geral a formação cidadã dos alunos, promovendo 

a conscientização sobre o meio ambiente, mostrando o quanto ele é importante para nós 

como sociedade, através do uso do tema gerador óleo de cozinha. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Compreender o conteúdo químico, que é a reação de saponificação, sabendo 

identificar o reagente e os produtos e o processo que ocorre. 

• Entender a importância da reciclagem. 

• Compreender que o meio ambiente afeta a sociedade como um todo. 

• Motivar os alunos a estudarem a Química através de uma nova abordagem. 
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3. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

3.1. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A Aprendizagem Significativa é aquela onde os novos conhecimentos interagem 

com os conhecimentos já existentes no indivíduo, capaz assim de formar uma estrutura 

mental propícia à aprendizagem. A este conhecimento já existente, o psicólogo da 

educação David Ausubel chama de subsunçor ou ideia-âncora (MOREIRA, 2010). Para 

ele esse conhecimento é de suma importância, pois os novos conhecimentos que estão a 

chegar dependem diretamente desse conhecimento já pré-existente: 

Em termos simples, subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento 

específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite 

dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele 

descoberto. Tanto por recepção como por descobrimento, a atribuição de 

significados a novos conhecimentos depende da existência de conhecimentos 

prévios especificamente relevantes e da interação com eles. (MOREIRA, 2010, 

p. 2) 

Isso nos mostra que, nesse processo de aprendizagem, o professor tem como papel 

ser um mediador desse conhecimento. Ele mostra o novo conhecimento ao aluno, mas 

quem constrói esse novo conhecimento como um todo é o próprio aluno, ao construir sua 

estrutura mental ligando um conhecimento ao outro. 

Uma das coisas que as escolas não levam em consideração é que, para se ter uma 

aprendizagem significativa são pensadas duas condições: O aluno precisa estar disposto 

a aprender e o conteúdo a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo 

(PELIZZARI et al, 2002). Ou seja, a aprendizagem significativa é bastante útil como 

estratégia quando se faz o uso de temas geradores, por exemplo, pois nele você pega um 

tema a ser problematizado que está presente no cotidiano do aluno e trabalha em cima 

dele mostrando novos signos e maior conhecimento sobre esse tema, estimulando assim 

o querer aprender do aluno, fazendo o papel de mediador que cabe ao professor, 

proporcionando também um conhecimento novo para que o aluno possa ligar a esse 

conhecimento pré-estabelecido na sua mente. 
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3.2. TEMA GERADOR 

Uma das formas de direcionar os estudos para um determinado assunto é fazermos 

o uso da investigação a partir de temas geradores, o que Freire (1987), explica da seguinte 

maneira:  

Esta investigação implica, necessariamente, numa metodologia que não pode 

contradizer a dialogicidade da educação libertadora. Daí que seja igualmente 

dialógica. Daí que, conscientizadora também, proporcione, ao mesmo tempo, 

a apreensão dos “temas geradores” e a tomada de consciência dos indivíduos 

em torno dos mesmos. (FREIRE, 1987, p. 50) 

Assim, temos que o tema gerador se mostra capaz de promover uma educação na 

base do diálogo, isto é, com o aluno sendo um agente ativo nesse processo de 

aprendizagem, onde também esse tema seja capaz de proporcionar a ele um pensamento 

crítico acerca do cotidiano em que ele vive, que seja capaz de mostrar onde e como este 

tema o afeta. Segundo Freire: 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “A” sobre 

“B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona 

e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. 

Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças 

que implicitam temas significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo 

programático da educação. (FREIRE, 1987, p. 48) 

Essa afirmação mostra a necessidade de se mudar a concepção de educação 

bancária, que trata o aluno como um receptor de conteúdo, passando a fazer dele um 

agente ativo nesse processo de conhecimento. O professor dialoga com o aluno, 

procurando saber sobre a sua realidade vivida, isto é, ele se importa com o meio em que 

o aluno vive e procura encaixar o conteúdo a sua realidade. 

