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PRODUÇÃO DE UMA OFICINA DE COSMÉTICOS, PELO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

RESUMO  

A Química apresenta-se de diversas formas no cotidiano de qualquer indivíduo, se 
caracterizando como uma área que apresenta várias aplicações e que faz uma série de 
correlações, com as demais áreas das Ciências Exatas e da Natureza. Todavia, os 
discentes apresentam muitas dificuldades de aprendizagem nessa disciplina, considerando
a abstrusa e desconexa do cotidiano (ARAÚJO et al, 2019). Sob esse viés, o presente 
trabalho teve por objetivo viabilizar uma oficina de processos de fabricação de cosm
correlacionando e adaptando toda a linguagem científica existente à vivência do público 
participante. Essa práxis se caracterizou como uma atividade de ensino, promovida e 
executada pelo Programa de Educação Tutorial 
do Instituto Federal da Paraíba 
denominou-se “Oficina de Cosméticos”, e foi realizada durante a XIV Semana de Educação, 
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PRODUÇÃO DE UMA OFICINA DE COSMÉTICOS, PELO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET QUÍMICA, PARA 
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se de diversas formas no cotidiano de qualquer indivíduo, se 
caracterizando como uma área que apresenta várias aplicações e que faz uma série de 
correlações, com as demais áreas das Ciências Exatas e da Natureza. Todavia, os 
discentes apresentam muitas dificuldades de aprendizagem nessa disciplina, considerando
a abstrusa e desconexa do cotidiano (ARAÚJO et al, 2019). Sob esse viés, o presente 
trabalho teve por objetivo viabilizar uma oficina de processos de fabricação de cosm
correlacionando e adaptando toda a linguagem científica existente à vivência do público 
participante. Essa práxis se caracterizou como uma atividade de ensino, promovida e 
executada pelo Programa de Educação Tutorial - PET, do curso de Licenciatura
do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Campus João Pessoa, Brasil. Tal atividade 

se “Oficina de Cosméticos”, e foi realizada durante a XIV Semana de Educação, 
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se de diversas formas no cotidiano de qualquer indivíduo, se 
caracterizando como uma área que apresenta várias aplicações e que faz uma série de 
correlações, com as demais áreas das Ciências Exatas e da Natureza. Todavia, os 
discentes apresentam muitas dificuldades de aprendizagem nessa disciplina, considerando-
a abstrusa e desconexa do cotidiano (ARAÚJO et al, 2019). Sob esse viés, o presente 
trabalho teve por objetivo viabilizar uma oficina de processos de fabricação de cosméticos, 
correlacionando e adaptando toda a linguagem científica existente à vivência do público 
participante. Essa práxis se caracterizou como uma atividade de ensino, promovida e 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

Ciência e Tecnologia – SECT do IFPB realizada em novembro de 2019. A ação 
a participação de aproximadamente 20 pessoas, entre idosos e discentes pertencentes a 
algumas escolas da cidade de João Pessoa e municípios circunvizinhos. Para realização 
dessa atividade, a metodologia utilizada baseou
a participação dos estudantes, dentro do laboratório de Química do instituto, a produzirem 
sabonetes líquidos e perfumes. Os materiais para fabricação de cada amostra de perfume 
foram: 50 mL de álcool de cereais e 10 mL de essência de 
misturados em um béquer até a homogeneização. Por outro lado, a formulação para a 
produção dos sabonetes líquidos foi: lauril (120mL), amida 90% (30mL), glicerina, cloreto de 
sódio, corante, essência de maçã verde, papel Merck (para
primeiro momento, houve a apresentação das normas de segurança do laboratório, 
elucidando como os participantes deveriam se portar para evitar acidentes no 
desenvolvimento da experimentação. Na sequência, formaram
(dez) pessoas cada, no intuito de todos acompanharem e participarem da atividade 
proposta. As práticas selecionadas foram desenvolvidas com o objetivo de compreender o 
processo de fabricação do perfume e do sabonete líquido. Sendo assim, o pe
particularidades que vão além do seu aroma característico, sendo constituído quimicamente 
por ser uma mistura composta por três elementos básicos, essências ou óleos essenciais, 
fixador e diluentes. Já o sabão, é um material constituído por um
carboxílicos em uma reação denominada de saponificação. Dentro desta perspectiva, os 
discentes conseguiram compreender os conceitos químicos de forma dinâmica, atrativa e 
contextualizada, uma vez que esses produtos estão inseridos n
alunos. Ademais, foi possível observar que a atividade também corroborou na questão 
econômica, instigando o interesse de muitos na produção desses cosméticos e, dessa 
forma, foi disponibilizado todo o roteiro e conhecimento para que
reproduzir os experimentos em casa para fins lucrativos.

