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RESUMO 

 
Durante muito tempo, a adição de formaldeído por cabeleireiros em 

produtos cosméticos com a finalidade de alisamento capilar era comum por 
conta da facilidade de sua comercialização. A partir de 2009, visando coibir o 
uso indiscriminado de formaldeído adicionado a produtos capilares devido aos 
efeitos nocivos causados aos usuários, o Ministério da Saúde, por meio da 
Anvisa, adotou a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC N° 36, proibindo „„a 
exposição, a venda e a entrega ao consumo de formol ou de formaldeído 
(solução a 37%)” por estabelecimentos comerciais, dificultando sua adição, 
pelos cabeleireiros, aos produtos comercializados. Com a manutenção indevida 
dessa prática de embelezamento, vários questionamentos surgiram à Anvisa 
quanto à adição do formaldeído aos produtos pelas indústrias de cosméticos, 
levando-a a adotar a Resolução n° 15 de 2013, determinando um percentual 
máximo de 0,2 % como conservante. Diante desse cenário, surgem os 
seguintes questionamentos: Se o uso do formaldeído é regulamentado pela 
Anvisa, como a substância ainda é usada em salões de beleza com 
concentrações acima da permitida? Quais as causas do uso constante e 
indevido dessa substância? Quais os conhecimentos críticos necessários à 
sociedade acerca do uso dessa prática de embelezamento? Pautada em 
técnicas avançadas da Ciência Moderna (MEV, RMN e Identificação e 
Quantificação de Formaldeído Livre) para análise de fios de cabelo e 
quantificação de formaldeído em cosméticos, esta investigação tem como 
objetivo apontar elementos pedagógicos que norteiem o professor para 
proporcionar um ensino de Química com foco na formação crítica e reflexiva de 
alunos do ensino médio e superior acerca do uso indiscriminado da prática de 
alisamento capilar, utilizando como ferramenta da ação mediada o Objeto 
Virtual de Aprendizagem (OVA) intitulado „„Alisamento Capilar: sob o olhar 
microscópico‟‟. Considerando que a pesquisadora ocupa, também, a posição 
de professora e cabeleireira, buscamos na pesquisa participante elementos 
para analisar sua própria realidade, objetivando o ensino de conceitos 
escolares a partir da temática „„Alisamento Capilar‟‟. São etapas desta 
investigação: identificação do problema; elaboração de um projeto de ensino e 
formação cidadã; análises técnicas das amostras de produtos destinados ao 
alisamento capilar; elaboração do OVA a partir dos dados obtidos pelas 
técnicas citadas; reflexão teórica da aplicação do OVA em turmas de ensino 
médio de escolas públicas de Goiânia. Esperamos com a realização deste 
estudo prover aos sujeitos da ação conhecimentos que lhes permitam refletir 
criticamente sobre a relação do consumo de produtos e práticas de 
embelezamento com a saúde e o bem-estar social. 

 
Palavras-chave: Ensino de Química, Alisamento Capilar, Formação Crítica e 
Objeto Virtual de Aprendizagem. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

For a long time, the addition of formaldehyde to cosmetic products by 
hairdressers with the purpose of hair straightening was common, due to its easy 
marketing. From 2009, aiming to restrain the indiscriminate use of formaldehyde 
added to hair products, due to its harmful effects to users, the Ministry of 
Health, through Anvisa, adopted the Board Collegiate Resolution – RDC 36, 
forbidding “the exposure, selling and delivering to consumers of formalin or 
formaldehyde (37% solution)” by stores, making it hard for hairdressers to add it 
to the products they sell. The improper continuity of this beautification practices, 
several questions were raised to Anvisa regarding the addition of formaldehyde 
to products of the cosmetics industry, leading it to adopt the 2013 Resolution 
15, mandating a maximum percentile of 0,2% as a preservative. Given this 
scenario, the following questions are raised: if the use of formaldehyde is 
regulated by Anvisa, how come the substance is still used with concentrations 
above those allowed in beauty parlors? Which are the causes for the constant 
and improper usage of this substance? What is the necessary critical 
knowledge for society regarding the employment of this beautification practice? 
Based on advanced techniques of modern science (SEM, NMR and 
Identification and Quantification of Free Formaldehyde) to the analysis of hair 
strands and quantification of formaldehyde in cosmetics, this research aims at 
pointing to pedagogical elements that guide the teacher to provide a chemistry 
class with a focus on critical and reflexive formation of students in high school 
and university regarding the indiscriminate use of the practice of hair 
straightening, using as a mediating tool the virtual leaning objects (VLO) known 
as “Hair Straightening: under the microscopic eye”. Considering the researcher 
also works as a teacher and hair dresser, elements to analyze their own reality 
were sought in the participating research, aiming at the teaching of school 
concepts through the “hair straightening” theme. The stages of this investigation 
are: identifying the problem; elaborating a teaching and citizenship formation 
project; technical analysis of samples of products designed for hair 
straightening; elaboration of the VLO through the data obtained through the 
aforementioned techniques; theoretical considerations on the application of 
VLO in high school classes in Goiânia public schools. With the carrying out of 
this study, we expect to provide to the acting subjects with the knowledge to 
allow them to reflect critically about the relation between the consumption of 
beautification products and pratices and health and social well-being. 

 

Key-Words: Chemistry Teaching, Hair Straightening, Critical Formation and 
Virtual Learning Object. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Educação vivencia mudanças que se revelam diariamente, e o 

espaço escolar, em razão disso, tem a necessidade de atender a essa 

constância. No processo de ensino-aprendizagem, até as próprias práticas 

precisam ser reformuladas, sob penalidade de se tornarem obsoletas e não 

serem aplicáveis na realidade (MALDANER; PIEDADE, 1995). 

Nas aulas de Química, os desafios estão relacionados às dificuldades 

que os estudantes têm de compreender a matéria. A ausência de familiaridade 

com os termos, a presença de metodologias que privilegiam a rigidez da 

metodologia didática, o professor posto como o detentor único do saber, 

enquanto os alunos são vistos como meros receptores, o ensino 

descontextualizado e a falta de incentivo à pesquisa são alguns dos fatores que 

dificultam a compreensão dos conteúdos (MALDANER; PIEDADE, 1995). 

O ensino e a aprendizagem são um desafio para o docente tradicional 

que utiliza uma abordagem clássica no formato “quadro-giz”. Novas 

abordagens surgem para auxiliar nesse processo com a utilização e a 

discussão crítica de conteúdos relacionados à Química e que estão presentes 

no cotidiano dos alunos. No ensino de Química, a contextualização permite 

uma maior abstração por parte dos alunos, as visões simplificadas são 

minimizadas de forma que o conhecimento mediado é reconhecido como fator 

de transformação da sociedade, salientando a importância econômica que os 

conhecimentos químicos proporcionam (LIMA; BENITE, 2017; LUTFI, 1988).  

A química do alisamento capilar envolve diversos conteúdos, como 

ligações químicas, funções orgânicas, equilíbrio químico, pH, dentre outros que 

são importantes para o educando. Visto que os produtos cosméticos têm papel 

central no tema escolhido, a discussão contextualizada dos processos 

químicos do alisamento capilar auxilia no entendimento não só dos conteúdos 

químicos citados anteriormente, mas também dos riscos à saúde devido ao uso 

sem critérios das substâncias que os compõem (LIMA; BENITE, 2017). 

Os produtos de alisamento capilar servem para realizar alterações nos 

fios de cabelos, sendo que, a partir da incidência das formulações dos produtos 

químicos, chega-se ao alisamento da fibra capilar. As consequências da 

realização desse processo químico podem ser evidenciadas em um período de 
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tempo curto ou prolongado. Em razão disso, é preciso que, durante a 

abordagem em sala de aula, o professor reflita junto com os alunos não 

somente sobre o processo químico em si, mas também sobre os seus efeitos 

(DELFINI, 2011). 

Considerando que o efeito alisante pode ser provocado pelos 

componentes químicos, tioglicolato de amônio (NH4
+HSCH2COO−), hidróxido 

de sódio (NaOH - soda cáustica), hidróxido de guanidina (carbonato de 

guanidina (C3H12N6O3) + hidróxido de potássio (KOH)), e formaldeído (H2C=O) 

(que tem uso proibido para essa finalidade), o conteúdo curricular a ser 

desenvolvido em sala de aula pode apontar como a presença dessa substância 

(formaldeído), quando usada indevidamente para a finalidade de alisamento, 

acarreta consequências negativas à saúde do usuário (POZO; CRESPO, 

2009). 

Faz-se relevante destacar que, quando tratamos de alisamento capilar 

neste estudo, estamos nos referindo ao tratamento realizado por meio do que 

se chama, cotidianamente, de escova progressiva, selagem, botox, 

compactação, dentre outros. Nesse sentido, em razão da possível nocividade 

das substâncias utilizadas na composição dos produtos, levar ao espaço 

escolar o método experimental não é recomendável. 

Porém, isso não impede que sejam realizadas análises acerca do 

tema, tendo este estudo a relevância de apontar uma possível forma de 

demonstrar como pode ser feita a abordagem em sala de aula, considerando 

que o conteúdo deve se pautar no letramento químico-científico do processo de 

ensino-aprendizagem. 

A caracterização do termo cotidiano está vinculada à relação de 

situações diárias vivenciadas pelas pessoas com conhecimentos científicos 

(SANTOS; MORTIMER, 1999). O foco principal ao estabelecer essa relação 

está em ensinar os conceitos científicos, o que faz do cotidiano uma espécie de 

modismo na educação (CHASSOT, 2001). 

Fazer uso de situações diárias para ensinar conceitos químicos pode 

deixar o cotidiano em segundo plano, como simples ilustrador ou 

exemplificador. O estudo nessa perspectiva usa dos fenômenos cotidianos 

como introdução aos conceitos científicos teóricos com uma função básica que 

é chamar a atenção do aluno, gerar expectativas, curiosidades, mas de forma 
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motivacional, apenas com foco em ensinar o conteúdo, sem aprofundar no 

estudo da problemática relacionada à associação do fato cotidiano com o 

conteúdo científico (LUTFI, 1992). 

Durante a contextualização, é importante que o conhecimento químico 

esteja associado ao cotidiano do estudante, de forma a discutir problemáticas 

por meio da análise de temas sociais relacionados ao assunto em questão, 

visando à promoção do caráter crítico. Para Lutfi (1992), o ensino não se 

resume apenas aos conceitos, ele abre caminhos para a análise de 

implicações sociais, ambientais, econômicas e políticas. De acordo com ele, o 

olhar sobre o cotidiano não pode ser reducionista, deve-se procurar nele suas 

características comuns para um estudo mais amplo com base nos 

conhecimentos sistematizados, havendo uma relação entre contexto e 

conceito. 

 A consciência crítica se torna viável a partir do momento em que são 

enxergados os aspectos determinantes no processo histórico da realidade, sem 

considerar como determinantes as questões relacionadas a interesses 

individuais privados, mas aprendendo o processo em totalidade. Para tanto, 

uma abordagem dos aspectos históricos referentes à formação de professores 

e aos cosméticos capilares se faz importante (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

1 ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

1.1 A formação do professor de Química no Brasil 
 

O processo de constituição da educação no Brasil remete a inúmeros 

acontecimentos históricos que influenciaram não somente o que se encontra 

hoje, mas também a formação de professores, inclusive da disciplina de 

Química. Em razão disso, a compreensão dos aspectos históricos é essencial 
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para chegar à discussão do que se espera do perfil do professor dessa 

disciplina (MORETTI; MARTINS; SOUZA, 2017). 

A relevância da disciplina de Química na formação dos estudantes da 

educação básica evidencia a importância da formação dos professores para 

uma adequada mediação do conhecimento científico relacionando a disciplina 

com contextos sociais, visando à promoção do senso crítico e reflexivo nos 

estudantes. Ao mesmo tempo, o ato de ensinar tornou-se um desafio, 

especialmente nos últimos anos, dada a necessidade de que os resultados em 

exames que avaliam a percepção de aprendizagem dos alunos, tais como 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sejam positivos (MELLO, 1999). A 

tabela 01 a seguir mostra dados que comprovam o baixo rendimento dos 

alunos em ciências da natureza. 

 

Tabela 1: Média dos resultados do ENEM para a área de conhecimento Ciências da Natureza 

da rede estadual do Município de Goiânia. 

Ano UF Município Rede 
Ciências da 

natureza 

2013 GO Goiânia Estadual 508,0 

2014 GO Goiânia Estadual 538,1 

2015 GO Goiânia Estadual 467,1 

2016 GO Goiânia Estadual 461,1 

2017 GO Goiânia Estadual 469,1 

2018 GO Goiânia Estadual 477,0 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/. 

 

Partindo desta perspectiva, não é difícil compreender que os 

professores tendem a se sentir frustrados diante de resultados ruins dos 

estudantes nesses exames. Assim, faz-se necessário compreender, a partir de 

uma descrição, o modo como o ensino de Química é desafiador quando se 

considera a formação de professores, os conhecimentos necessários para o 

exercício profissional e para a aprendizagem dos alunos (VASCONCELOS, 

2009). 

Historicamente, é importante destacar o processo de formação do 

professor proveniente das escolas do nosso país, que carregam um passado 

colonial com imposição de cultura e conhecimentos europeus. Durante o 

período Colonial, que se estendeu de 1500 a 1815, ocorreu a chegada dos 
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jesuítas em 1549, momento em que houve a primeira formalização da 

educação, em moldes dos europeus que colonizavam os nativos, 

manifestadamente com uma pedagogia católica. Esta forma de organização 

escolar, todavia, conferiu aos jesuítas uma grande concentração de poder e 

influência, de modo que se tornavam independentes do Estado e da Igreja 

(SILVA; SANTOS; AFONSO, 2006). 

O ensino oferecido pelos padres jesuítas não condizia com a realidade 

de vida da colônia. Foi essa educação que ocorreu durante todo o período 

colonial, imperial e republicano e que diferenciou a „„aristocracia rural 

brasileira‟‟, sem passar por nenhuma mudança em suas bases, mesmo com a 

sociedade aumentando e a necessidade educacional também. Era uma 

educação de classe (ROMANELLI, 1986). 