Essa necessidade de diálogo não necessariamente é você querer impor o seu 

pensamento para o aluno, mas sim você buscar compreender o lado dele, propiciar a ele 

um pensamento crítico sobre o assunto. Ainda segundo Freire: 

Nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-

la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa. Temos de estar 

convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas 

de sua ação, reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A ação 

educativa e política não pode prescindir do conhecimento crítico dessa 
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situação, sob pena de se fazer “bancária” ou de pregar no deserto. 

(FREIRE,1987, p. 49) 

Isso nos reflete que a imposição de pensamento foge do que é proposto em relação 

ao diálogo, podendo assim voltar a ter uma educação bancária onde o professor é visto 

como um detentor do saber e o aluno apenas receptor. 

Essa noção de diálogo de Freire é um grande início para se entender o uso de tema 

gerador, pois essa metodologia pedagógica é uma forma de centralizar o processo de 

ensino-aprendizagem baseado em troca de conhecimentos entre aluno-professor, além de 

debates e reflexões críticas sobre o assunto. (ABREU; MAIA, 2016) 

Com isso, entendemos o tema gerador como um facilitador para dar início ao 

processo de aprendizagem dos alunos, podendo desenvolver diversos assuntos e assim 

reflexões críticas sobre eles, além de poder entender o meio em que o aluno vive e 

trabalhar sobre o tema previsto em sua realidade. 

 Por isso, necessariamente, o tema gerador tem que estar envolvido no dia a dia 

do aluno, podendo acontecer de diversas formas, seja de fato em seus atos, em seus 

afazeres, assim como também em seu processo histórico (FREIRE, 1987).  

Essa teoria chega a se ligar um pouco com a teoria de aprendizagem significativa 

de Ausubel, no que diz respeito a você ter um conhecimento prévio sobre um determinado 

assunto para então assumir novos conhecimentos a eles e assim formar uma estrutura 

mental (PELIZZARI et al, 2002). Essas duas teorias se ligam no sentido de, pelo fato do 

aluno ter que ter aquele tema gerador presente em seu cotidiano, poder se tratar de um 

conhecimento prévio, que em sua investigação acarreta novos conhecimentos sobre ele. 

Sua importância podemos ver de acordo com Tozoni-Reis: 

A educação em busca da tematização do ambiente que se pretenda crítica, 

transformadora e emancipatória tem na educação libertadora referência e 

inspiração. Além de identidade filosófico-política, busquemos também 

inspiração didático-pedagógica nestas referências. O processo de 

conscientização como princípio metodológico traz a possibilidade de 

construção da metodologia do tema gerador como um importante recurso para 

a educação ambiental por seu potencial reflexivo e problematizador. 

(TOZONI-REIS, 2006, p. 106) 

Para isso, pensando no enfoque desse trabalho, é proveitoso o uso desse método 

de Paulo Freire sobre investigação de um tema gerador para tratar sobre as questões 
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ambientais nas quais nós estamos inseridos, devido à necessidade de se falar sobre a 

conscientização.  

 

3.3. OS TRÊS MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

Enfrentamos muitas dificuldades como professores nesse processo de ensinar aos 

alunos. Muitas vezes continuamos adeptos ao modelo de ensino tradicional, onde o 

professor é o detentor do saber e ele despeja o conteúdo para o aluno: 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em 

“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá 

“enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. 

Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. 

(FREIRE, 1987, p. 33) 

Freire em sua passagem define a educação “bancária” que molda o aluno como 

um memorizador, tal qual funciona o nosso ensino tradicional, não fazendo ele ter sua 

capacidade de pensamento crítico para alguns assuntos, tirando dele a necessidade de 

pensar em soluções para problemas. 

Para isso, foram pensadas formas em que o educador e o educando pudessem 

manter um diálogo nesse processo de aprendizagem, isto é, o professor tem o seu papel 

de passar o conteúdo, mas dessa vez ele não o despeja no aluno. Ele, através do diálogo, 

fazendo com que o aluno seja um agente participativo também nesse processo, trabalha 

esse conteúdo, como explica Santos (2014): 

É na palavra que se movimentam e interpenetram outras palavras e no ir e vir 

das falas vivas que geram o encontro dos seres que se dispõem a falar, ouvir, 

escutar, que se daria, por excelência, a educação. A educação seria, desse 

modo, “con-versa”, com a acepção de versar com. Falar com. Educação só teria 

sentido como dialogicidade, como encontro de falas que gera vida comum, 

convivência, harmonia na alteridade, entendimento entre seres diversos. 

