
 

Estágio de regência - A INDÚSTRIA 
CULTURAL E O CONSUMO DE 
PRODUTOS COSMÉTICOS: UMA 
ABORDAGEM PARA O APRENDIZADO DE 
QUÍMICA ORGÂNICA. 
O estágio supervisionado é um momento privilegiado da formação docente, pois na perspectiva da 

práxis, possibilita uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola 

e de sua comunidade. E dessa maneira reforça a indissociabilidade entre teoria e prática, pois é na 

prática que as expressões teóricas se mostram válidas, momento em que parte do conhecimento 
acumulado se efetiva na prática e, por conseguinte, subsidia a teorização, conceituação e definição. 

O presente estágio de regência foi realizado no período de 11 de março a 14 de maio do ano de 

2019, na Escola de Educação Básica Municipal Francisco Tolentino na cidade de São José-SC, com as 

turmas de terceiro ano do Ensino Médio, 301 e 302 do turno matutino, durante suas aulas de 
Química.  

A regência do estágio ocorreu mediante a realização prévia de outras atividades: a observação 

participativa das turmas 301 e 302 durante oito semanas; a aplicação de um questionário sócio-

cultural nas turmas; a escolha da temática e conteúdo da química a serem abordados; e a 

elaboração do projeto de intervenção com caminho metodológico de um Projeto Criativo 
Ecoformador (PCE). 



A escola-campo de estágio 

 

1 - EEB Francisco Tolentino 

O grupo escolar Francisco Tolentino foi criado pelo Governo do Estado de Santa Catarina em 28 de 

setembro de 1929 e oferecia o Curso Normal Regional, correspondente, hoje, às oito primeiras 

séries do ensino fundamental. Em 1994, além do pré-escolar e de turmas de 1ª a 8ª do 1º grau (hoje 

Ensino Fundamental), teve início a primeira turma de 2º grau (hoje Ensino Médio) alterando-se o 

nome para Colégio Estadual Francisco Tolentino. Em 2000 recebeu o nome atual, Escola de Educação 
Básica Francisco Tolentino. 

A escola se localiza na Rua Xavier Câmara s/n, no Centro Histórico de São José, próximo à Igreja 

Matriz e ao Teatro Adolpho Mello. A escola atende crianças e adolescentes do Centro Histórico e 
bairros vizinhos: Ponta de Baixo, Fazenda Santo Antônio e Praia Comprida. 

A motivação para o projeto 

Ao escolhermos as turmas do terceiro ano do ensino médio para realizar nossa regência e, sabendo 

que esta ocorreria no início do ano letivo conversamos com o professor supervisor Délio para 

definirmos os conteúdos e saberes da química a serem contemplados durante a regência. Logo, ficou 

estabelecido que nossa temática deveria explorar com os alunos e alunas o conhecimento científico 

em química orgânica, de forma articulada com as práticas sociais de suas vidas e considerando os 

seguintes tópicos: definição de compostos orgânicos, das ligações do carbono, geometria e 

classificação das cadeias carbônicas. Assim, a partir das observações das turmas surgiu o tema 

gerador “A indústria cultural e o consumo de produtos cosméticos: como uma abordagem para o 
aprendizado de química orgânica”. 

Este tema apresenta grande potencial para o processo de ensino-aprendizagem da química, 

trazendo a possibilidade de agregar informação, reflexão e contribuir para o processo de 

conscientização, autonomia e humanização dos educandos, pois é notório que há nas sociedades 

contemporâneas uma intensificação do culto ao corpo, onde os indivíduos experimentam uma 

crescente preocupação com a imagem e a estética, impulsionados basicamente pelo processo de 

massificação das mídias. O consumismo desenfreado gerado pela mídia em geral foca 

principalmente adolescentes como alvos principais para as vendas, desenvolvendo modelos de 

roupas estereotipados, a indústria de cosméticos lançando a cada dia novos cremes e géis redutores 

para eliminar as “formas indesejáveis” do corpo e a indústria farmacêutica faturando alto com 



medicamentos que inibem o apetite. Assim, esse projeto de intervenção desafia (des/re)construir 

conceitos de beleza e provocar a reflexão sobre a autoimagem enquanto se estuda a química dos 

produtos cosméticos. 