Visando reverter essa autonomia jesuítica, em 1759, o secretário de 

estado português Marquês de Pombal os expulsou do Brasil, o que ocasionou, 

naquele momento, um desmoronamento do sistema educacional brasileiro e 

„„transcorreu um lapso de 13 anos‟‟ (ROMANELLI, 1986). Percebe-se, assim, 

que a gênese da educação nacional se deu marcada pela ligação com a 

religião.  

Para o ensino, entender a relevância disso é essencial para que se 

perceba a clara influência de que a formação dos professores, inicialmente, 

devia atender aos interesses da Igreja (ARANHA, 2006). No trecho a seguir, 

Ferraz (1997) afirma a grande marcação religiosa na educação: 

 

Até sua expulsão do Reino português, em 1759, a ordem dos 
Jesuítas era praticamente a única a oferecer no Brasil uma formação 
escolar, fosse nas chamadas primeiras letras para a população em 
geral, fosse em cursos que se equiparariam aos superiores, 
destinados à formação de quadros para a Companhia de Jesus. 
Mesmo dedicando muito empenho para instalar nas terras brasileiras 
uma universidade, suas muitas solicitações foram negadas. Sem 
poder contar com as escolas dos Jesuítas, após a expulsão destes, 
os colonos americanos encontraram ainda maiores dificuldades 
quanto ao ensino, pois mesmo a criação das Aulas Régias, em 1772, 
não repunha minimamente para um grande número de crianças as 
aulas gratuitas antes possíveis nos colégios dos Jesuítas (FERRAZ, 
1997, p. 33). 

 

Segundo Aranha (2006), a revolta com os jesuítas era tanta que até 

mesmo os livros e manuscritos que eles utilizavam foram abolidos, sendo que, 
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logo após a expulsão deles, o sistema educacional da colônia ficou 

praticamente estagnado por cerca de uma década, o que ocasionou um 

enorme retrocesso. Após esse período, no entanto, houve a substituição por 

professores régios, cuja metodologia se pautava na crença de que a escola 

deveria ser pública e laica, abandonando a forte ligação com a religião católica. 

Com o surgimento do espírito moderno, ficou marcada a divisão entre a 

pedagogia jesuítica e a orientação nova dos modeladores dos estatutos 

pombalinos de 1772. Com a reforma pombalista em 1771, muitos brasileiros 

ingressaram na universidade de Coimbra com o intuito de seguir uma carreira 

científica ou médica. A grande maioria, porém, era atraída pelo curso de Direito 

e Letras para formação superior, o que gerava uma grande deficiência de mão 

de obra de nível superior no Brasil (CARNEIRO, 2006).  

Conforme Carneiro (2006), nesse mesmo período, o ensino de Química 

era pautado pelo que denomina de livresco e teórico, haja vista a disciplina 

funcionar essencialmente como uma pequena parte da Física, restringindo a 

associação ao tópico de mineralogia. Em 1772, com a instalação no Rio de 

Janeiro, por iniciativa do vice-rei Marquês de Lavradio, da academia científica 

com foco nos estudos das ciências, a Química ganha uma seção dedicada a 

seu estudo.  

Com a Independência do Brasil em 1822, abandonando, assim, a 

condição de colônia para a de Império até 1889, quando o país assumiu a de 

República, houve uma considerável expansão na criação de escolas normais, 

cuja finalidade, segundo Lima (2013), encontrava-se em estabelecer uma clara 

metodologia de ensino, estimular a aprendizagem e o desenvolvimento das 

crianças. Seguindo essa mesma linha de expansão, foi criado em 1837 o 

Colégio Pedro Segundo, onde foi estruturado o modelo de ensino secundário 

do Brasil, sendo, inclusive, referência para outras instituições de ensino em que 

o currículo escolar contava com disciplinas ligadas ao conhecimento científico 

(ROSA; TOSTA, 2005). 

Apesar dessa evolução, Chassot (1996) destaca que a inserção da 

Física e da Ciência Natural como disciplinas se deu somente em 1837 por meio 

da cobrança delas em avaliações que conferiam acesso a cursos de nível 

superior, tais como Medicina.  
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Conforme Silva, Santos e Afonso (2006), para o ensino de Química, no 

entanto, a notoriedade ocorreu somente no período republicano, em que foram 

estabelecidos os primeiros cursos voltados à formação acadêmica. 

Posteriormente, em 1918, foi criado o Instituto de Química do Rio de Janeiro, 

considerado a primeira instituição nacional voltada ao estudo profissional da 

química industrial. Com isso, a relevância conferida à área fez com que, no 

mesmo ano, se criasse a Escola Politécnica de São Paulo, havendo um forte 

impulsionamento para o desenvolvimento de pesquisas científicas. A história 

institucional da ciência em nosso país seguiu moldes europeus, para explorar, 

de forma mais ordenada, as riquezas da colônia. Segundo Santos, Pinto e 

Alencastro (2000): 

 

No Brasil do começo do século XIX, quase nada havia em termos de 
ensino ou trabalhos científicos. [...] a consequente transformação da 
colônia em sede do governo [..] facilitou a instalação de cursos 
superiores que contemplavam o estudo das ciências naturais. Assim 
“teve início a história institucional da ciência no país”, seguindo 
“modelos tradicionalmente reconhecidos” na Europa e “vistos pela 
Coroa como essenciais para a exploração mais sistemática das 
riquezas coloniais” (p. 418). 

 

Ainda na primeira metade do século XX, houve avanços importantes 

para o desenvolvimento do conhecimento químico-científico no país, uma vez 

que diversos cursos de nível superior foram criados. Na reforma Francisco 

Campos, por exemplo, o ensino de Química passou a ocorrer de modo regular 

a partir de 1931 no nível secundário. Macedo e Lopes (2002) destacam que 

havia na época a ideia de que os estudantes deveriam ser estimulados a 

buscarem o conhecimento científico. 

O ensino secundário até então não era organizado, mas restrito na 

maior parte ao território nacional com cursos preparatórios e 

caracteristicamente propedêuticos. Foi com a Reforma Francisco Campos que 

o currículo seriado foi estabelecido, bem como a obrigatoriedade da frequência, 

o ensino fundamental (com duração de 5 anos), o complementar (com duração 

de 2 anos) e a exigência de ambos para ingresso no Ensino Superior 

(ROMANELLI, 1986). 

 Em 1932 ocorreu a publicação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, elaborado por Fernando Azevedo, e assinado por 26 
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professores brasileiros, pois até aquele momento a Igreja praticamente 

monopolizava o ensino que atendia uma elite que pagava pelo mesmo. Quem 

tinha direito à educação eram os homens e os reformadores enxergavam que 

as mulheres precisavam ter as mesmas oportunidades (ROMANELLI, 1986).  

Com a Constituição de 1934, o governo determinou que o ensino 

público devesse ser gratuito, laico e obrigatório e a União, os Estados e os 

Municípios precisavam garantir o direito ao ensino e „„favorecer as ciências, 

artes e cultura‟‟. A Constituição de 1937 colocou o que a Constituição de 1934 

previu, como uma ação supletiva (ROMANELLI, 1986). 

Em 1942, Gustavo Capanema dá início às reformas do Ensino que 

foram nomeadas de Leis Orgânicas do Ensino decretadas entre 1942 e 1946, 

que como a Reforma Francisco Campos só possibilitavam que o estudante 

acessasse o ensino superior no seu ramo profissional equivalente. Foram 

essas que organizaram o ensino técnico-profissional (ROMANELLI, 1986).  

Em Fevereiro de 1962 foi instalado o Conselho Federal de Educação e 

em Setembro desse mesmo ano, foi aprovado pelo Conselho o “Plano Nacional 

de Educação” previsto para o período de 1962-1970 (ROMANELLI, 1986). 

Deste modo, Saviani (2008) pontua que, diante desses anseios, surgiu 

a pedagogia nova, contrapondo-se à tradicional. De acordo com ele, a partir da 

Ditadura Militar, em 1964, houve a implementação no país de uma pedagogia 

pautada no instrumentalismo, uma vez que cabia ao professor demonstrar aos 

alunos conhecimentos que estivessem de acordo com a subserviência a 

patrões e ao mercado de trabalho. Dessa maneira, o docente era orientado a 

seguir o modelo que ensinasse a produzir mais.  

Conforme Saviani (2008), essa tendência pedagógica, também denominada de 

produtivista, é reflexo do próprio capitalismo, segundo o qual a educação se 

associa a demandas do mercado. Como consequência da adoção dessa 

concepção pedagógica, a entrada em vigor da Lei nº 5.692 trouxe consigo a 

previsão do ensino médio profissionalizante, tendo o ensino de Química 

finalidade técnico-científica (SCHEFFER, 1997).  Cabe ressaltar aqui que a Lei 

nº 5.692 só fixa Diretrizes e Bases para 1º e 2º graus, portanto ela não pode 

ser classificada como LDB. 
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Segundo Lima (2013), a promulgação da Constituição Federal de 1988 

e a entrada em vigor da nova LDBN – n° 9.394 – em 1996 ocasionaram 

profundas mudanças na organização da escola e do ensino, como a adaptação 

do ensino profissional. Além disso, deve-se frisar que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 1996 e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEN) 1997 complementaram a parte 

teórica que estruturava a educação nacional. 

A nova LDBN estabeleceu, por exemplo, no artigo 29, que a educação 

de nível superior estimulasse o pensamento do espírito científico e o 

pensamento reflexivo. Nota-se, com isso, que se desejava alinhar a educação 

com a ciência por meio da investigação e pesquisa, sem que com isso se 

descredibilizasse a cultura e a relação do indivíduo com o meio onde vive. 

Em 2001, graças à Lei nº 10.172, todos os professores passaram a ter 

garantia de formação mínima, que é o curso superior. Cabe ressaltar aqui que 

a pesquisa tem um papel fundamental na articulação do preparo da atividade 

profissional para uma melhor compreensão de como o conhecimento é 

construído. Devemos recordar nesse momento que o homem não é a-histórico 

e que o conhecimento também não o é, e que todo conhecimento é substrato 

do comportamento que resulta de um longo processo acumulativo de cultura, 

de organização intelectual, social e de difusão. Com isso, temos um 

conhecimento elaborado atualmente resultante de um passado intelectual e 

cultural, que acaba por modificar a realidade e acrescentar a ela valores 

(D‟AMBRÓSIO, 1996).  

 Em todo esse período histórico escolar, os meios de prática de ensino 

sofreram transformações que ajudaram o conhecimento químico atual e os 

meios de implantação do ensino de Química nas escolas e universidades. 

Porém, mesmo com todo esse contexto histórico, a formação de um professor 

de Química abrange uma série de conhecimentos embasados cientificamente, 

filosoficamente e tecnologicamente para que ele exerça sua função de 

mediador do conhecimento (VASCONCELOS, 2009). A seguir, temos uma 

descrição dos conhecimentos específicos para domínio do professor visando 

sua capacitação docente. 
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1.1.2 Aspectos para capacitação da docência 

 

Sabemos que a relação aluno-professor é a base para construirmos o 

tipo de escola que desejamos ter, para isso é necessário quebrar alguns 

padrões enraizados na sala de aula, como o do professor como detentor de 

todo o conhecimento e o aluno como um mero ouvinte, com único intuito de 

aprender. É necessário ir além dessas barreiras, pensando que a sala de aula 

é um espaço de troca mútua entre ensino-aprendizagem e, consequentemente, 

aluno-professor (SANTOS; SCHNETZLER, 1997). 

 

Deste modo, o papel do professor está além de mediar seu 

conhecimento em determinada matéria, está em contribuir na formação do seu 

aluno enquanto cidadão, relacionando a sua disciplina com contextos sociais. 

Sabemos que este processo de inovação na relação aluno-professor e ensino-

aprendizagem é algo visto com resistência pelos profissionais que se 

encontram atualmente nas escolas, por isso, é fundamental que seja 

trabalhado um novo olhar a partir da formação daqueles que estão no ensino 

(SANTOS; SCHNETZLER, 1997). 

Promover a reflexão nos docentes acerca das preocupações e 

limitações sobre a prática profissional que será ministrada por eles é 

fundamental para que haja questionamentos, conforme os pensados por 

Vasconcelos (2009). No capítulo “O papel do professor frente à aprendizagem 

no ensino superior”, a autora pergunta: por que, para que e para quem 

ensinar? E deste modo pensando, como, quando e de que forma se aprende? 

As respostas para essas perguntas, segundo a autora, estão na 

aprendizagem que o aluno irá ter, por meio das ações mediadoras às quais o 

professor dará suporte, auxiliando e ampliando a ação didático-pedagógica, 

que nas palavras da autora são: “[...] que esse aprendizado possa ocorrer, de 

preferência, com o auxílio do professor e não apesar dele!” (VASCONCELOS, 

2009, p. 35). 

É sob esta perspectiva que podemos definir aprendizagem como uma 

mudança na prática docente, ou seja, comportamentos que suscitem o 

descobrimento por meio de reflexões que possibilitem novas ações. Entretanto, 

são muitas as definições de aprendizagem, porém todas apontam para um 
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processo individual no sentido psicológico, que por meio da reflexão de 

experiências vividas e atinge a mudança de comportamento do estudante. 

Deste modo, é necessário que o professor englobe o conteúdo da disciplina de 

forma significativa para o estudante, de modo que ele sinta o conteúdo imerso 

nas suas relações cotidianas (SANTOS; SCHNETZLER, 1997). 

A aprendizagem é mediada. Baseados em Vygotsky podemos afirmar 

que: 

 

o estabelecimento de relações lógicas pelas quais certos elementos 
podem ser agrupados e dar origem a um conceito expresso por um 
signo verbal somente ocorre por volta dos doze anos. Depois desse 
período o pensamento alcança um desenvolvimento adequado para 
obter uma melhor compreensão de todas as situações do mundo e 
trabalhar abstratamente (DIAS et al., 2014, p. 495). 

  

Nesse sentido, entendemos que a temática „„alisamento capilar‟‟ traz à 

tona questões presentes na sociedade de consumo, como a tentativa de obter 

um perfil de beleza que atenda às demandas do modo de produção capitalista. 

Posto isso, assumimos a necessidade de discutir os efeitos causados na fibra 

capilar e à saúde do consumidor pelo uso inconsciente de produtos contendo 

formaldeído em sua composição, por pessoas das mais variadas idades, 

incluindo a faixa etária dos alunos no ensino médio regular. 