(SANTOS, 2014, p. 2) 

Assim, temos a importância do diálogo para que possamos ter essa quebra do 

ensino bancário conforme estabelecido por Freire (1987), onde ele mesmo define que o 

diálogo é a essência da educação. Moreira (2014) também diz que a educação dialógica 

é aquela em que o aluno pergunta e questiona, em que ele adota a postura crítica e 
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sistemática. Quando o aluno assume essa postura ele passa a ser um agente ativo no 

processo de aprendizagem e deixa de ser apenas o receptor de conteúdo sem questionar o 

porquê ele está recebendo aquilo. 

Levando em consideração a necessidade da comunicação entre o professor e o 

aluno nesse processo de aprendizagem, Delizoicov e Angotti (1990) apresentam três 

momentos pedagógicos, onde esses momentos seriam o de problematização inicial, o de 

organização do conhecimento e por fim o de aplicação do conhecimento. Em cada um 

deles temos: 

3.3.1.– Primeiro Momento: Problematização Inicial 

Esse conta com a problematização de uma situação presencial do aluno, isto é, 

algo que ocorra em seu dia a dia e que ele não consiga explicar de forma completa pois 

ele por sua vez pode não ter o conhecimento científico completo para fazer tal explicação. 

Nesse momento, o professor assume um papel de incentivador de um debate com a 

finalidade de que se estimule um interesse no aluno pelo querer aprender sobre o tema, 

do quanto aquilo pode ser útil e responder as problemáticas levantadas durante essa etapa. 

É importante destacar que, nessa etapa de trabalho, a relação entre professor e aluno tem 

que ser de forma com que haja uma troca de vivências, isto é, o professor precisa entender 

o meio ao qual aquele aluno está inserido, a fim de que ele possa problematizar o tema de 

acordo com a sua realidade social, fazendo com que essa problematização o atinja 

socialmente para fazer uma mudança. 

3.3.2.– Segundo Momento: Organização do Conhecimento 

Nesse momento é onde o papel do professor acaba se sobressaindo, pois é nele 

que o professor aproveita a problematização para mostrar o conteúdo, isto é, é aqui que 

ele vai mostrar formas de soluções de questões que tenham sido levantadas no começo 

durante a problematização. Além disso, Delizoicov e Angotti (1990) falam também da 

importância das diversas formas de levar informação aos alunos, sejam elas a exposição 

no quadro, ou por meio de jogos, filmes etc. Coisas que possam facilitar esse processo de 

aprendizagem do conteúdo e de maior assimilação com as problemáticas apontadas. 

3.3.3.– Terceiro Momento: Aplicação do Conhecimento 

Nesse terceiro momento é o momento final onde já temos a problematização 

realizada, isto é, muitos questionamentos feitos na primeira etapa já estão lançados e à 
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espera de uma explicação, onde explicação essa também já temos de acordo com a 

segunda etapa, onde nós tivemos a parte conteudista sobre o tema a ser debatido na aula. 

Com isso, nesse momento, o aluno já é capaz de conseguir não só responder as questões 

iniciais como também é capaz de promover novos levantamentos e ele mesmo conseguir 

desenvolver o aprendizado.  

Isso ocorre, de acordo com Delizoicov e Angotti (1990), quando o conhecimento 

está sendo aproveitado pelo aluno com o intuito de responder as situações iniciais, isto é, 

as questões levantadas no primeiro momento, assim como também as questões que não 

estão ligadas às do primeiro momento mas que também são respondidas pelo mesmo 

conhecimento obtido através do segundo momento e da troca de informações feita agora 

nesse terceiro momento, em uma situação de debate final. 

Com isso, esse trabalho teve como intuito promover uma conscientização 

ambiental através do conteúdo de reação de saponificação. Para isso foram utilizados 

esses três referenciais teóricas com a finalidade de entender o lado social ao qual o aluno 

está submetido, fazendo ele ser um agente ativo nesse processo de aprendizagem, 

utilizando o óleo de cozinha como tema gerador para promover um debate seguindo os 

três momentos pedagógicos segundo a metodologia descrita no próximo capitulo. 
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4. METODOLOGIA 

O trabalho foi aplicado numa turma de segundo ano, que estava tendo aula 

segundo conteúdo programado pela professora sobre reciclagem e sua importância nos 

impactos ambientais, no Colégio Liceu Nilo Peçanha (Figura 5), situado em Niterói, e 

teve duração de 1:40h, referente a dois tempos de aula de 50 minutos seguidos.  