 

EPÍTOME 

 

Este foi o início da trajetória de regência. Momento de maior ansiedade da nossa parte, devido o 

suspense: será que a turma vai se envolver na dinâmica que planejamos? e com todo projeto de 

intervenção? Pois sabemos o quão esse momento é fundamental para sensibilizar os(as) 

educandos(as) sobre a relevância da temática proposta e, assim tentar comprometê-los com o 

projeto.   

A dinâmica começou com a turma se organizando em semicírculo, de modo que todos estavam 

diante de um espelho emoldurado com imagens, que exploram e impõe um ideal de beleza, e de um 

cartaz, como meio de provocar a reflexão sobre a autoimagem, com o seguinte questionamento: O 

que você mudaria no seu corpo? Os(as) educandos(as) foram convidados a observarem-se no 
espelho, responder à pergunta numa ficha e deposita-la na urna. 



De início os(as) estudantes ficaram curiosos e animados com a presença de um espelho em sala. Ao 

convida-los a ficar frente a frente com sua imagem no espelho, ficaram um tanto acanhados. Levou 

um tempo para que esse movimento acontecesse. Primeiro, nós (estagiárias) e o professor Délio 

tivemos de ir à frente do espelho.  Depois que o primeiro(a), segundo(a) estudante foi até o espelho 
quase turma toda quis ir, a preferência era ir em grupo. 

 

 

 

Em um segundo momento, no auditório, os(as) educandos(as) foram expostos ao vídeo: "o que você 

mudaria no seu corpo?" e seguiu-se com a discussão do mesmo, com o apoio de um texto impresso 

que tratava da indústria cultural e a autoimagem. 

O debate começou tímido com poucas falas dos(as) estudantes, o que exigiu de nós um maior 

esforço para o diálogo. Aos poucos o debate foi se desenvolvendo...  trouxeram relatos de suas 

experiências, o que foi fundamental para compreensão e chave de assimilação do vídeo e texto 

apresentados.  



 

2 - “O que você mudaria em seu corpo?”(Jubilee Project, 2015) 

 

3 - Texto de apoio ao debate com as turmas. 

O texto que apoiou o debate também serviu de base à primeira atividade avaliativa, que consistiu 

na elaboração, em casa, de um texto a partir de questões norteadoras (apresentadas ao final do 
texto) com o objetivo de reflexão .   

Abaixo algumas das atividades referida, sendo que nem todas foram entregues na forma de texto, 
como solicitado. E sim, apenas as respostas às perguntadas geradoras. 

https://youtu.be/tDJKNUlrZ5I


 

4 - primeira atividade avaliativa 

 

5 - primeira atividade avaliativa 



 

6 - primeira atividade avaliativa 

 

7 - primeira atividade avaliativa 



 

8 - primeira atividade avaliativa 

 

9 - primeira atividade avaliativa 

 



10 - primeira atividade avaliativa 

 

11 - primeira atividade avaliativa 

 

12 - primeira atividade avaliativa 



 

13 - primeira atividade avaliativa 

Ao final da aula-epítome, os(as) educandos(as) foram convidados a investigar as respostas dos(as) 

outros(as) estudantes da escola a essa questão, então a urna e o cartaz foram colocados no pátio.  

Foi proposto aos estudantes que a pergunta da enquete do espelho fosse renovada a cada semana, 

a partir de sugestões das turmas. Grupos de estudantes ficaram responsáveis pelo levantamento de 

dados das enquetes, tratamento dos dados e apresentação dos dados levantados na polinização. 

Toda essa movimentação e atividade da dinâmica das enquetes compuseram a segunda atividade 

avaliativa (apresentada na polinização).  

A dinâmica das enquetes permitiu a mobilização de todos(as) estudantes da escola, fazendo com 
que todos(as) participassem do projeto de intervenção. 



 



 

 

 

A sensibilização em torno do tema também se deu por meio de cartazes espalhados pela escola... 
pátio, corredores e banheiro. 