Nesta etapa da investigação, entender os conhecimentos prévios dos 

sujeitos para a elaboração de um plano de ação se torna essencial, pois pode 

possibilitar a reflexão crítica a respeito do consumo desse tipo de serviço e dos 

produtos nele utilizados. 

Quando o ser humano pensa por conceitos, ele compreende a 

realidade de forma mais adequada. Portanto, quando o professor possibilita 

aos alunos a apropriação de conhecimentos, ele permite que esses façam 

parte realmente da sociedade à qual pertencem (VYGOTSKY, 2000). 

Para Vygotsky (2001), os conceitos são classificados em espontâneos 

e científicos. Os espontâneos são adquiridos no contato direto com o objeto 

cultural sem conhecimento do conceito que está sendo apropriado. Só se 

observa e manipula, não tendo organização formal para a apropriação do 

conhecimento espontâneo. Já os conceitos científicos são adquiridos na 
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educação formal, de forma organizada e sistematizada dos conceitos presentes 

nas diferentes ciências. 

Segundo Vygotsky (2000), esses conceitos não podem ser trabalhados 

separadamente, eles precisam ser associados, isso por que: 

 

o desenvolvimento do conceito espontâneo da criança deve atingir 
um determinado nível para que a criança possa aprender o conceito 
científico e tomar consciência dele. Em seus conceitos espontâneos, 
a criança deve atingir aquele limiar além do qual se torna possível a 
tomada de consciência (p. 349).  

 

Logo, quando os conceitos científicos são apropriados, novas formas 

de pensamento são alcançadas e o indivíduo passa a pensar de forma mais 

crítica e reflexiva não só suas ações, mas dos demais seres humanos também, 

visto que sua atividade cognitiva passa para um nível maior e suas funções 

psicológicas superiores são desenvolvidas (MORAES et al., 2012). 

O desenvolvimento das funções pscicológicas superiores ocorre a 

partir do processo de interação do indivíduo com o mundo de forma mediada 

pelos objetos construídos culturalmente pelos seres humanos (FACCI, 2004). E 

o que promove o desenvolvimento é a aprendizagem. O desenvolvimento 

ocorre de fora para dentro e a cultura presente na sociedade na qual o sujeito 

está inserido acaba norteando os caminhos que o sujeito vai tomar. 

Esse desenvolvimento precisa ser prospectivo, precisa ser pensado 

além, deve-se olhar o que ainda está por vir ou o que ainda não aconteceu, 

pois é onde ação pedagógica vai ocorrer. Considerando esse olhar prospectivo, 

entramos no conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que trata do 

nível já alcançado pelo estudante, existindo para além desse o nível de 

desenvolvimento potencial relacionado ao que o estudante ainda não tem, mas 

que pode alcançar com a ajuda ou intervenção de uma pessoa mais 

experiente. A ZDP está entre esses dois níveis e é onde ocorre a intervenção 

pedagógica, onde o professor vai atuar com intuito de gerar transformações. 

O conceito ZDP não é algo que pode ser medido, mas nos ajuda a 

entender o caminho do desenvolvimento. É o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores que permite ao estudante ultrapassar do imediato, 

ocorrendo o processo de internalização das atividades sociais e históricas que 

diferencia a psicologia animal da psicologia humana (BOCK, 2004). 
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Concordamos com Moraes e colaboradores (2012) que quando o aluno 

se apropria dos conceitos científicos as palavras para eles assumem um novo 

significado e o professor, por sua vez, precisa potencializar essa apropriação 

de conceitos científicos de forma efetiva. Os estudantes precisam saber as 

definições dos conceitos e compreenderem seus significados fora de sala de 

aula. 

O ensino de Química tem como objetivo desenvolver no estudante a 

criticidade e capacidade de decisão. Isso implica a necessidade de associação 

do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o estudante está 

inserido. Para isso, é necessário que o professor tenha: Formação Prática; 

Formação Técnico-científica; Formação Social e Política; Formação 

Pedagógica. 

Os aspectos da formação técnico-científica, da formação prática, 

pedagógica e política estão relacionados à função social de ensinar Química 

para uma formação cidadã. Em se tratando dos aspectos da capacitação para 

a docência no ensino superior, os conhecimentos requeridos ao professor 

precisam de sustentação científica, filosófica e tecnológica para que o 

profissional esteja preparado para qualquer condição de trabalho 

(VASCONCELOS, 2009). 

Os aspectos da formação técnico-científica dispõem de um domínio do 

conteúdo que o professor leciona, seja qual for o grau de ensino, deste modo, a 

cobrança de que o professor tenha domínio sobre a disciplina ministrada é 

notável, visto que é seu papel fornecer uma formação integral, entretanto, no 

ensino superior, o papel é de instrução aos alunos, sendo a universidade o 

local de mediação do saber. Os papéis externos, como os fatores sociais, 

políticos, econômicos e filosóficos que transpassam a ação docente em sala de 

aula acabam sendo ignorados dificultando os processos motivacionais 

influenciadores do ensino e da aprendizagem. 

Os papéis externos são os que influenciam diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem, portanto, o professor deve, por meio de uma ótica 

crítica, relacionar informações paralelas ao conteúdo, ou seja, que haja 

envolvimento da disciplina com o contexto temporal em que está sendo 

ministrada, para romper essa superficialidade e descompromisso existente no 

espaço escolar. Por isso, é necessário ao professor sempre estar atualizado, 
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participando de congressos, palestras e cursos que complementem e somem à 

sua formação curricular. 

Nos aspectos da formação prática, é ressaltada a importância da 

autenticidade do professor universitário, para a teoria permear a prática por 

meio de trabalhos concretos em consonância com a vida real. Relacionar a 

teoria com a prática é uma ação imprescindível para auxiliar os alunos com 

exemplos que se aproximam da realidade. 

Aproximar a universidade da comunidade por meio de projetos de 

extensão e ensino também é um modo de concretizar e acrescentar na 

formação e preparação do estudante para o mercado de trabalho. Deste modo, 

professores que se detêm apenas em teorias que dão respaldo à sua disciplina 

e que ignoram os fatores sociais que transpassam a sala de aula acabam por 

transformar o espaço de aprendizado em algo vazio. Portanto, o docente que 

consegue relacionar teoria e prática está contribuindo efetivamente para a 

formação de seus alunos (VASCONCELOS, 2009). 

Em aspectos da formação pedagógica, é colocada a questão sobre o 

caráter organizatório da aula, que se refere à escolha de conteúdo, atividade e 

metodologia de aplicação para um processo avaliativo. Portanto, a formação 

pedagógica contempla a construção da aula através de planejamento, com 

objetivos, público-alvo, caracterização da avaliação e alcance dos objetivos do 

professor para determinada turma, que são aspectos fundamentais para a 

formação pedagógica. 

Cada competência que o professor deve desenvolver está ligada a uma 

esfera de atividade voltada para o aluno, isto é, a competência técnica é a área 

de especialidade do professor, a competência prática se relaciona ao mercado 

de trabalho a que sua disciplina está ligada, a competência científica diz 

respeito à pesquisa, a construção de novos conhecimentos e a competência 

pedagógica estão relacionadas à capacidade de construir usando o cotidiano 

como ferramenta de metodologia de trabalho. 

Portanto, é da competência pedagógica que surge a inquietação do 

comprometimento ético e moral do professor sobre as questões da educação 

como algo capaz de modificar a sociedade, sendo necessário 

comprometimento para o processo verdadeiro de mudança, sendo inexoráveis 
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os diversos papéis que o professor cumpre na formação de alunos/cidadãos 

responsáveis (VASCONCELOS, 2009). 

Nos aspectos da formação política, foram apontados traços que 

integram o comprometimento com os aspectos citados anteriormente, como o 

envolvimento do professor com questões políticas, visto que são essas 

definições que condicionam seu trabalho efetivo em sala de aula. Aqui, se 

aprende na prática que a tarefa do professor vai além de ensinar os conteúdos, 

que é papel e dever do docente levar em consideração circunstâncias externas 

que permeiam a sala de aula e, assim, pensar politicamente em soluções que 

agreguem na formação, seja ensino básico ou superior. 

Somente por meio da pesquisa universitária será possível sanar as 

questões presentes na comunidade escolar, essa tarefa traz os elementos 

ideológicos que integram as relações sociais. Agir conforme o que está à sua 

frente é um ato ético, portanto, ao se alienar adotando teorias e metodologias 

obsoletas, o profissional estará sendo negligente com os deveres da sua 

profissão (VASCONCELOS, 2009). 

Por meio dos aspectos aqui apontados, é notável a urgência de uma 

virada acerca do ensino de Química, sendo necessário reformular os 

pressupostos teóricos que estão sendo aplicados no ensino, de forma a ir além 

e abarcar concepções atuais que atendam à demanda dos estudantes. Neste 

sentido, é preciso mais que envolver temas sociais com a Química, é promover 

e estimular debates em sala de aula que acrescentem verdadeiramente na 

construção de um cidadão crítico frente às questões que transformam a 

sociedade. 

 

1.2 Cosméticos 
 

O termo cosmético, criado no século XVI, vem do grego Kosmétikos e 

significa „„relativo ao adorno‟‟, o qual deriva da palavra Kosmus, que significa 

ordem, disciplina, organização. Algumas senhoras da Gécia antiga tinham 

pessoas para arrumar e organizar, por exemplo, suas roupas e perfumes (os 

Kosmetés). Dessa forma, a nomenclatura dessa função acabou sendo 

associada à parte dos materiais com que os Kosmetés lidavam, dando origem 

aos cosméticos (MARQUES, 2009). 
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 A história dos cosméticos começou no período pré-histórico, quando, 

há 3 mil anos, homens e mulheres já se preocupavam com sua imagem 

pessoal, pintavam seus corpos com seiva de folhas esmagadas, orvalho, 

cascas de árvores e terra. Os egípcios foram os primeiros a utilizar produtos 

cosméticos em larga escala, eles faziam uso de óleo de castor como bálsamo 

protetor e tomavam banho usando um sabão perfumado à base de cinzas ou 

argila, usavam também um pigmento preto chamado kohl (um minério de 

antimônio - Sb ou manganês - Mn), o verde de malaquita (um minério de cobre 

- Cu) e o cinabre (um minério de sulfeto de mercúrio – HgS) para pintar os 

olhos e a face. A hena também era bastante utilizada para colorir os cabelos, 

pois o desejo por cabelos bonitos e atraentes era grande (LEONARDI, 2008; 

WILKINSON; MOORE, 1990). 

Foi na Grécia Antiga, composta por uma sociedade em que a 

preocupação com a estética era muito presente, que surgiram os primeiros 

salões de beleza (os Koureia). No Egito Antigo, as perucas eram utilizadas 

pelos faraós como forma de distinção social e os papiros egípcios traziam 

referências de anatomia do couro cabeludo e de fórmulas para calvície 

(BIONDO; DONATI, 2009). 

Naquela época, o banho era comum, a higiene e o asseio tinham 

grande valor e isso se tornou visível após a observação de que os faraós eram 

enterrados com seus cremes e poções de beleza e dos manuscritos de 

Hipócrates que orientavam sobre a higiene, sobre banhos de água, banhos de 

sol e a importância de atividades físicas (BRASIL, 2020). 

A Idade Média em Roma foi marcada por um rigor religioso do 

cristianismo, que proibiu a exaltação da beleza e o culto à higiene, alegando 

que os males do corpo só poderiam ser curados por intervenção divina. As 

mulheres passaram a ter que cobrir seus cabelos por imposição religiosa, 

penteando-os para trás e escondendo-os com um chapéu e, se crescessem na 

testa, eram raspados. Foi uma época na qual o uso de cosméticos 

desapareceu, sendo retomado novamente no século XI com as Cruzadas, uma 

vez que os cruzados traziam cosméticos e perfumes do Oriente Médio 

(BRASIL, 2020). 

Nessa época, a ocupação árabe na Península Ibérica fez com que 

cidades como Córdoba, Granada e Sevilha mantivessem hábitos higiênicos 
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como casas de banho, limpeza pública e redes de esgoto por princípios 

religiosos dos mulçumanos. Em contrapartida, no restante da Europa, as 

pessoas tomavam um banho por ano, sendo a higiene pessoal mínima e 

resumida em lavar as mãos e o rosto antes da refeição, limpar os dentes com 

um pano e limpar partes íntimas com pastas ou perfumes, contribuindo, 

portanto, para o uso cada vez mais acentuado de maquiagens e perfumes. 

Devido à epidemia da peste negra no século XIII, os banhos foram proibidos, 

os médicos da época alegavam que a água quente, ao abrir os poros, 

possibilitava que a peste entrasse no corpo (BRASIL, 2020). 

No século XV, o Humanismo colocava o homem como centro do 

universo, e a busca pela beleza e o florescimento das artes e do conhecimento 

foram retomados. Foi uma época de perda de força da religiosidade e de 

pinturas de mulheres saudáveis e bonitas (BRASIL, 2020). 

França e Itália sobressaíram como grandes produtores de produtos 

cosméticos, que, devido ao preço elevado, só podiam ser usados pelos 

aristocratas. O chumbo (Pb), que era usado como pó facial, foi substituído pelo 

arsênio (As), e era utilizada uma mistura de enxofre (S) negro, alume e mel 

para clarear os cabelos, pois os cabelos louros ganharam popularidade na 

época por serem considerados angelicais (BRASIL, 2020). 

A indústria de cosméticos ganhou impulso a partir das inovações 

técnicas do setor químico e, mesmo com todos esses acontecimentos e no 

século XIX, os cosméticos retomaram popularidade e passaram da produção 

caseira para a fabricação industrial em maiores quantidades, uma vez que as 

mulheres dessa época, ao ingressarem no mercado de trabalho, aumentaram 

seus afazeres na atividade laboral, tendo menos tempo para a produção 

caseira e passando a consumir ativamente os cosméticos industrializados 

(LEONARDI, 2008). 

Surgiu dessa forma uma nova indústria para atender essa demanda, 

que, além do progresso tecnológico, contava também com conhecimentos 

científicos para o desenvolvimento de variadas fórmulas e de preparações mais 

eficazes e seguras de produtos cosméticos (BRASIL, 2020). 