 

Figura 5: Liceu Nilo Peçanha 

 

Fonte: https://www.facebook.com/liceunilopecanhaoficial/ 

O trabalho foi dividido em três etapas pedagógicas e contou com a colaboração 

da turma na participação da aula, fazendo com que o aluno fosse um agente nesse 

processo de aprendizagem, pois esta aula foi realizada com alguns questionamentos aos 

alunos a fim de promover um debate na sala e problematizar o tema gerador, que logo 

após este momento de conversa foi explicado. No final da discussão sobre o conteúdo, 

agora já desenvolvido e explicado, foram promovidos novos questionamentos para que 

um novo debate fosse criado, desta vez com os alunos possuindo um embasamento teórico.  

Assim foram totalizadas as três etapas previstas, que serão explicadas a seguir. 

A primeira etapa da aula teve seu início com as três perguntas expostas abaixo: 

1. Qual a importância do meio ambiente para a sociedade? 

2. Quais formas de reciclagem vocês conhecem? Acham importante reciclar? Por 

quê? 

3. O que vocês fazem com o óleo de cozinha depois que utilizam? 

Nesse momento da aula, a cada pergunta foi associado um debate sobre o que 

foi perguntado, com intuito de reconhecer e compartilhar um pouco do conhecimento 

inicial dos alunos e também de fazer uma troca de ideias mostrando um pouco da 
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realidade de cada um, visto que como a escola é localizada no centro de Niterói, recebe 

alunos de diferentes bairros da cidade e de diferentes realidades acerca do cotidiano. Ao 

final das três perguntas e consequentemente dos três debates, a conversa foi direcionada, 

com a mediação do licenciando, autor desse trabalho, até a explicação sobre os impactos 

ambientais causados pelo óleo de cozinha quando descartado de forma incorreta e, além 

disso, levar os alunos a pensarem em como isso pode interferir no seu meio. A essa etapa 

foi destinado um tempo de 30 minutos do tempo total de aula programado. 

Já a segunda etapa foi o momento no qual algumas respostas das perguntas foram 

expostas ao falar sobre o que fazer com o óleo, os pontos de coleta e para fabricação de 

quais produtos ele é utilizado na indústria, mostrando assim um pouco dos processos 

envolvidos em sua reciclagem e locais adequados para o seu descarte.  

Ao terminar de falar sobre os produtos obtidos a partir da reciclagem do óleo, 

foi usado como exemplo a fabricação do sabão caseiro, momento que pode então ser 

aproveitado para mostrar o conteúdo químico envolvido nesse processo de 

reaproveitamento do óleo, que é o da reação orgânica, mais especificamente a reação de 

saponificação, apontando de forma bem clara como funcionava a reação, os produtos 

obtidos, a funcionalidade destes, o nome dos substratos, etc. Essa parte contou também 

com uma parte experimental, de forma demonstrativa, da fabricação de sabão segundo 

um procedimento experimental caseiro, tendo como finalidade mostrar que essa 

reciclagem pode ser feita de maneira fácil e rápida em casa, ajudando no combate ao 

descarte incorreto e até aumentando um pouco a renda familiar. Durante esse experimento 

o cuidado necessário de manuseamento e as quantidades necessárias para cada reagente 

utilizado foram constantemente revisitados, discutindo também sobre o motivo desse 

cuidado: a toxicidade dos reagentes. A essa etapa foram destinados 40 minutos do tempo 

total de aula programado. 