 

 



 



 



 

 



MATERIAL DE APOIO 

Foram apresentados aos estudantes onze modelos de folders, cada um apresentava um produtos 

cosmético com suas características e composição química. Esse foi o material explorado até o final 

do estágio de regência, pois a partir das estruturas químicas dos compostos presentes nesses folders 

foi discutido todo conteúdo de química programado. Em parceria interdisciplinar, a professora 
Luciane (de inglês), trabalhou o mesmo material em suas aulas. 

Cada estudante escolheu seu produto-folder.  

A terceira atividade avaliativa foi a partir do produto-folder, na qual os(as) estudantes tiveram que 

apresentar as fórmulas estrutural de kekulé, estrutural condensada e molecular, classificação do 
carbono, hibridização, geometria e classificação da cadeia carbônica.  

O produto-folder também serviu de referência para quarta atividade avaliativa, na qual os(as) 

estudantes organizados em grupos a partir da escolha do mesmo produto-folder foram motivados a 

construir um novo folder de seu produto (apresentados na polinização). 

 

14 - Lentes de Contato 

 

15 - Protetor Labial 



 

16 - Tinta de Cabelo 

 

17 - Creme Antiidade 

 

18 - Batom vermelho 



 

19 - Bronzeador 

 

20 - Desodorante 

 



21 - Esmalte 

 

22 - Creme Hidratante 

 

23 - Protetor Solar 



 

24 - Sabonete 

SEQUÊNCIA DE AULAS 

 

Características gerais dos compostos orgânicos: CHONPS 

Este foi o primeiro assunto da química orgânica a ser abordado com as turmas.  

Após o recebimento e observação dos folders pelos(as) estudantes, foram levantadas a seguintes 

questões: O que a química tem a ver com os produtos cosméticos? Qual o critério essencial para 

um componente de um cosmético? Há uma área da química específica para estudo desses 

compostos? A partir dessa discussão foram introduzidos os conceitos da química orgânica para 

posteriormente identificar, na composição dos produtos apresentados no folder, os elementos 
essenciais presentes. 



 

Postulados de Kekulé 

 

25 - Friedrich August Kekulé 

Os educandos(as) foram levados à observação das fórmulas estruturais dos compostos orgânicos de 

seus folders. Nesse momento, os(as) estudantes foram orientados a observar o que aquelas 

moléculas tinham em comum, para assim perceber as propriedades do carbono: encadeamento, 

tetravalência, e a possibilidade de se ligar através de ligações simples, duplas ou triplas (Postulados 
de Kekulé). 

Representação das moléculas orgânicas 

De maneira expositiva foram apresentadas as formas de representação das moléculas orgânicas: 
fórmula estrutural plana, condensada e de traços, além da fórmula molecular. 

No momento seguinte, cada educando(a) escolheu uma das moléculas de seu produto-folder e a 
representou nas diferentes formas, além de expressar a sua fórmula molecular. 



 

 

26 - Terceira atividade avaliativa. 



 

27 - Terceira atividade avaliativa. 



 

28 - Terceira atividade avaliativa. 



 

29 - Terceira atividade avaliativa. 

Classificação dos carbonos e hibridização 

De maneira expositiva e dialogada foram abordados os conceitos da classificação dos carbonos: 

primário, secundário, terciário quaternário, da hibridização do carbono sp³, sp² e sp, da geometria 
molecular e das ligações δ e π. 

 



30 - Classificação do carbono: tipos de ligação, hibridização, ângulos e geometria. 

Para discutir e facilitar o entendimento sobre geometria molecular foram utilizados bal ões de festa. 

Os(as) estudantes encheram-os e construíram os três arranjos, o linear, o trigonal plano e o 

tetraédrico. Foi bonito observar o momento de catarse dos(as) estudantes sobre geometria 
molecular! 

 

31 - Geometria linear. 

 

32 - Geometria trigonal plana. 



 

33 - Geometria tetraédrica. 

Em seguida, cada educando(a) escolheu uma das moléculas de seu produto e fez o registro da 
classificação e hibridização do carbono e a identificação das ligações δ e π. 



 

34 - Terceira atividade avaliativa. 



 

35 - Terceira atividade avaliativa. 



 

36 - Terceira atividade avaliativa. 



 

37 - Terceira atividade avaliativa. 