 

Palavras-chave: Ensino de Química; Oficina de Cosméticos; Programa de Educação 
Tutorial. 
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SECT do IFPB realizada em novembro de 2019. A ação 
a participação de aproximadamente 20 pessoas, entre idosos e discentes pertencentes a 
algumas escolas da cidade de João Pessoa e municípios circunvizinhos. Para realização 
dessa atividade, a metodologia utilizada baseou-se na qualitativa e participante, enfatizando 
a participação dos estudantes, dentro do laboratório de Química do instituto, a produzirem 
sabonetes líquidos e perfumes. Os materiais para fabricação de cada amostra de perfume 
foram: 50 mL de álcool de cereais e 10 mL de essência de maçã verde, ambos foram 
misturados em um béquer até a homogeneização. Por outro lado, a formulação para a 
produção dos sabonetes líquidos foi: lauril (120mL), amida 90% (30mL), glicerina, cloreto de 
sódio, corante, essência de maçã verde, papel Merck (para o ajuste do pH) e água. No 
primeiro momento, houve a apresentação das normas de segurança do laboratório, 
elucidando como os participantes deveriam se portar para evitar acidentes no 
desenvolvimento da experimentação. Na sequência, formaram-se dois grupos
(dez) pessoas cada, no intuito de todos acompanharem e participarem da atividade 
proposta. As práticas selecionadas foram desenvolvidas com o objetivo de compreender o 
processo de fabricação do perfume e do sabonete líquido. Sendo assim, o pe
particularidades que vão além do seu aroma característico, sendo constituído quimicamente 
por ser uma mistura composta por três elementos básicos, essências ou óleos essenciais, 
fixador e diluentes. Já o sabão, é um material constituído por um sal derivado de ácidos 
carboxílicos em uma reação denominada de saponificação. Dentro desta perspectiva, os 
discentes conseguiram compreender os conceitos químicos de forma dinâmica, atrativa e 
contextualizada, uma vez que esses produtos estão inseridos no cotidiano de todos os 
alunos. Ademais, foi possível observar que a atividade também corroborou na questão 
econômica, instigando o interesse de muitos na produção desses cosméticos e, dessa 
forma, foi disponibilizado todo o roteiro e conhecimento para que os estudantes pudessem 
reproduzir os experimentos em casa para fins lucrativos. 
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SECT do IFPB realizada em novembro de 2019. A ação contou com 
a participação de aproximadamente 20 pessoas, entre idosos e discentes pertencentes a 
algumas escolas da cidade de João Pessoa e municípios circunvizinhos. Para realização 

cipante, enfatizando 
a participação dos estudantes, dentro do laboratório de Química do instituto, a produzirem 
sabonetes líquidos e perfumes. Os materiais para fabricação de cada amostra de perfume 
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misturados em um béquer até a homogeneização. Por outro lado, a formulação para a 
produção dos sabonetes líquidos foi: lauril (120mL), amida 90% (30mL), glicerina, cloreto de 
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primeiro momento, houve a apresentação das normas de segurança do laboratório, 
elucidando como os participantes deveriam se portar para evitar acidentes no 

se dois grupos, contendo 10 
(dez) pessoas cada, no intuito de todos acompanharem e participarem da atividade 
proposta. As práticas selecionadas foram desenvolvidas com o objetivo de compreender o 
processo de fabricação do perfume e do sabonete líquido. Sendo assim, o perfume possui 
particularidades que vão além do seu aroma característico, sendo constituído quimicamente 
por ser uma mistura composta por três elementos básicos, essências ou óleos essenciais, 

sal derivado de ácidos 
carboxílicos em uma reação denominada de saponificação. Dentro desta perspectiva, os 
discentes conseguiram compreender os conceitos químicos de forma dinâmica, atrativa e 

o cotidiano de todos os 
alunos. Ademais, foi possível observar que a atividade também corroborou na questão 
econômica, instigando o interesse de muitos na produção desses cosméticos e, dessa 

os estudantes pudessem 
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