A terceira etapa contou com o entendimento dos alunos acerca do que foi tratado 

nas etapas anteriores, tanto o debate inicial que foi para motivar a começar a pensar sobre 

o assunto reciclagem, quanto a segunda etapa que trouxe a parte informativa envolvida 

na reciclagem proposta. Nesse terceiro momento foram realizados novos debates, desta 

vez com um aprofundamento maior do assunto tratado. Esse debate, assim como os outros, 

também foi orientado com perguntas, do tipo: 

1. Qual a opinião de vocês sobre o reaproveitamento do óleo de cozinha? 

2. Quais aspectos econômicos podem ser encontrados na reciclagem do óleo de 

cozinha? 
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Esse debate final foi um pouco mais aprofundado sobre o tema gerador, pois 

nessa etapa como já tinham passado as etapas anteriores os alunos já tinham o conteúdo 

e uma possível resposta para as questões iniciais.  

Nesse momento este debate também foi mediado pelo licenciando deste projeto 

através das perguntas citadas acima. Estas permitiram que os alunos conseguissem 

relembrar a importância da reciclagem falada anteriormente e aplicar agora esse 

pensamento na questão econômica, onde o licenciando ressaltou a possibilidade de não 

só vender esse sabão fabricado em casa, como também o utilizar. A essa etapa foram 

destinados 30 minutos do tempo total de aula programado. 
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5. RESULTADO E DISCUSSÃO 

O trabalho foi realizado em uma escola estadual localizada no centro de Niterói, 

que recebe alunos de diversas áreas da cidade, logo se trata de um colégio com realidades 

sociais distintas. De começo, o maior cuidado como licenciando foi a necessidade de 

tratar um assunto que é programado para o terceiro ano do ensino médio, que é o assunto 

de reações orgânicas, para alunos de segundo ano. Esse assunto foi logo tratado no 

segundo ano, pois foi aproveitado um momento em que a professora do colégio estava 

dando aula sobre reciclagem, logo o momento foi bem proveitoso, mesmo que o conteúdo 

não fosse daquele momento. Foi proveitoso no sentido de, naquele momento estar sendo 

apresentado de uma forma diferente a necessidade da reciclagem e, além disso, da criação 

do pensamento de sustentabilidade. 

Os resultados a serem relatados serão de acordo com a percepção da forma que 

evoluiu os debates, pois como foi uma aula com o intuito de promover uma 

conscientização ambiental não se fez o uso de nenhuma forma avaliativa, isto é, não 

houve avaliação de conteúdo, apenas a conversa sobre a necessidade de promoção de um 

pensamento sustentável e pensar no quanto os impactos ambientais podem afetar a nós 

como sociedade, além de estabelecer uma relação financeira com o cuidado com o meio 

ambiente e a reciclagem, aproveitando esse momento para mostrar o conceito químico 

por trás da forma de reciclagem abordada neste trabalho. 

A aula começou com uma breve apresentação do licenciando, onde no quadro foi 

colocada apenas a reação descrita na Figura 4 deste trabalho. No primeiro momento, logo 

na primeira pergunta como forma de convidar os alunos a participarem de um debate 

perguntando qual a importância do meio ambiente para a sociedade, eles se sentiram um 

pouco tímidos, e poucos então responderam, falavam sobre efeito estufa, poluição de 

mares e rios como formas de impactos na sociedade, levando a pensar que todos os 

exemplos dados na relação meio ambiente e sociedade fossem relacionados apenas a 

destruição do meio ambiente, o licenciando foi indagando mais em relação a saneamento 

básico, com o intuito de entender as diferentes realidades sociais presentes na sala de aula, 

então alguns falaram a necessidade da preservação para evitar doenças e afins. Para que 

houvesse uma continuidade nesse debate, o licenciando continuou com as perguntas, 

dessa vez, em relação a reciclagem e a sua importância, nesse momento teve uma maior 

participação na pergunta, pode ter sido pela pergunta ser um pouco mais fácil de se 

responder, como pode ter sido também um momento em que alguns já estivessem mais 
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disponíveis a debater. Nessa pergunta, muito se falou sobre a reciclagem de garrafas pet 

e produtos parecidos, mesmo com a fórmula estrutural do óleo desenhada no quadro, não 

foi tocado no assunto. Falava-se sobre importância de reciclagem devido ao longo tempo 

da decomposição dessa garrafa pet e afins, um pouco sobre a necessidade de 

desenvolvimento sustentável. Contudo, como em nenhum momento o assunto foi até o 

óleo de cozinha, o licenciando então fez a pergunta final desse primeiro momento que era 

o que eles faziam com o óleo depois que utilizavam. Nesse momento, teve um silêncio, 

talvez porque seja um pouco complicado ligar que o óleo de cozinha seja algo a ser 

reciclado, até que um dos alunos respondeu que a mãe guardava em uma garrafa pet, 

nesse momento o licenciando informou que essa era uma forma correta de se armazenar 

o óleo, porém, nenhum dos alunos falou sobre o que se fazer depois de armazenado. 