A ONU e o IBGE no Brasil classificam as fábricas de produtos 

cosméticos como indústrias químicas, nas quais os químicos trabalham tanto 

na formulação quanto no controle de qualidade dos produtos, fazendo uso da 
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pesquisa para desenvolver novos produtos com características essenciais que 

garantam o espaço da empresa fabricante no mercado. Um espaço garantido 

que gera uma necessidade cada vez maior do consumo de cosméticos, de 

forma que não seja possível imaginar uma vida sem eles, por fazerem parte de 

uma rotina diária de higiene e beleza da sociedade. E nesse contexto poucas 

pessoas têm noção de que, sem a química, os produtos cosméticos não 

existiriam e que os resultados obtidos por eles são provenientes de substâncias 

e reações químicas criteriosamente estudadas (BRASIL, 2019). 

A área cosmética se trata de uma ciência permeada por conhecimentos 

da química, biologia, dermatologia, farmácia e medicina, sendo diretamente 

afetada por fatores sociais, culturais, políticos e econômicos. Em se tratando de 

fatores econômicos, temos que, nas últimas décadas, os números referentes 

ao setor de cosméticos não param de crescer. De acordo com dados da 

Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos ABIHPEC (2019), existem no Brasil 2.794 empresas atuando no 

mercado de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, 

regularizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Em relação ao mercado mundial, dados da empresa de pesquisa de 

mercado Mintel, de 2018 mostram que o Brasil ocupa a terceira posição em 

lançamento de produtos HPPC por ano (1º Estados Unidos e 2º China). É o 

primeiro setor industrial que mais investe em publicidade de acordo com dados 

do Kantar Ibope Media DEZ-2018 e, de acordo com dados do Euromintor 

(2018), ocupa a quarta posição dentre os tops 10 consumidores mundiais de 

HPPC-2018 em produtos para cabelos, para banho e higiene oral (ABIHPEC, 

2019). 

A indústria cosmética apresenta um acentuado crescimento 

econômico, uma vez que cosméticos e produtos de higiene pessoal são 

utilizados com frequência pela grande maioria da população brasileira, o 

aumento da esperança de vida gera uma maior utilização dos produtos com o 

objetivo de manter uma aparência jovial, e o avanço tecnológico gera um 

aumento da produtividade, fazendo com que a inflação desse setor, comparada 

com a economia em geral, seja menor (ABIHPEC, 2019). 

Até então, a estigmatização social e cultural das pessoas pela natureza 

de seus cabelos acarretou a busca por um padrão estético de cabelo liso 
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estabelecido socialmente. Esse padrão de alisamento tem uma influência 

midiática muito grande, visto que o padrão de beleza divulgado é o da mulher 

magra, branca, loira e de cabelos lisos. Este é um tema que apresenta 

bastante relevância partindo de uma sociedade que busca pela beleza, uma 

vez que o avanço da ciência tem gerado novas formulações para estes 

cosméticos com finalidade de alisamento capilar (SILVA; FARIAS, 2018). 

Uma das pioneiras no mercado capilar foi Annie Turnbo, responsável 

pela patente do primeiro pente-quente no ano de 1900 (CÔRTES, 2011). O 

pente-quente tinha a finalidade de alisar temporariamente os cabelos a partir 

da aplicação de vaselina nele, associada a uma temperatura de 150 a 250ºC 

(DIAS, et al., 2007). Outras técnicas de alisamento surgiram após o uso do 

pente-quente, como o uso de produtos destinados a modificações na 

configuração do cabelo via processos químicos. Em 1996, Karl Nessler fez uso 

do bórax (Na2B4O7·10H2O) com a proposta de alisamento irreversível 

(ALONSO; RENOVATO, 2015). 

Durante o século XX, os produtos de alisamento foram aperfeiçoados, 

e a utilização do hidróxido de sódio (NaOH - soda cáustica), tioglicolato de 

amônio (NH4
+HSCH2COO−) (década de 1940 a 1950), hidróxido de guanidina 

(carbonato de guanidina (C2H7N3O3) + hidróxido de potássio (KOH)) (1978) se 

tornou comum (DIAS, et al., 2007). As substâncias citadas anteriormente estão 

dentre as permitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a 

finalidade de alisamento capilar em concentrações específicas. De acordo com 

a agência, todos os alisantes, inclusive os importados, precisam ser 

registrados, do contrário são considerados irregulares, podendo causar 

queimaduras graves no couro cabeludo, danos à córnea, quebra e queda dos 

fios de cabelo (ANVISA, 2020). 

Outra substância utilizada em produtos para alisamento é o 

formaldeído (CH2O), popularmente conhecido como formol, que, em solução, 

apresenta 37% de formaldeído, uma substância com elevado poder 

carcinogênico, proibida de ser comercializada em farmácias, supermercados, 

armazéns e lojas de conveniência. A exposição diária ao formol provoca sérios 

danos ao organismo, como reações alérgicas, dermatites, aumenta o risco de 

leucemias e pode levar à morte. O mesmo é considerado uma substância 

cancerígena pela Organização Mundial de Saúde, a OMS (INCA, 2020). 
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As substâncias tóxicas ao organismo humano têm recebido maior 

atenção por parte de agências que visam boas condições à saúde humana, 

como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Intensas e constantes 

divulgações e regulamentações a respeito da utilização do formol na prática de 

alisamentos capilares são realizadas pela Anvisa com o objetivo de evitar 

danos à integridade da saúde humana (ANVISA, 2020). 

Sendo assim, decidiu-se por abordar este tema pela associação ao 

conhecimento químico, inserindo a contextualização pelo tema “Química 

Capilar” como conteúdo nas aulas de Química, com o intuito de motivar os 

estudantes a desenvolver a consciência sobre o assunto. 

No Brasil, a popularidade do formaldeído para finalidade de alisamento 

capilar cresceu por conta, até então, da facilidade de manipulação do serviço 

sem exigência técnica, como no caso do ácido tioglicólico e dos hidróxidos, ou 

maiores habilidades profissionais, uma vez que para se realizar o procedimento 

basta saber escovar e pranchar um cabelo (HALAL, 2017). Precisamos 

ressaltar que essa facilidade de manipulação, embora dê retorno financeiro ao 

profissional cabeleireiro e seja satisfatório à cliente devido ao resultado de alto 

brilho nos cabelos, gera consequências graves ao levar em consideração a 

saúde das pessoas que se submetem ao contato. 

A suspensão do uso de produtos para alisamento capilar à base de 

formol tem sido cada vez mais divulgada e regulamentada devido aos danos 

causados pelo seu uso contínuo. O formaldeído (CH2O) é utilizado em 

cosméticos para atuar como conservante na concentração máxima de 0,2%, e 

em esmaltes (endurecedor de unhas) na concentração máxima de 5%, 

segundo a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 15 de 2013 (BRASIL, 

2013).  

De acordo com Halal (2017), a inalação dos gases liberados pelo 

formol durante o processo de alisamento acarreta danos graduais do tecido do 

trato respiratório superior e da parte interna do nariz, além de provocar asma, 

pneumonia e bronquite. Outro risco ocupacional citado por Halal (2017) é a 

dermatite de contato, acarretando lesões nas mãos, hipersensibilidade do 

profissional cabeleireiro e descamação intensa do couro cabeludo da cliente. 

A partir das constantes notificações da Anvisa frente ao uso indevido 

do formaldeído, outras substâncias começaram a ser utilizadas para fins de 
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alisamento capilar, como, por exemplo: o glutaraldeído (que, de acordo com a 

agência, por possuir uma semelhança química com o formol, também é 

proibido para essa finalidade), o ácido glioxílico e as substâncias derivadas do 

ácido glioxílico, como Glyoxyloyl Keratin Amino Acids e Glyoxyloyl 

Carbocysteine), que, de acordo com a Anvisa, ao estarem presentes em um 

produto destinado ao alisamento, deve constar no produto a seguinte frase: 

"Aplicações repetidas podem causar queda ou alterar a coloração dos cabelos" 

(BRASIL, 2007; 2017). 

Em decorrência dos fatos citados anteriormente, chegamos ao 

posicionamento de que o alisamento capilar é uma temática importante para 

contextualização no ensino de Química, visto que se trata de uma prática 

comum não só de adultos, mas também de adolescentes e até de crianças que 

ainda não têm autonomia para decisão e os pais ou responsáveis decidem por 

elas.  

Em razão disso, chegamos ao seguinte questionamento: Como o 

professor pode levar a temática alisamento capilar de forma contextualizada 

para a sala de aula?  

 
2  O PAPEL DO PROFESSOR NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE  

 

Apesar de as Diretrizes Curriculares Nacionais falarem sobre a 

formação do professor e sobre o currículo escolar, não se estabelece um perfil 

exato de como o professor deve atuar e qual deve ser a formação pedagógica 

dele ao longo da vida, a fim de se definir a metodologia pedagógica a ser 

adotada dentro das escolas. 

Freire (1996) considera que o educador não pode se negar, na sua 

prática docente, ao dever de reforçar a capacidade crítica do educando e sua 

curiosidade. Com isso, o educador é o responsável por estabelecer o reforço 

entre o senso investigativo e a autoaprendizagem do estudante, sendo, 

portanto, um mediador cuja importância se dá pelo auxílio à busca do 

conhecimento. O autor reconhece ainda que a prática de ensino não esgota o 

assunto mediado, mas oferece condições à pesquisa científica. O perfil 

docente, nessa questão, é responsável por permitir ao estudante requisitos 

mínimos no trabalho investigativo. 
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Em se tratando do ensino de Química, Maldaner (1999) pontua que é 

desejável, no que concerne à formação docente, que se priorize a associação 

da aprendizagem dos estudantes com dimensões psicológicas, 

epistemológicas, políticas e ideológicas. Desse modo, não é suficiente apenas 

empregar metodologias inovadoras. Deve-se, também, integrar estes 

procedimentos didáticos com os elementos citados. 

Com isso, poderia o professor de Química abandonar a condição de 

mero reprodutor do que se convencionaram práticas incontestáveis e assumir 

qual a melhor maneira de fazer com que os alunos transformem o 

conhecimento em ações por meio das quais o processo de ensino-

aprendizagem pode contribuir com o desenvolvimento da sociedade 

(MALDANER,1999). 

Nessa mesma direção, Piletti (2004) considera fundamental a 

importância do professor no que diz respeito ao processo de ensino-

aprendizagem. Complementa ainda com a ideia de que deve haver uma 

clareza na definição de propósitos educativos. Assim sendo, o professor é o 

instrumento que, fazendo uso dos aspectos didáticos, possibilitará ao aluno 

chegar ao objetivo: a aquisição do conteúdo. Desse modo, ele continuará 

sendo esse mediador, estabelecendo os parâmetros necessários. Cabe ao 

professor a orientação, a mediação e algumas outras contribuições para seus 

estudantes, de forma a estimulá-los, por exemplo, ao trabalho em equipe, como 

afirma Brasil (2000, p.5): 

 

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 
responsabilizar-se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; 
assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 
incentivar atividades de enriquecimento curricular; elaborar e executar 
projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas 
metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos 
de colaboração e trabalho em equipe. 

 

Morin (2003), por sua vez, defende que a educação tem a finalidade 

central de criar no aluno o estado de curiosidade pela constante busca do 

conhecimento. Por conta disso, estaria a educação com o papel de tornar 

possível a interiorização do senso investigativo do aluno, em detrimento da 

mediação descomedida de conteúdo. O autor frisa ainda que ensinar a viver 
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necessita não só dos conhecimentos, mas também da transformação, em seu 

próprio ser mental, do conhecimento adquirido. 

Nesse ponto, Perrenoud (2000) concorda ao afirmar que não é 

somente o professor que é responsável pelo sucesso da educação, isso 

porque: 

 

Não se pode esperar de um professor que ele imagine e crie sozinho, 
ininterruptamente, situações-problema cada uma mais apaixonante e 
pertinente do que as outras. Por isso, seria importante que os 
editores dos serviços de didática colocassem à sua disposição ideias 
de situações, pistas metodológicas e materiais adequados. Esses 
meios seriam diferentes dos encontrados nas livrarias especializadas 
em material escolar, pois seriam concebidos e realizados por pessoas 
norteadas pela abordagem por competências, a qual requer outras 
didáticas. Toda evolução nesse sentido choca-se com o poder dos 
editores de livros escolares, para quem os programas nacionais por 
séries garantem fabulosos mercados! Meios orientados para a 
formação de competências seriam de concepção mais difícil e mais 
cara, por serem menos repetitivos e exigirem de seus autores mais 
gênio do que compilação. Ao mesmo tempo, as tiragens seriam muito 
menores, porque com frequência bastaria um único exemplar por 
classe. Reinventar meios de ensino, em função de uma pedagogia 
das situações-problema e das competências, não é, em absoluto, 
evidente e entra em conflito com grandes interesses econômicos. De 
maneira geral, a elaboração de novos programas desconsidera a 
inércia do sistema, gerada pelo modo de produção dos materiais 
escolares, dos espaços escolares, dos equipamentos e de outros 
meios de ensino (p. 66). 

 

Freire (1996), nesse sentido, posiciona-se afirmando que a importância 

do papel do educador está relacionada ao mérito da paz com que vive a 

certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os 

conteúdos, mas também orientar o estudante a se posicionar diante daquilo 

que tem sido ensinado a ele, caso contrário, ele será mais um repetidor 

cadenciado de frases e de ideias inertes do que um desafiador. 

Necessário se faz, então, a assunção de uma ótica de letramento no 

ensino de Química por meio da qual os estudantes poderão se inserir, de fato, 

no processo de ensino-aprendizagem, sendo capazes de entender, por 

exemplo, o funcionamento da matéria, as propriedades dela e o modo como se 

constitui, de forma relacionada, com o mundo moderno. A prática de letramento 

é, nesse sentido, um modo de garantir um ensino contextualizado e passível de 

ser compreendido pelos estudantes. No próximo capítulo será abordada a 

importância dessa prática. 
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3 LETRAMENTO CIENTÍFICO NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

A compreensão dos fenômenos químicos pelos estudantes nem 

sempre acontece de forma efetiva. Dentre as razões para isso, há a ausência 

de familiaridade com termos da área. Nessa perspectiva, empregar estratégias 

que solucionem esse problema não é somente desejável, mas também 

necessário, a fim de que os estudantes consigam compreender os conteúdos 

que lhes são mediados (MIRANDA; COSTA, 2007). 