Classificação das cadeias carbônicas 

De maneira expositiva e dialogada foram apresentadas no quadro diversas mol éculas a fim de 

categorizá-las segundo a classificação de cadeia carbônica: quanto ao tipo de ligação entre os 

átomos de carbono, à presença de heteroátomo, à presença de ramificação e à disposição dos 
átomos. 

 



Após esse momento, cada educando(a) escolheu uma das moléculas de seu produto e a classificou, 
segundo os aspectos trabalhados: 

• Homogênea ou heterogênea; 

• Normal ou ramificada; 

• Aberta, fechada (aromática ou não aromática) ou mista. 

• Saturada ou insaturada. 

 

38 - Terceira atividade avaliativa. 



 

39 - Terceira atividade avaliativa. 



 

40 - Terceira atividade avaliativa. 



 

41 - Terceira atividade avaliativa. 



POLINIZAÇÃO 

 

Enfim, chegou o dia de encerramento das atividades do estágio de regência, dia de compartilhar 

com a escola o processo que foi desenvolvido com as turmas 301 e 302. E para nós, estagiárias 

regentes, foi também o dia de sentir um "mix" de sentimentos como: comoção, saudades e dever 
cumprido. 

A polinização teve como objetivo socializar para a escola o conhecimento construído no decorrer 

do projeto  de intervenção sobre os componentes químicos dos produtos cosméticos e os dados 

da pesquisa realizada a escola a partir da dinâmica do espelho. 

Cada educando(a) participou de duas produções independentes: 

1. Tratamento dos dados obtidos a partir das perguntas/enquetes na escola; 

2. Personalização de um novo folder para seu produto cosmético trabalhado nas aulas; 

Essa socialização aconteceu no auditório da escola, foram convidadas todas as turmas do ensino 

médio. Os(as) educandos(as) e professores foram recebidos no ambiente com a exibi ção de um 
audiovisual, até que todos se acomodassem. O auditório ficou lotado! 

 

42 - Audiovisual usado para receber os(as) estudantes no auditório. 

https://youtu.be/_sc_tFKG2U8


 

 

 

Apresentamos o Documentário BONITA na íntegra, a fim de sensibilizar ao tema todos os presentes. 

 

https://youtu.be/mpmJ63uK6Mw


43 - Documentário BONITA. 

Após a exibição do documentário iniciaram-se as apresentações dos grupos. Primeiro, foram 

apresentados os trabalhos referentes ao novo folder-produto e, por último, os resultados das 

enquetes. 

Nem todos foram à frente do auditório para apresentar seus trabalhos. 

 

44 - Chamada  para a presentação dos trabalhos. 

 

45 - Apresentação do novo folder. 

 

46 - Apresentação do novo folder. 



 

47 - Apresentação do novo folder. 

 

48 - Apresentação do novo folder. 



 

49 - Quarta atividade avaliativa. 

 

50 - Apresentação dos resultados das enquetes. 

 

51 - Apresentação dos resultados das enquetes. 



 

52 - Apresentação dos resultados das enquetes. 

Todas as produções dos(as) estudantes foram expostas no pátio da escola. 

 

53 - Novo folder Protetor Solar - 4a atividade avaliativa. 



 

54 - Novo folder Lente de Contato - 4a atividade avaliativa. 

 

55 - Novo folder Esmalte - 4a atividade avaliativa. 



 

56 - Novo folder Protetor labial - 4a atividade avaliativa. 

 

57 - Novo folder Hidratante - 4a atividade avaliativa. 



 

58 - Novo folder Creme Antidade - 4a atividade avaliativa. 

 

59 - Novo folder Batom - 4a atividade avaliativa. 



 

60 - Novo folder Tinta de  Cabelo - 4a atividade avaliativa. 

 

61 - Resultado da Enquete: O que você mudaria em seu corpo? 

2a atividade avaliativa. 

 

62 - Resultado da Enquete: O que é ser bonito(a)? 

2a atividade avaliativa. 



 

63 - Resultado da Enquete: Por que a cobrança da beleza é diferente para homens e mulheres? 

2a atividade avaliativa. 

 

64 - Resultado da Enquete: Os cosméticos cumprem o que prometem? 

2a atividade avaliativa. 

 

65 - Novo folder no mural da escola. 



 

66 - Resultado das enquetes no mural da escola. 
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