Com o debate do primeiro momento da aula terminado com o que fazer com o 

óleo armazenado, foi dado o início do segundo momento da aula, onde dessa vez, o 

licenciando iria conduzir a aula para então falar sobre o que fazer com o óleo. Então foi 

falado sobre diferentes pontos de coleta, perguntando a eles se eles conheciam e nenhum 

deles conheciam pontos de coleta, então foi apresentado a eles alguns, como exemplo 

uma caixa que pode ser depositado o óleo na entrada do campus do Valonguinho da UFF. 

A aula então foi caminhando para o que se faz com esse óleo depois dos pontos de coleta, 

passando então a informação de que ele é levado para indústrias no geral. Ainda na 

conversa, foi falado sobre os diferentes produtos que poderiam ser produzidos usando o 

óleo como uma substância de partida, falando sobre o biodiesel, sobre as rações de 

animais e por fim do sabão. 

Quando o assunto chega ao sabão, o licenciando se vira para o quadro e começa a 

explicar a reação que estava no quadro, que era a reação de saponificação, de obtenção 

do sabão. Nesse momento foi onde teve o cuidado de falar com bastante calma e detalhe, 

devido ser uma turma de segundo ano, quais eram cada reagente e produto presente na 

reação, explicando que o óleo era um triacilglicerol, falando de sua estrutura apolar e 

então a não interação com a água, falando sobre então a poluição gerada em seu descarte 

incorreto, falando que a reação envolvida tratava-se de uma hidrólise básica, explicando 

um pouco sobre o mecanismo envolvido na reação e por fim, falando dos produtos, 

explicando como esses sais de ácidos graxos funcionam como sabão, mostrando toda a 

parte polar e apolar da cadeia, a forma com que ele elimina as sujeiras e finalizando a 

explicação falando sobre também as utilidades da glicerina gerada, falando nesse caso da 
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indústria farmacêutica. Paralelo a isso, o licenciando fez um procedimento experimental 

de forma demonstrativa, pois esse experimento demandava mais tempo, então o 

licenciando levou um sabão já pronto e um em processo preparado anteriormente para 

mostrar que esse tipo de reação pode ser feita de forma fácil, mostrando também todos os 

cuidados necessários com os tipos de substâncias que estão a mexer. 

Por fim, no terceiro momento, após ter explicado sobre o conteúdo químico e 

sobre algumas questões levantadas no começo, o licenciando voltou ao debate com a 

turma, no intuito de ver se o que foi falado durante o segundo momento foi de fato 

compreendido, se formou novas ideias ou se agora saberiam o que fazer e o porquê era 

importante estar falando disso. Logo na primeira pergunta sobre o que eles achavam do 

reaproveitamento, já foi falado da questão financeira, que era a segunda pergunta, alguns 

alunos indagavam que a produção de óleo em casa diminuía o custo da compra de 

mercado, pois era um item ao menos, assim como também fortalecia as finanças de casa 

com a possível venda desse sabão artesanal, além disso também foi falado na necessidade 

desse reaproveitamento, pois assim pensávamos em sustentabilidade, diminuindo a 

contaminação das águas e com isso, causando um impacto menor em nós como sociedade. 

Essa aula gerou grandes debates tanto no começo quanto no fim, onde mostraram 

que, um produto que muitos usam no seu dia a dia, a maioria não sabia o que poderia 

fazer com a sua reciclagem, não sabiam sequer que ele podia ser reciclado. Alguns não 

sabiam do quanto o óleo em seu descarte incorreto podia afetar o meio ambiente e a vida 

deles diretamente, onde essa aula entrou como uma forma de gerar uma consciência 

ambiental os fazendo repensar alguns hábitos. O conteúdo programado na aula foi 

explicado de forma com que eles pudessem entender todo o processo químico por trás da 

reciclagem do óleo, porém o foco da aula em si não foi tanto o conteúdo, visto que esse 

mesmo conteúdo seria novamente visto por eles no ano seguinte. Essa aula teve o enfoque 

em conscientizar e propiciar esse pensamento de sustentabilidade, trazendo a reciclagem 

de produtos muito utilizados, que é um assunto pouco comentado. 