Por outro lado, a forma de o docente conceber o processo de ensino-

aprendizagem por meio de métodos pedagógicos pautados na vertente 

tradicionalista, que considera os estudantes sujeitos cujo conhecimento só será 

alcançado pela memorização de determinado assunto, acarreta uma formação 

precária deles. No ensino de Química, este problema assume proporções 

maiores justamente em função da dificuldade de relacionar a teoria com a 

prática, tendo em vista ser comum o desconhecimento de termos técnicos 

químico-científicos (WARTHA; ALARIO, 2005) 

Acerca disso, Schnetzler e Santos (2000) apontam para a necessidade 

de que o ensino de Química crie condições de os estudantes aprenderem e, 

em seguida, refletirem de modo crítico sobre o objeto estudado. Além disso, é 

preciso que esses educandos possam agir em interação com os demais e, 

ainda, ser participantes de pesquisas que fomentem o desenvolvimento 

científico. 

Todavia, quando se propõe essa atuação do estudante, é 

imprescindível que também o professor tenha relação com tecnologias que 

podem ser inseridas no espaço escolar e, por meio de estratégias 

pedagógicas, possibilite a efetivação do letramento no ensino de Química 

(RÜDIGER, 2003). 

Nesse cenário, trazer para a sala de aula o ensino de Química 

pautando-se na análise dos vários aspectos do alisamento capilar é uma 

estratégia de se empregar uma metodologia alinhada com a formação crítica 

dos educandos, contribuindo, desse modo, para que eles compreendam os 

fatores químicos existentes nos produtos, bem como as consequências. Tal 

associação revela-se mais importante porque o alisamento capilar é algo 



40 

 

comum e faz parte da realidade de muitos, o que contribui para a compreensão 

dos agentes que o compõem. 

Pode-se afirmar que o letrar cientificamente se concretiza na prática de 

ensino quando ao estudante é dada a capacidade de utilizar ferramentas para 

aplicação prática em seu cotidiano, podendo compreender a linguagem 

utilizada pelo docente em sala de aula. Assim sendo, a finalidade do ensino de 

Química é que o estudante se forme compreendendo, ao menos, as 

informações que serão requeridas em sua realidade. Por conta disso, permitir 

que ele tenha senso ativo em termos de investigação em pesquisas é, também, 

fundamental para que a formação possa ser considerada satisfatória (BNCC, 

2017). 

Ademais, a necessidade de saber o funcionamento de processos 

químicos que podem ser visualizados no dia a dia, de utilizar adequadamente 

produtos presentes no mercado, de identificar conceitos corriqueiros em meios 

de comunicação, de decidir corretamente diante de problemáticas que estão 

relacionadas a essa área, demonstra que não se pode viver na atualidade 

totalmente alheia ao conhecimento da Química (GIORDAN, 1999). 

Na análise dos componentes químicos presentes no alisamento capilar, 

os estudantes podem tomar o estudo de todas as etapas para refletir 

criticamente, analisar os componentes e estabelecer relações que permitam 

chegar a conclusões. Para tanto, a necessidade de que eles estejam inseridos, 

de fato, no processo de ensino-aprendizagem é fundamental. Para que isso 

ocorra, é preciso que se rompam os limites tradicionalmente existentes, dando 

suporte para que os sujeitos da aprendizagem tenham uma compreensão mais 

realista do significado. 

Ao se fazer isso, o ensino não só assume o caráter de fomentar a 

formação crítica por meio da qual os estudantes possam chegar à proposição 

de hipóteses e execução experimental, mas também instiga a ressignificação 

do currículo escolar da disciplina de Química, rompendo-se com as práticas 

tradicionais que valorizam os aspectos quantitativos em detrimento dos 

qualitativos (WARTHA; ALARIO, 2005). 

Nessa direção, a própria atuação docente deve ser construída de 

acordo com os objetivos pretendidos para o letramento científico. Assim, em 

que pese a proposta de inserir o alisamento capilar como um meio de 
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contextualização que possibilita e exemplifica os direcionamentos deste estudo, 

é importante ressaltar que não se pode atender a todo currículo escolar apenas 

com este tópico. Em razão disso, a tomada de decisões acerca do que será 

ensinado deve passar pela avaliação crítica do docente. 

Outro aspecto importante que deve nortear o estabelecimento de 

métodos nas aulas de Química diz respeito à ação de refletir se a metodologia 

didática a ser aplicada se relaciona com o cotidiano dos estudantes e com o 

contexto do espaço em que eles vivem. Desse modo, o professor poderá 

mediar o seu conhecimento, refletir sobre ele junto com os estudantes, e 

permitir que estes criem ou recriem novos conhecimentos, tendo como base os 

princípios científicos (WARTHA; ALARIO, 2005). 

Dessa forma, em conjunto com os demais educandos, as relações 

sobre o que foi aprendido poderão ocorrer com base no diálogo reflexivo e 

recíproco, contribuindo para a construção do conhecimento de modo 

colaborativo. Quando os estudantes atuam nessa perspectiva, o docente 

conseguiu, ao menos, cumprir com um programa de trabalho inclusivo e 

norteado de acordo com os objetivos do ensino contemporâneo (DEWEY, 

1979). 

Partindo do tema alisamento capilar, é possível extrair diversas lições, 

que, ao serem compreendidas pelos estudantes, servirão para que eles 

entendam como funciona a química dos cosméticos. Nesse sentido, é possível 

mediar e, consequentemente, fazer com que os educandos entendam tópicos 

que se relacionam com este conteúdo, tais como ligações químicas, pH, 

equilíbrio químico, funções orgânicas, dentre outros. 

Assim sendo, é necessário modificar a forma como o processo de 

ensino-aprendizagem é concebido, principalmente se ele se revela 

ultrapassado frente aos anseios de que o currículo moderno necessita. 

Decerto, nem todas as transformações que acontecem na sociedade são 

controladas pela escola, tampouco ela consegue tratar dessas constantes 

evoluções. Todavia, os paradigmas da educação voltados ao ensino invariável 

demonstram-se inadequados, necessitando de superação (MEDEIROS et al., 

2014). 

Nessa direção, ter-se-á um ensino em que a escola está adequada ao 

público atual. Considerando que o perfil dos estudantes requer que eles 
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participem de modo qualificado no mundo do trabalho e que contribuam na 

transformação da sociedade, assumir um caráter participativo entre estudante e 

professor possibilita que a sala de aula se configure como um espaço em que 

os estudantes deixem de ser somente sujeitos que, por meio de técnicas 

mecanizadas, memorizam e ficam reféns do que o professor tem a ensinar. 

Para além disso, o ensino de Química necessita ser reformulado em prol de 

estratégias que garantam a relação com os dias atuais (SERRÃO; BALEEIRO, 

1999). 

Deve-se enfatizar, ainda, que a descontextualização do ensino não só 

gera falta de interesse e desempenho insatisfatório por parte dos estudantes. 

Também faz com que os demais agentes envolvidos no processo educacional 

sintam-se desmotivados diante da não percepção de evolução no processo de 

ensino. Assim, o espaço escolar se torna inviável de propor metodologias que 

privilegiem o desafio na aprendizagem, a experimentação científica e a 

valorização da formação crítico-cidadã, dando espaço para a prevalência da 

aprendizagem decorativa, com ênfase nas notas e não na aquisição do 

conhecimento real (WARTHA; ALARIO, 2005). 

Dessa forma, as aulas de Química devem partir do pressuposto da 

necessidade de garantir que o conteúdo a ser mediado aos estudantes se 

paute em constatações que podem ser observadas na realidade diária de cada 

um deles, pois é dessa maneira que eles perceberão que a teoria se relaciona 

com a prática, sendo que aquela fornece a esta o suporte necessário para que 

ocorra a experimentação científica (MEDEIROS et al., 2014). 

 

4 DELIMITANDO O PROBLEMA DE PESQUISA 
 

A contextualização no ensino de Química possibilita que o professor 

proporcione a superação das visões simplistas de situações cotidianas, 

permitindo aos estudantes conceberem o conhecimento como fator de 

transformação pessoal e social. Visando suplantar o ensino convencional de 

leis e teorias com foco na memorização, defendemos a articulação dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos com destaque aos valores éticos, 

políticos e humanísticos que auxiliem o aprendiz na atuação e tomada de 
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“decisões responsáveis sobre questões de Ciência e Tecnologia na Sociedade” 

(SANTOS, 2008, p. 112). 

Na área de Ciências da Natureza, discutir temas sociais a partir da 

experimentação é uma alternativa para o indivíduo compreender o mundo que 

o cerca, tornando-se capaz de refletir sobre ele por meio do conhecimento 

apreendido. Nesse sentido, o ensino de Química pode promover respostas e 

até soluções para problemas sociais a partir da inter-relação entre 

planejamento e ação (experimental/tecnológica) e suas interpretações 

científicas com vistas ao letramento científico e tomadas de decisões mais 

conscientes. 

Nessa conjuntura, concordamos com München (2012) que os 

“Cosméticos” são produtos tecnológicos presentes no cotidiano e que podem 

ser considerados pelo professor de Química como tema de estudo por envolver 

uma série de conteúdos que podem ser discutidos a partir de dados empíricos 

experimentais. 

Diante da variedade de cosméticos comercializados, os produtos para 

alisamento capilar são muito procurados devido à „necessidade‟ da obtenção 

de cabelos permanentemente lisos. Segundo Abraham e colaboradores (2009), 

 

mudanças na forma e cor dos cabelos têm sido, desde o início das 
civilizações, um dos indicadores de beleza. A moda não se restringe 
às vestimentas, mas se expande aos cabelos, gerando uma busca 
incessante por uma aparência diferenciada (p. 130). 

 

Atualmente, são usados nessa prática cosméticos contendo em sua 

composição tioglicolato de amônio, hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina e 

hidróxido de lítio, que são substâncias liberadas pela Anvisa em concentrações 

específicas para o alisamento (ALONSO; RENOVATO, 2015). Apesar da 

variedade de produtos, muitos salões de beleza ainda usam formaldeído com 

esse objetivo, “pois além de mais barato é um processo rápido e que deixa os 

fios com brilho intenso” (ABRAHAM et al., 2009, p. 179). 

O controle da venda de cosméticos para alisamento capilar contendo 

formaldeído tem sido regulamentado devido aos danos causados pela 

exposição contínua, tanto das (os) clientes que procuram por esse tipo de 

procedimento quanto para os profissionais que os manipulam. No Brasil, a 
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popularidade do formaldeído com a finalidade de alisamento capilar cresceu 

devido à facilidade de sua comercialização e manipulação do serviço, sem 

exigência técnica ou necessidade de maiores conhecimentos e habilidades 

profissionais (HALAL, 2017). 

Contudo, mesmo sendo controlado pela Anvisa por meio da Resolução 

da Diretoria Colegiada RDC nº 162 de 2001 para atuar apenas como 

conservante em produtos para alisamento capilar na concentração máxima de 

0,2%, o formaldeído ainda permanece presente nessa prática de maneira 

negligenciada em concentrações acima da permitida, seja por adição durante a 

fabricação ou pelos profissionais cabeleireiros ao produto pronto e acabado. 

Importa ressaltar que, de acordo com a RDC nº 36 de 2009, o formaldeído 

nesse percentual de concentração atua como conservante evitando 

proliferações fúngicas e não promove o alisamento. 

Diante do exposto, surgem os seguintes questionamentos: se o uso do 

formaldeído é regulamentado pela Anvisa, como a substância ainda é usada 

em salões de beleza com concentrações acima da permitida? Quais as causas 

do uso constante e indevido dessa substância? Quais os conhecimentos 

necessários à sociedade acerca do uso dessa prática de embelezamento? 

Apesar do retorno financeiro trazido ao profissional cabeleireiro devido 

à grande procura por essa prática de embelezamento e da satisfação dada aos 

clientes pelos resultados alcançados, como alisamento e brilho intenso dos 

cabelos, o uso constante de produtos contendo formaldeído pode gerar 

consequências graves à saúde dos cabelos e das pessoas expostas à sua 

manipulação. 

De acordo com Halal (2017), a inalação dos gases liberados contendo 

formaldeído durante o aquecimento acarreta danos graduais no tecido do trato 

respiratório superior e na parte interna do nariz, além de provocar asma, 

pneumonia e bronquite. Para o contato direto com o produto, há o risco do 

desenvolvimento de dermatites, acarretando lesões nas mãos e 

hipersensibilidade da pele do profissional cabeleireiro e descamação intensa do 

couro cabeludo das (os) clientes. 

Pautados no pressuposto de que a formação cidadã é necessária para 

a compreensão do uso adequado de produtos cosméticos em práticas de 

embelezamento, destacamos a importância do uso desta temática no ensino de 
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Química, considerando que contextualizar não é apenas exemplificar, mas 

compreender fenômenos presentes no cotidiano a partir de sua significação 

crítica e conceitual (WARTHA, SILVA; BEJARANO, 2013).  

A análise de produtos comercializados a partir de técnicas modernas 

da Ciência como a Ressonância Magnética Nuclear, o Teste de Schiff e a 

Espectrofotometria (conhecimento tecnológico) pode assumir um papel central 

no entendimento dos riscos à saúde pelo uso indiscriminado de substâncias 

presentes nos cosméticos (conhecimentos de saúde pública), regulamentadas 

pela Anvisa (conhecimento político). 

Esses conhecimentos são importantes para que os alunos tenham 

reflexão crítica acerca de suas escolhas referentes a serviços ofertados na 

sociedade e entendam quais os fatores que influenciam em suas decisões, 

visto que esses fatores são determinantes sociais de saúde que geram 

problemas de saúde pública. 

Diante do exposto, objetivamos neste estudo investigar as 

contribuições do tema “Alisamento Capilar” no ensino de Química para 

estudantes da Educação Básica, tendo como ferramenta de mediação o Objeto 

Virtual de Aprendizagem (OVA) intitulado „„Alisamento Capilar: sob o olhar 

microscópico‟‟, com a intenção de promover o caráter crítico e investigativo nos 

alunos para que possam fazer escolhas conscientes em seu cotidiano. 

O OVA é um recurso digital que pode ser usado como ferramenta de 

mediação contendo informações apresentadas na forma de textos, imagens, 

vídeos, tabelas, sons e gráficos. Sua finalidade é de complementar o processo 

de ensino, uma vez que o objeto pode ser reutilizado para apoiar a 

aprendizagem. A ideia básica do OVA é fazer uso de informações que auxiliem 

na construção do ambiente de aprendizagem de forma que o professor possa 

promover a ação mediada, pois ele detém a experiência da cultura científica 

(BENITE; BENITE; SILVA-FILHO, 2011). 

