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Introdução 

Na busca de romper com as aulas tradicionais, na 
qual o aluno acredita que o ensino de Ciências se 
resume a fórmulas e teorias sem vínculo com a 
realidade em que está inserido, a contextualização 
do conhecimento científico vem sendo proposta 
como metodologia eficiente para facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem, além de aproximar os 
conteúdos vistos em sala de aula com os 
fenômenos naturais presentes no cotidiano dos 
alunos.

1
 De acordo com Verani, Gonçalves & 

Nascimento (2000) a abordagem de temas 
ambientais é a estratégia de trabalho em sala de 
aula capaz de realizar uma conexão entre a vivência 
do aluno e os tópicos teóricos discutidos em classe, 
além disso, temas como este possibilitam ao aluno a 
construção do pensamento crítico, uma vez que está 
relacionado com a importância da reciclagem

2
. Essa 

atividade foi realizada em uma turma de 20 alunos 
do 9º ano da Escola Nossa Senhora Rainha dos 
Anjos-CAIC, da rede municipal de ensino em 
Petrolina-PE e teve como objetivo proporcionar um 
ensino de ciências diferenciado, através da 
contextualização e da experimentação na produção 
de sabão a partir de óleo residual.  As etapas 
seguidas foram: 1ª) Levantamento dos 
conhecimentos prévios dos alunos, 2ª) Campanha 
de arrecadação de óleo residual na escola, 3ª) Aula 
teórica sobre saponificação e reciclagem e 4ª) Aula 
prática de produção de sabão a partir do óleo 
coletado.  

Resultados e Discussão 

Na primeira etapa 85% dos alunos afirmaram que 
despejavam o óleo residual na pia porque não 
conheciam uma maneira de reutilizá-los. Todos 
responderam que não sabiam como era o processo 
de produção de sabão e nem que este procedimento 
estava relacionado a Ciências. Quanto aos danos 
causados ao meio ambiente somente 40% destes 
conseguiram apontar consequências como: 
infertilidade de solos e contaminação da água. Na 
segunda etapa, os alunos fizeram uma campanha 
de arrecadação de óleo para reciclagem, 
despertando o interesse para outras turmas da 
escola. Na terceira etapa foi feita a explanação do 
conteúdo sobre os conceitos químicos como óleos, 
gorduras, sabões e reação de saponificação,  

 
mostrando como a ciência está presente no nosso 
dia-a-dia. Também foi feita uma abordagem sobre a 
importância da reciclagem do óleo residual para o 
meio ambiente, que os levaram a refletir nas 
consequências para a sociedade, que podem ser 
evitadas. Em uma última etapa, os alunos puderam 
aprender na prática como produzir sabão com 
materiais alternativos, como óleo de fritura, soda 
cáustica, água e essência (Fig.1). Em comparação 
ao questionário feito inicialmente observou-se que, 
ao término do trabalho, todos os alunos 
conseguiram explicar como ocorre o processo de 
saponificação e quais os problemas causados 
quando o óleo é jogado em lugares indevidos, 
evidenciado a importância da contextualização 
através da experimentação, motivando os alunos e 
facilitando o processo de ensino-aprendizagem. 
 

 
Fig. 1. Alunos produzindo sabão com óleo residual. 

Conclusões 

Os resultados dessa intervenção didática indicam 
que a contextualização baseada em temas 
relacionados a questões ambientais, bem como as 
realizações de atividades experimentais contribuem 
de maneira significativa para o processo de ensino e 
aprendizagem de Ciências. 
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