Durante todo o procedimento experimental o licenciando enfatizou na questão da 

estequiometria presente da reação, que era necessário fazer o uso das quantidades certas 

(Apêndice A) para que não desse nada errado, além de enfatizar também a necessidade 

de segurança no manuseamento dos materiais e falando da toxicidade dos reagentes 

utilizados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado mostrou que ao fazer o uso de um tema gerador, que no caso 

foi o óleo de cozinha, funciona como uma grande ferramenta para poder contextualizar o 

ensino de Química, por se tratar de um produto muito presente em lares, bares, grandes 

comércios e afins, um produto muito comum em nosso dia a dia. O descarte incorreto 

desse óleo proporcionou a problematização desse tema, promovendo assim um debate 

interessante com os alunos durante a apresentação dessa aula. 

Esse debate com os alunos mostra que, quando o ensino de Química está 

envolvido com uma contextualização, isto é, não estão de formas isoladas, se tornam mais 

atrativos, pois os alunos podem perceber o quanto aquele conteúdo está presente em seu 

dia a dia, tornando assim o ensino de Química mais atrativo. 

Foram encontrados alguns problemas durante a aplicação desse trabalho, e esses 

serão levados para uma melhoria para uma possível nova aplicação, sendo uma delas uma 

necessidade de documentação do envolvimento dos alunos com o trabalho, de vir a 

registrar o quanto esse trabalho pode ter impactado a eles. Assim como também outra 

possível mudança seria aplicar esse projeto direto para alunos do terceiro ano, pois assim 

poderia dar um enfoque maior também na questão do conteúdo abordado e ainda assim 

promover esse pensamento sustentável. 

Um desafio a ser pensado nesse trabalho é a necessidade de achar um 

procedimento experimental que se encaixe mais na forma artesanal, onde os alunos 

possam fazer em suas casas sem grandes problemas, e pensar em uma forma para se fazer 

também na sala de aula, talvez adotar uma quantidade de tempo maior para a execução 

desse trabalho, para que os alunos possam realizar durante a aula e assim ter maior 

confiança ao fazer em casa e já estarem atentos aos devidos cuidados. 

Esse trabalho surge como uma grande oportunidade, como estudante de 

licenciatura, de estar em sala de aula botando em prática a teoria aprendida durante toda 

a graduação. Foi uma grande experiência, que me deu uma maior responsabilidade por 

estar de frente com os alunos, me preparando para o que me espera depois da graduação. 
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APÊNDICE A – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL APRESENTADO AOS 

ALUNOS 

 

Passo 1: Preparar uma solução aquosa de Hidróxido de Sódio (NaOH, soda cáustica) 

Misturar 250g de Soda Cáustica em 500mL de água com agitação até que solubilize tudo. 

 

Passo 2: Esquentar 1L de óleo usado e coado. 

 

Passo 3: Junção da solução aquosa de NaOH com o óleo. 

Jogar a solução aquosa no óleo com cuidado e agitação até que atinja uma mudança de 

coloração, quando estiver numa forma mais pastosa jogar a essência que quiser. 

 

Passo 4: Botar numa forma que quiser para fazer o molde do sabão 

Depois de colocar no molde, esperar por um dia e o sabão já estará pronto. 

 

Além disso, é importante que para o manuseamento desse experimento, a pessoa que for 

executar esteja atenta as vestimentas. É recomendado que use, se possível, jaleco, luva e 

óculos de proteção. Caso não possua, pode fazer o uso de casacos, que possam proteger 

de alguma forma. Além disso, caso possua cabelos compridos, é importante que o mesmo 

esteja preso. O NaOH, conhecido como soda cáustica no nosso mercado, é uma base 

muito forte e pode fazer queimaduras sérias, por isso, é necessário um cuidado especial 

ao manusear. 

 

 