O OVA „„Alisamento Capilar: sob o olhar microscópico‟‟ foi elaborado 

com base na reflexão teórica de um diálogo ocorrido no salão de beleza da 

pesquisadora e de uma aula introdutória para alunos do ensino médio sobre a 

procura e o consumo excessivo do processo de alisamento capilar por adultos, 

jovens e até crianças na cidade de Goiânia. 
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Desenvolvido para ser usado pelo professor como ferramenta de 

mediação, o OVA possibilita: 

1. apresentar dados experimentais obtidos por técnicas modernas da 

Ciência acerca da presença de formaldeído em produtos para 

alisamento capilar, uma vez que mesmo não estando listado no 

rótulo o mesmo se encontra presente nos produtos; 

2. promover discussões acerca dos efeitos causados nos fios de 

cabelo pelo uso constante dessa prática de embelezamento; 

3. compreender as restrições previstas em sua regulamentação. 

 

 

 

5 O CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Pautado em elementos da Pesquisa Participante (PP), este estudo 

emerge da atuação profissional da autora, que é proprietária de um 

estabelecimento de beleza e estética e recebe clientes de várias idades em 

busca por alisamento capilar. 

Preocupada com a necessidade de conhecimento crítico de suas 

clientes e alunos quanto à procura contínua por esse serviço, a profissional, 

que também é professora de Química, busca neste estudo elementos que 

contribuam com a formação dos envolvidos, promovendo discussões baseadas 

em situações cotidianas relativas à referida prática de embelezamento. 

Um dos propósitos da PP consiste em "auxiliar a população envolvida a 

identificar por si mesma os seus problemas, a realizar a análise crítica destes e 

a buscar as soluções adequadas" (LE BOTERF, 1984, p. 52). Neste sentido, 

entendemos a necessidade do caráter emancipatório deste estudo para que os 

sujeitos envolvidos desenvolvam senso crítico e autocrítico (DEMO, 2004). A 

característica emancipatória é um ponto fundamental da PP, pois o sujeito 

emancipado e engajado politicamente se torna protagonista do seu próprio 

desenvolvimento de forma consciente para encontrar caminhos para seu 

destino (DEMO, 1995). 

Concordamos com Alonso e Renovato (2015) que as mídias possuem 

um papel significativo na constituição cultural da sociedade e enxergamos, de 
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acordo com Santos e Mederos (2011), a contribuição que os meios de 

comunicação trazem para a sociedade: 

 

os meios de comunicação fazem circular signos por códigos de 
identificação que nos unificam, sendo que, mesmo quem nunca saiu 
do seu país se faz entender, por compartilhar dos mesmos signos, 
logotipos, ídolos e outros objetos da sociedade e da cultura 
veiculados pela publicidade (p. 109).    

 

Para os autores, a publicidade utiliza estratégias comerciais cada vez 

mais eficientes para a venda de imagens, símbolos e significados, criando uma 

“combinação perfeita entre o produto e o consumidor, entre a „necessidade 

específica‟ e a „satisfação total‟ do consumidor” (SANTOS; MEDEROS, 2011, 

p. 110). 

Partindo deste pressuposto, os sujeitos desta investigação são cidadãs 

e cidadãos da cidade de Goiânia que culturalmente assumem umerfil do cabelo 

alisado, tendo como padrão de beleza a pessoa branca, loira e de cabelos 

lisos. 

Pautado neste cenário, este estudo introduz o “pesquisador num 

campo de investigação formado pela vida social e cultural de outro, próximo ou 

distante, que, por sua vez, é convocado a participar da investigação na 

qualidade de informante, colaborador ou interlocutor” (SCHMIDT, 2006, p. 14). 

Por ser uma prática de embelezamento muito comum na cidade de 

Goiânia, como professora de Química, a pesquisadora também identificou 

grande procura desse serviço por estudantes‟ do ensino médio da rede pública 

de ensino em que atua, visto que, culturalmente, seguem desde novos 

familiares e amigas (os) que já consomem esse tipo de serviço. 

Baseada em Le Botherf (1984), depois de identificado o problema de 

pesquisa, a investigação foi estruturada em quatro fases: primeira fase – a 

montagem institucional do projeto; segunda fase – caracterização dos sujeitos 

e sua relação com o tema de investigação; terceira fase – análise dos 

problemas considerados prioritários e levantamento dos recursos disponíveis e; 

quarta fase – formulação da estratégia de ação em busca de soluções. Dessa 

forma, foram unidas investigação e ação. 
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1ª Fase da PP – montagem institucional do projeto 
 

Concordamos com Ludke e André (1986) que uma investigação deve 

ter como foco o confronto entre as evidências e informações coletadas sobre 

um assunto específico e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. 

Esse confronto surge do problema de pesquisa que deriva da curiosidade, 

inquietação e questionamentos do pesquisador, neste caso, o uso constante e 

inconsciente da prática de alisamento capilar. 

A realidade dos fenômenos sociais é complexa e, para o entendimento 

dela, o pesquisador, embasado no enfoque qualitativo, pode realizar seu 

estudo de maneira mais profunda para compreender e propor respostas à 

problemática da pesquisa (TRIVIÑOS, 2008). 

Preocupações com os relatos das clientes e dos alunos sobre a 

procura constante pelo alisamento capilar levaram a pesquisadora a dividir o 

projeto em três etapas: 

1ª etapa: 1) análise documental das regulamentações previstas pela 

Anvisa a respeito do uso e presença de formaldeído em alisantes capilares; 2) 

coleta e preparo de amostras de cabelo cedidas por uma das clientes com 

produto para alisamento comercializado com adição de formaldeído, visando à 

obtenção de dados microscópicos pela técnica de Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) para a identificação do poder de ação do formaldeído no fio 

de cabelo; 3) análise de produtos comercializados para alisamento capilar por 

meio das técnicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), Reagente de 

Schiff e Espectrofotometria para identificação da presença do formaldeído e 

sua quantificação, pautados na regulamentação da Anvisa. 

2ª etapa: estudo e definição dos pressupostos teóricos necessários à 

formação e ação docente e suas contribuições para o design de um objeto 

virtual de aprendizagem com vistas à formação crítica e reflexiva dos sujeitos 

da investigação. 

3ª etapa: elaboração de uma proposta de ação formativa para alunos 

do ensino básico por meio de discussões acerca do assunto, enfocando os 

possíveis danos causados à saúde daqueles que constantemente realizam o 

procedimento e, consequentemente, a divulgação de técnicas da ciência 
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desconhecidas pela sociedade e que atuam no controle de qualidade dos 

produtos comercializados.  

Importa ressaltar que, na pesquisa, a relação entre os sujeitos e o 

objeto de investigação não pode ser artificial, precisa ser real, e a reflexão 

crítica dos participantes é essencial para o autodiagnóstico, favorecendo a 

cidadania de forma emancipatória (DEMO, 1995). Neste estudo, o intuito de 

aproximação entre os dados científicos das análises e os saberes populares, 

promovida pela pesquisadora por meio da temática „Alisamento Capilar‟, busca 

proporcionar aos envolvidos momentos de reflexão crítica sobre os serviços e 

produtos de beleza comumente consumidos. 

 

2ª Fase da PP – caracterizando os sujeitos e sua relação com o tema de 

investigação 

 

Como sujeitos desta investigação, temos a professora em formação 

continuada, dois professores em formação inicial, clientes do salão de beleza e 

180 alunos do Ensino Médio de duas escolas públicas de Goiânia. 

Para as clientes do salão de beleza, foi aplicado um questionário 

semiestruturado e, com os alunos, optamos por uma aula introdutória sobre a 

temática, gravada em áudio e vídeo para posterior transcrição e análise da 

conversação (MARCUSCHI, 2006), ambos os instrumentos para identificação 

dos conhecimentos prévios referentes à prática de alisamento capilar. 

Segundo Marcuschi (2006), a conversação é um tipo de “interação 

verbal centrada, que se desenvolve durante o tempo em que dois ou mais 

interlocutores voltam sua atenção visual e cognitiva para uma tarefa comum” 

(p. 15). Neste estudo, a análise tem como foco os processos conversacionais 

concentrados na prática cotidiana de embelezamento dos sujeitos envolvidos. 

 

3ª Fase da PP – análise dos problemas considerados prioritários 
 

Em se tratando de pesquisa participante, pesquisadora e pesquisados 

fazem parte de uma atividade em comum, mesmo que em situações e em 

condições diferentes. Nesse processo, todos buscam a compreensão do 
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problema específico: os efeitos causados à saúde e à estrutura capilar devido 

ao uso indevido do formaldeído para alisamento capilar (BRANDÃO, 1981). 

Nesta fase, a professora/pesquisadora analisou os dados coletados na 

etapa anterior, elencando questões prioritárias da investigação para a 

elaboração de um plano de ação: as razões pelas quais clientes e alunos 

consomem esse tipo de serviço, relatos sobre os efeitos produzidos pelos 

alisantes nos cabelos e as reações causadas pelo produto durante o momento 

de exposição nos salões de beleza. 

 

 

 

4ª Fase da PP – elaboração e aplicação do plano de ação 
 

Na PP a teoria não se subordina à prática, nem a prática pode ser 

subordinada à teoria, pois ambas caminham juntas e o “saber popular não 

substitui o conhecimento científico‟‟(DEMO, 1995, p. 239)”. Nesta fase, a 

pesquisadora buscou estratégias que possibilitassem o entendimento crítico 

dos envolvidos a respeito da temática abordada, bem como o atendimento ao 

objetivo da investigação. 

Para tal, enxergamos nos recursos digitais, especificamente nos 

Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA), a capacidade de contribuir para que 

a pesquisadora, enquanto professora de Química, discutisse os efeitos 

causados por esse tipo de tratamento estético a partir de dados experimentais 

obtidos por técnicas específicas da Ciência. 

Foram planejadas e realizadas intervenções pedagógicas (IP) com o 

uso do OVA intitulado „„Alisamento Capilar: sob o olhar microscópico‟‟ como 

ferramenta de mediação. O planejamento das intervenções ocorreu no LPEQI a 

partir do contato com os alunos e posterior análise teórica dos conhecimentos 

prévios dos mesmos sobre a temática. Entendemos como intervenção 

pedagógica o ato da professora de intervir no desenvolvimento dos estudantes 

durante o processo educacional, visando orientá-los para garantir uma 

educação eficaz. As IPs foram gravadas em áudio e vídeo para posterior 

análise teórica da conversação (MARCUSCHI, 2003). 
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Entendemos intervenção pedagógica como a atitude ou intervenção do 

professor durante o processo de ensino, visando orientar os alunos e garantir 

uma educação eficaz. Segundo Zabala (1998), 

 

a intervenção pedagógica exige situar-se num modelo em que a aula 
se configura como um microssistema definido por determinados 
espaços, uma organização social, certas relações interativas, uma 
forma de distribuir o tempo, um determinado uso dos recursos 
didáticos, etc., onde os processos educativos se explicam como 
elementos estreitamente integrados neste sistema. Assim, pois, o que 
acontece na aula só pode ser examinado na própria interação de 
todos os elementos que nela intervêm (p. 16). 

 

Objetivamos a realização de discussões acerca dos problemas 

causados com o uso indevido de formaldeído em alisantes capilares, a partir 

dos dados experimentais das técnicas de RMN, reagente de Schiff e 

Espectrofotometria para identificação da presença do formaldeído em produtos 

comercializados e MEV para visualização dos efeitos causados pelos alisantes 

no fio de cabelo. Salientamos que o OVA foi pensado pela professora- 

pesquisadora como ferramenta de mediação, visando à apropriação de 

conhecimentos necessários à formação crítica dos envolvidos relacionados ao 

consumo de cosméticos e serviços estéticos no dia a dia. 

Para coleta de dados, fizemos o estudo de pesquisas bibliográficas 

relacionadas à temática „„alisamento capilar‟‟, com foco nos danos causados à 

saúde e ao fio de cabelo dos usuários do alisamento, e das técnicas 

instrumentais de análise de produtos cosméticos para determinação e 

quantificação de formaldeído. Analisamos também pesquisas públicas e RDCs 

disponibilizadas pela Anvisa. Ocorreu também um diálogo no salão de beleza 

da pesquisadora e um bate-papo com alunos do ensino médio sobre a 

aceitação e o consumo excessivo do processo de alisamento capilar por 

crianças, jovens e adultos na cidade de Goiânia. 

Fizemos uso de questionário aberto com clientes do Salão de Beleza 

da pesquisadora e com alunas (os) do Ensino Médio, possibilitando assim uma 

grande liberdade de respostas por parte dos sujeitos pesquisados. O 

questionário foi realizado de forma a compreender as características dos 

sujeitos da pesquisa (GIL, 2008). 
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5.1 Sobre o preparo das amostras 
 

Foram realizados experimentos de MEV, RMN, Identificação de 

formaldeído via Reagente de Schiff e Espectrofotometria. 

 

5.1.1 A produção de imagens via Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Massas de seis amostras de cabelo caucasiano (cacheado) e de cor 

natural sem modificação por descoloração, coloração ou alisamento foram 

determinadas em balança semianalítica. Depois de lavadas e secas uma 

amostra foi mantida in natura e uma foi submetida ao alisamento com 

formaldeído, foco de análise neste estudo. 

A segunda amostra foi lavada duas vezes com shampoo de limpeza 

profunda, conforme orientação do fabricante e após a secagem a amostra 

passou pelo processo de alisamento com produto comercial contendo 

formaldeído em concentração igual a 3,38% , por tratamento térmico (prancha) 

à temperatura de 230°C e, em seguida, foi resfriada à temperatura ambiente. 

Após o resfriamento foi aplicado à amostra hidratante finalizador por, 

aproximadamente, 5 minutos e prosseguiu-se com enxágue e finalização com 

secagem. As amostras prontas foram submetidas à análise pela técnica de 

MEV e suas imagens disponibilizadas no OVA para discussão dos efeitos do 

formaldeído no fio de cabelo. 

O procedimento realizado no preparo das amostras em laboratório 

(experimento) é o mesmo realizado nos salões de beleza, o que configura a 

aproximação entre os saberes práticos científicos e as atividades cotidianas 

desse tipo de estabelecimento comercial. Isso justifica a necessidade de 

abordagem desta prática cotidiana de embelezamento em aulas de Química, 

uma vez que a contextualização parte da criação de significados que se 

refletem no cotidiano dos alunos de forma a entenderem os problemas 

envolvidos na cultura e na sociedade (LOPES, 2009). 

 

5.1.2 Identificação do formaldeído pelo reagente de Schiff e sua quantificação 

pela técnica de espectrofotometria 
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Em seguida, amostras de creme alisante foram preparadas para a 

realização da identificação e quantificação de formaldeído por meio do 

Reagente de Schiff, Espectrofotometria e RMN. 

Para a identificação do formaldeído, foi preparado o reagente de Schiff 

pesando 100 mg de fucsina básica, ou hidrocloreto de rosanilina (corante de 

cor magenta de fórmula química C20H19N3·HCl), em um béquer de 100 mL, 

onde foi dissolvido em 75mL de água destilada a 80ºC. Posteriormente, foram 

acrescentados 2,5g de sulfito de sódio (Na2SO3), e a solução foi transferida 

analiticamente para um balão volumétrico completando o volume para 100 mL. 

A identificação foi feita a partir da pesagem de 2g da amostra de creme alisante 

em um béquer de 100 mL, adicionando duas gotas do ácido sulfúrico (H2SO4) 1 

mol/L e 2 mL do reagente de Schiff. O reagente deve estava incolor no 

momento da utilização. A solução foi agitada e deixada em repouso por cinco 

minutos. O surgimento da cor rosa ou malva, após os cinco minutos , indicou a 

presença de quantidade de formol superior a 0,01%. 

Para a quantificação do formaldeído no creme alisante via 

espectrofotometria de absorção no UV-Visível, foram realizados oito preparos 

de soluções, como descrito no Guia de Controle de Qualidade de Produtos 

Cosméticos (BRASIL, 2008). 

 1- Reagente de acetilacetona 

Foram pesados 150 g de acetato de amônio anidro em um balão 

volumétrico de 1000 ml. 

Foram adicionados 2 ml de acetilacetona (recentemente destilada a 

pressão reduzida – 25 mmHg 25ºC – e que não deveria apresentar absorção a 

410 nm) e 3 ml de ácido acético concentrado, completando o volume com 

água. O pH da solução deveria estar em torno de 6,4. Esse reagente deveria 

ser preparado no momento do uso. 

2- Reagente sem acetilacetona 

Foi realizado como descrito acima, porém sem adicionar a 

acetilacetona. 

3- Solução mãe de formaldeído padrão 

Foram pesados 5g de formaldeído (37%)  e feita a transferência

  para  um  balão  volumétrico  de  1000 ml, completando o volume 

com água. 
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4- Determinação do título da solução mãe 

Foram pipetados 10 ml da solução padrão. Foram adicionados 25 ml 

de solução padrão de iodo 0,05M e 10 ml de solução de hidróxido de sódio 1M. 

A solução ficou em repouso durante cinco minutos. 

Foram adicionados 11 ml de ácido clorídrico 1M o iodo em excesso foi 

doseado com uma solução padrão de tiossulfato de sódio 0,1M, em presença 

de goma de amido como indicador; 1 ml dessa solução de iodo 0,05M 

consumida correspondeu a 1,5 mg de formaldeído. 

 

5- Solução diluída de formaldeído padrão 

Foi efetuada sucessivamente uma diluição 1/20 e depois uma diluição 1/100 da 

solução mãe em água; 1 ml dessa solução mãe continha cerca de 1 μg de 

formaldeído. Calculou o seu teor exato. 

6- Solução amostra 

Foi pesada uma quantidade de amostra de aproximadamente 150 μg 

de formaldeído. 

Foi transferida para um balão volumétrico de 100 ml. O volume foi 

completado com água e misturar. 

Foi verificado se o pH estava próximo de 6.  O pH foi ajustado com 

solução de ácido clorídrico 0,1M. 

Em um erlenmeyer de 50 ml, foram transferidos 10 ml da solução 

amostra e 5 ml de reagente de acetilacetona e foi adicionada água até o 

volume de 30 ml. 

7- Solução testemunha 

A interferência da coloração de fundo na amostra de ensaio foi 

eliminada da seguinte forma: em um erlenmeyer de 50 ml, foram transferidos 

10 ml da solução amostra e 5 ml de reagente sem acetilacetona, e adicionada 

água até o volume de 30 ml. 

8- Ensaio em branco 

Em um erlenmeyer de 50 ml, foram transferidos 5 ml de reagente de 

acetilacetona, até completar um volume de 30 ml com água. 

Procedimento: 

As misturas preparadas das soluções de amostra, testemunha e 

branco foram agitadas. Os Erlenmeyers foram deixados em banho-maria a 
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60ºC, durante dez minutos e esfriados durante dois minutos em um banho de 

água gelada. 

As soluções foram transferidas para um filtro de decantação de 50 ml 

contendo exatamente 10 ml de 1-butanol e o mesmo foi lavado com 3 a 5 ml de 

água. A mistura foi agitada durante trinta segundos e deixada em decantação. 

A fase butanólica foi filtrada por um filtro separador de fase (ref. 

Whatman 1PS) para cubetas do espectrofotômetro.  

 A absorbância A (A1) foi determinada a 410 nm do extrato da solução 

amostra em relação ao extrato da solução testemunha. Da mesma forma, foi 

determinada a absorbância A (A2) do extrato do ensaio em branco em relação 

a 1-butanol. 

Todas as operações foram realizadas no período de 25 minutos a partir 

do momento em que os erlenmeyers foram colocados em banho-maria 

a 60ºC. 

 A fase butanoica foi transferida para cubetas para medir a absorbância 

das amostras, de forma que, primeiro, foi feito o teste em branco, colocando 

apenas solvente (1-butanol) em uma cubeta para calibrar o aparelho, atribuindo 

um valor de 0% de absorbância e 100% de transmitância. 

Na realização do teste em branco, foram usados todos os reagentes, 

exceto aquele que se tinha interesse de determinar na intenção de verificar se 

existia alguma interferência. Caso ocorresse alguma interferência, ela poderia 

ser desconsiderada no resultado final. 

Em seguida, as amostras foram colocadas em cubetas idênticas às do 

branco e elas foram introduzidas no espectrofotômetro uv-vis que mede a 

absorbância em cada comprimento de onda e gera um gráfico chamado 

espectro de absorção. Cada amostra teve sua absorbância medida, o que 

possibilitou a execução de uma curva de calibração para descobrir a 

absorbância para cada concentração, de forma a descobrir a concentração das 

soluções. 

 

5.1.3 A identificação e quantificação pela técnica de Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) 
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Foi realizada a técnica de RMN em amostras dos mesmos cremes 

alisantes utilizados na espectrofotometria na intenção de também quantificar o 

formaldeído. Foi utilizado o equipamento Bruker Avance III 500 (500 MHz para 

1H e 125 MHz para 13C), equipado com sonda BBI. Os solventes usados foram 

Dimetilsulfóxido-D6 (Deutero), água deuterada (D2O, Aldrich) e 

Dimetilformamida (Dinâmica). Para o experimento quantitativo, os parâmetros 

de aquisição foram: tempo de relaxação d1 de 60s, acúmulo de 4 scans, tempo 

de aquisição de 5,48s, janela espectral de 11,96 ppm e FID com 64K pontos. 

Os espectros foram adquiridos a 25ºC. 

A quantificação do formaldeído foi realizada pelo software ERETIC. 

Uma alíquota de 50 mg do creme foi extraída com 500 µL de D2O. Após a 

centrifugação, 300 µL de D2O foram adicionados a 250 µL do sobrenadante. 

Assim, foram encontradas as concentrações de formaldeído nos produtos 

analisados. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

6.1 CARACTERIZANDO OS SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

Na etapa da montagem do projeto foram definidos como sujeitos da 

investigação 10 clientes (C1; C2;...) do salão de beleza com faixa etária de 18 a 

53 anos e 180 alunos (A1; A2;...) de Ensino Médio de duas escolas públicas de 

Goiânia com faixa etária de 15 a 17 anos. Vale ressaltar que as clientes do 

salão atuam em diversas profissões: uma dona de casa, uma consultora de 

viagens, uma agente de saúde, uma costureira, uma auxiliar de produção, três 

estudantes e duas professoras. 

Destacaremos nas tabelas a seguir respostas aos seguintes 

questionamentos: „„Você faz alisamento capilar?; Há quanto tempo e por quê?; 

Comente como é o procedimento.‟‟; „„Você tem conhecimento de quais 

substâncias promovem o alisamento capilar e como elas atuam? Se sim, 

comente.‟‟. 

Quadro 1 - Identificação do conhecimento dos sujeitos pesquisados sobre as substâncias que 
promovem o alisamento capilar. 
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Pergunta 
‘’Você tem conhecimento de quais substâncias promovem o 

alisamento capilar e como elas atuam? Se sim, comente.’’ 

Sujeitos* Respostas 

C1 Não. 

C2 
Máscaras que atuam deixando os fios leves, macios e com um brilho muito 
bom. 

C3 Não. 

A1 Não. 

A2 Não. 

C4 Não. 

C5 Não. 

A3 Sei que vai formol. Não sei explicar como atua. 

A4 Somente o formol. 

A5 Sim. Atuam no couro cabeludo fazendo a cutícula do cabelo abrir. 

Fonte: LPEQI. 

* C: Cliente do salão de beleza; A: Aluno do ensino médio. 

 

Quadro 2 - Identificação dos sujeitos que fazem alisamento capilar há quanto tempo fazem e 
como enxergam o procedimento. 

 

Pergunta 
Você faz alisamento capilar? Há quanto tempo e por quê?  

Comente como é o procedimento. 

Sujeitos* Respostas 

C1 Sim, têm uns dois anos e quero parar. Ele é forte e ardem os olhos. 

C2 
Sim. Uma escova progressiva. Há uns três meses, pensando em reduzir o 
volume. Não gostei, procedimento muito agressivo ao cabelo. 

C3 
Sim, faz muito tempo. Uns 10 anos, mais ou menos. Passa o produto e a 
chapinha. 

A1 Sim. Há quatro anos. Usa shampoo e progressiva para alisar. 

A2 Fazia. Tem seis meses que não faço. 

C4 Sim. Tem seis meses. Procedimento perfeito. Deixa o cabelo bem liso. 

C5 
Sim. De cinco em cinco meses eu faço o alisamento. É simples. É aplicado no 
cabelo com cuidado deixando agir por alguns minutos e depois lava o mesmo. 

A3 
Hoje não mais. Parei por ter danificado meu cabelo. Fiz progressiva, o que 
mudou completamente meu cabelo. 

A4 
Sim. Há oito meses, para manter o cabelo mais liso, alguns fios no lugar. O 
procedimento é eficaz, porém desgastante e chato de ser feito, causa ardência 
nos olhos, falta de ar e irritação na garganta. 

A5 
Sim. Tem dois meses. Fiz porque não gosto do meu cabelo cacheado. Ela 
utilizou formol. 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir dos questionários aplicados. 

* C: Cliente do salão de beleza. ** A: Aluno do ensino médio. 
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Quando analisamos no quadro 1 as respostas de C1, C3, C4, C5, A1 e 

A2, para o questionamento: „„Você tem conhecimento de quais substâncias 

promovem o alisamento capilar e como elas atuam? Se sim, comente‟‟, 

constatamos que todas elas afirmam não ter conhecimento das substâncias 

que promovem o alisamento capilar e ao comparar com as respostas delas no 

quadro 2 para „„Você faz alisamento capilar? Há quanto tempo e por quê?  

Comente como é o procedimento‟‟, percebemos que apenas C1 comenta sobre 

os danos que o procedimento gera à sua saúde e afirma querer parar de fazer. 

Temos como sujeitos da investigação clientes do salão de beleza e 

alunos do Ensino Médio que em sua grande maioria não têm conhecimento das 

substâncias que promovem o alisamento capilar e como elas atuam ou que têm 

uma visão apenas estética, como evidenciado na resposta de C2 (Quadro 1) 

„„Máscaras que atuam deixando os fios leves, macios e com um brilho muito 

bom.‟‟ 

Concordamos com Silva e colaboradores (2017) que no geral não há 

por parte dos consumidores de alisamento uma preocupação com a legalidade 

dos produtos cosméticos e a maioria não tem conhecimento dos riscos que o 

formol gera à saúde. Enxergamos também que quase nenhum profissional 

cabeleireiro tem conhecimento específico sobre o assunto para conscientizar 

suas/seus clientes. Nossos resultados corroboram com Silva e colaboradores 

quando verificamos as respostas presentes no quadro 1, pois temos 

comprovação de que mesmo diante da legislação vigente quanto ao uso do 

formol para a prática de alisamento capilar o produto permanece em uso, o que 

podemos evidenciar nas respostas de A3 e A4, respectivamente (A3: Sei que 

vai formol. Não sei explicar como atua; A4: Somente o formol). 

Nas respostas de A3 e A4 percebemos indícios de informações em 

relação à resposta de C2, no quadro 1, por saber qual substância é usada em 

seus cabelos para alisá-los. As respostas de A3, no quadro 2, nos mostra uma 

reflexão acerca da prática do alisamento capilar, pois diante do questionamento 

ela responde “Hoje não mais. Parei por ter danificado meu cabelo. Fiz 

progressiva, o que mudou completamente meu cabelo”.  

Não podemos afirmar que a fala de A3 sobre os danos ao seu cabelo e 

sua opção de querer parar de fazer o alisamento estejam relacionadas ao 

formaldeído, mas podemos levar em consideração que uma abordagem 
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metodológica visando o letramento científico acerca desse problema pode levá-

la a fazer tal associação (SCHNETZLER; SANTOS, 2000). 

A resposta de A5, no quadro 1, (A5: Sim. Atuam no couro cabeludo 

fazendo a cutícula do cabelo abrir.) nos mostra a necessidade de formação 

crítica a partir da temática alisamento capilar, uma vez que ele não promove 

alisamento por meio do contato com o couro cabeludo e sim com a fibra capilar 

(HALAL, 2017). Como o produto tem um pH em torno de 1,8 a 2,0 que é muito 

baixo em relação ao pH natural do couro cabeludo que é em torno de 5,5 , o 

contato dele gera queimadura e, consequentemente, descamação da pele, 

além de aumentar a oleosidade no local provocando a queda dos fios. 

Dos dois grupos pesquisados, de acordo com o quadro 2, pelas 

respostas dadas identificamos que todas já fizeram ou ainda fazem uso do 

alisamento capilar. O tempo durante o qual elas fazem alisamento varia entre 2 

meses a 10 anos. Ao descreverem o procedimento, nos chamou a atenção a 

resposta de A4 (A4: [...] O procedimento é eficaz, porém desgastante e chato 

de ser feito, causa ardência nos olhos, falta de ar e irritação na garganta.), pois 

para ela o procedimento é eficaz porque cumpre seu papel de alisamento, 

contudo ela tem consciência dos fatores adversos, como “ardência nos olhos, 

falta de ar e irritação na garganta”. 

Identificamos mais uma vez a importância da promoção de formação a 

dar condições para que os estudantes aprendam conceitos químicos e reflitam 

criticamente sobre a temática alisamento capilar para que escolham alisantes 

seguros e tenham consciência dos perigos relacionados ao uso do formaldeído 

para finalidade de alisamento (SCHNETZLER; SANTOS, 2000). 

Algumas substâncias são utilizadas nos fios capilares para mudar a 

sua configuração tornando-os lisos em virtude da busca constante de 

modificação da aparência dos cabelos. Dentre essas substâncias estão, por 

exemplo, o formaldeído e o ácido glioxílico isolado e em combinação com a 

carbocisteína que tem regulamentações específicas para utilização em 

produtos cosméticos pela Anvisa na formulação de cosméticos. Sobre isso, Sá 

Dias (2015) afirma que: 

 

a partir de 2003, apareceram no mercado produtos denominados 
“escovas progressivas”, que utilizavam formaldeído, componente 
ativo que foi proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
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(ANVISA) para uso como ativo para alisante, pelos efeitos danosos 
que oferece à saúde. Assim, na tentativa de substituir o formaldeído 
nas formulações, surgiram outros ingredientes ativos, como 
gluraldeído, ácido glioxílico e produtos à base de carbocisteína com 
ácido glioxílico (p. 28). 

 

   Os sujeitos da investigação são de origens diferentes, como estilos 

de vida e idades diversas e interesses distintos, mas com uma característica 

comum: imediatistas. Ambos não levam em consideração os danos que o 

produto para alisamento pode causar, mas sim em se manterem com padrão 

de beleza estabelecido culturalmente e socialmente, negando sua identidade e 

agredindo sua saúde na intenção de atender a um modelo estereotipado pelo 

modo de produção capitalista (BAUMAN, 2008). Essa postura se tornou 

evidente ao analisarmos as questões prioritárias estabelecidas no quadro 1. 

Outra análise pode ser estabelecida para além do imediatismo que é o 

ato inconsciente. Muitas das vezes a pessoa interpreta a realidade de forma 

equivocada, iludida fazendo „„uma interpretação mistificada de uma realidade 

cuja verdadeira natureza permanece por compreender, aprisionando, assim, o 

homem dentro da ilusão, da alienação e da dependência‟‟ (SÈVE, 1979, p. 

493). 

 A alienação abrange o comportamento do indivíduo não só no 

mercado de trabalho, nas relações sociais, mas também no seu contexto de 

vida pessoal fazendo com que os sujeitos se tornem coadjuvantes em sua 

própria realidade de vida (MARTINS, 2004). 

Essa alienação é muito presente no contexto social capitalista, que 

coincidentemente é o nosso contexto, e seu reflexo na sociedade é 

determinado pela forma com que o indivíduo compreende sua presença no 

mundo. Ele não pode compreender sua presença de forma particular, mas sim 

de forma coletiva. O papel da educação, de acordo com Vásques (1997, p. 

160), é trabalhar na superação dessa particularidade, é conscientizar, é ser 

além do pedagógico (MARTINS, 2004). 

A consciência é uma questão importante. Ter motivos para realizar um 

procedimento de alisamento capilar, por exemplo, é uma coisa, agora ter 

consciência sobre esses motivos, é outra coisa. Dessa forma conclui-se que 

podem acontecer situações em que os motivos estejam ocultos para o sujeito. 

Motivos estes inconscientes e que podem ser enxergados ou conhecidos com 
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o contato externo, com o reconhecimento de uma ideologia que cria a falsa 

consciência que „„não atende a uma ordem psicológica, mas, sim, social, 

objetiva e prática‟‟ (MARTINS, 2004, p.92). 

 

6.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES CONSIDERADAS PRIORITÁRIAS 
 

Os motivos norteadores da busca pelo alisamento pelas clientes e 

alunas foram identificados pela seguinte pergunta: Quais são os motivos que te 

levam a realizar o alisamento capilar e qual a relação desses motivos com a 

sua profissão ou com sua rotina diária? 

  Temos dois grupos distintos com algo em comum, ambos são 

influenciados pelo modo de produção a serem consumidores compulsivos que, 

neste caso, as relações sociais estão baseadas no consumo que organiza 

como as pessoas veem os outros e como projetam sua imagem em sociedade. 

A sociedade de consumo nos transforma em mercadoria forçando 

nossa adequação às exigências do mercado para continuar sendo uma 

mercadoria vendável (BAUMAN, 2008). Isso fica evidente na resposta da 

cliente (C1). 

 

C1: Gosto de me cuidar e me sentir linda. Gosto de ter boa aparência, principalmente 
no trabalho. Meus cabelos têm raízes altas e acho eles muito finos. Quando estão 
soltos dão aspecto, tipo, vamos dizer cabelo do palhaço „Bozo‟. Por isso sempre que 
posso faço relaxamento para ficarem com a raiz baixa e calma, pois quando estão 
calmos eu também fico. Com as raízes altas uso muito ele só amarrado e molhado 
para trabalhar, tenho vergonha de deixá-los soltos. Gosto de ter boa aparência no 
trabalho, boa aparência é tudo, né? Eu acho! Sou auxiliar de produção, não gosto de 
ir bagunçada para o trabalho. Gosto de estar bem, digamos, causar, receber elogios. 
Relaxados! Me arrumo para o trabalho e se o cabelo está calmo e bonito você 
também está, né? Se não, sai da frente. 

 

O mercado de trabalho de uma sociedade capitalista deve ser atrativo 

ao olhar dos consumidores e deve motivá-los à compra. Portanto, na visão 

capitalista as pessoas que trabalham no comércio precisam ser 

“adequadamente nutridas e saudáveis, acostumadas a um comportamento 

disciplinado e possuidoras de habilidades exigidas pelas rotinas de trabalho 

dos empregos que procuram” (BAUMAN, 2008). 

Para Solomon (2002), a motivação se refere “aos processos que fazem 

com que as pessoas se comportem do jeito que se comportam” (p. 95). Para o 
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autor, a motivação acontece quando o consumidor busca satisfazer uma 

necessidade ativada, que pode ser do tipo: 

 

utilitária (isto é, um desejo de obter algum benefício funcional ou 
prático, como quando uma pessoa come legumes por razões 
nutricionais) ou hedônica (ou seja, uma necessidade de experiência, 
envolvendo respostas ou fantasias emocionais...). O estado final 
desejado é o objetivo do consumidor (SOLOMON, 2002, p. 95). 
 

A fala de C1 salienta uma necessidade hedônica em que “um estado 

de tensão impulsiona o consumidor a tentar reduzir ou eliminar a necessidade” 

(SOLOMON, 2002, p. 95). Contudo, seu objetivo ultrapassa a satisfação 

pessoal da necessidade, desejo e vontade, buscando um „„modelo ideal‟‟ 

imposto pelo modo de produção capitalista que com o apoio dos profissionais 

de marketing tenta “criar produtos e serviços que fornecerão os benefícios 

desejados e permitirão ao consumidor reduzir a tensão” (SOLOMON, 2002, p. 

95). 

O consumidor está sempre buscando ser esse „„modelo ideal‟‟, mesmo 

que inconscientemente, pois o medo da inadequação sempre prevalece e o 

mercado de consumo, por sua vez, tira proveito disso. Assim, as indústrias 

fabricam mercadorias visando atender aos desejos e imediatismos de forma a 

transmitir confiança para o esforço de seus clientes no enfrentamento do 

desafio da adequação (BAUMAN, 2008). 

O ato inconsciente pode ser evidenciado na fala de C2. 

 

C2: Eu faço o alisamento capilar por praticidade. Quando está liso 
fica mais fácil de cuidar. Basta lavar e secar, estou pronta para ir 
passear ou trabalhar. Não necessariamente tem relação com minha 
profissão, faço por praticidade, e vaidade também, me sinto melhor e 
mais bonita com os cabelos lisos (Cliente do salão/Professora). 

 

Segundo Solomon (2002), existe um distanciamento entre as 

características do consumidor e o modelo ideal, em que tanto a necessidade 

utilitária quanto a hedônica criam um gradiente de tensão provocando no 

consumidor um estado emergencial de redução, chamado de impulso. 

A fala de C2 demonstra que a satisfação de sua necessidade é 

“influenciada por seu conjunto único de experiências e pelos valores instalados 

pela cultura em que foi educada” (SOLOMON, 2002, p.95) ou influenciada. 
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Assim, “os fatores pessoais e culturais se combinam para criar um desejo, que 

é uma manifestação de uma necessidade” (p.95). Diante disso, o caminho 

usado por C2 para diminuir o impulso é o alisamento capilar que motivado pela 

cultura e pelo desejo provoca redução de sua tensão. 

A mídia é uma ferramenta de manipulação de massa que impulsiona a 

demarcação desses padrões e reafirma a repressão ao enaltecer imagens de 

mulheres negras alcançando padrões eurocêntricos, uma vez que os cabelos 

cacheados e crespos são ainda considerados inadequados por uma parcela da 

sociedade (CHAPMAN, 2007; SILVA; FARIAS, 2018), mas que não serão 

enfatizados neste estudo. 

A sociedade de consumo se mantém sustentada enquanto a não 

satisfação vigora, a razão não é estimulada e a necessidade de algo novo está 

sempre presente, de forma que não se é pensado que o que é comprado 

realmente tem utilidade. O indivíduo se torna, portanto, um objeto nesse 

contexto em uma sociedade imediatista em que a cooperação é uma questão 

esquecida e o individualismo predomina (BAUMAN, 2008). O imediatismo 

instiga a necessidade a ponto de o indivíduo dar vida a seus cabelos e associar 

que ele pede algo, como na fala de A1. 

 

A1: Então, geralmente sinto que meu cabelo pede pelo alisamento, porque a raiz 
cresce, o volume aumenta e a facilidade para arrumar também é bem maior, não tem 
necessidade de ficar escovando ou passando prancha! Alisar o cabelo me traz 
facilidade para o dia a dia, tendo em vista que gosto de ficar arrumada mesmo 
estando em casa. (Estudante Ensino Médio). 

 

A motivação de redução da tensão causada pelo estado de agitação 

provocada pelas necessidades biológicas de consumo não satisfeitas 

caracteriza a impulsividade. Para Gerbing, Ahadi e Patton (1987), “a 

impulsividade corresponde à tendência de responder rapidamente a um 

estímulo dado, sem deliberação e avaliação de suas consequências” (COSTA, 

2002, p. 23). Esse comportamento pode ser caracterizado por duas dimensões: 

a cognitiva e a comportamental. 

A dimensão cognitiva diz respeito ao impulso a partir de uma avaliação 

simplória da situação, “sem se preocupar com as repercussões de sua futura 

ação, por apresentar dificuldades de concentração ou mesmo por não realizar 

esforço algum de avaliação” (COSTA, 2002, p. 24). Tal dimensão pode ser 
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identificada na fala de C2 quando diz “[...] um pouco doído, por repetir várias 

vezes o procedimento, mas feliz com o resultado”.  

Já a dimensão comportamental se refere ao impulso como uma 

resposta instantânea a um estímulo situacional (COSTA, 2002). Tal dimensão 

pode ser identificada na fala de A1 quando diz que o “[...] cabelo pede pelo 

alisamento [...]”, mostrando a incapacidade de avaliar sistematicamente sua 

condição, ou seja, “quando fatos importantes na tomada de decisão são 

esquecidos, tornando-se um comportamento involuntário e incontrolável” 

(COSTA, 2002, p. 24). 

Nos questionários aplicados tivemos também a seguinte pergunta: 

„„Quais os pontos positivos do alisamento capilar? E os negativos?‟‟. Ao 

analisar as respostas dadas elaboramos o quadro 3 que evidencia a reificação 

ou coisificação das pessoas para adquirir padrões de beleza presentes na 

sociedade. 

 

Quadro 3 - Aspectos positivos e negativos percebidos pelas clientes do salão de beleza quanto 
à prática de alisamento capilar. 

 

Pergunta 
Quais os pontos positivos do 

alisamento capilar? 
E os negativos? 

Sujeitos* Respostas Respostas 

C1 Facilidade diária 
Os fios ficam quebradiços, ressecados 
e com pontas duplas. 

C2 Liso e lindo. 
Prejuízo ao organismo e oleosidade 
em excesso. 

C3 Brilho e força. Queda de cabelo, dor e toxicidade. 

A1 Fim dos cachos. Queda e enfraquecimento do cabelo. 

A2 Redução do volume. Agressão ao cabelo. 

C4 Aparência de cabelo cuidado. 
Queima do couro cabeludo e queda 
dos fios. 

C5 Bonito, cabelo liso é mais prático. 
Cabelo estragado, procedimento 
demorado e dolorido. 

A3 
Melhor invenção, hoje uso meus 
cabelos soltos como minhas 
colegas da escola. 

Prejuízo à saúde. 

A4 
Lindo, igual ao cabelo das 
famosas. 

Queda de cabelo. 

A5 Praticidade. 
Os olhos ardem e o couro cabeludo 
fica repuxando. 

Fonte: LPEQI. 

* C: Cliente do salão de beleza. ** A: Aluno do ensino médio. 
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Os dados do quadro 3 demonstram que mesmo diante dos aspectos 

negativos, o procedimento é realizado pelas pessoas que alegam: praticidade, 

beleza, ausência de cachos e redução de volume, aspectos que evidenciam 

um padrão de beleza exigido pela sociedade. Aqui é caracterizada a dimensão 

cognitiva quando uma das clientes do Salão de Beleza diz dos aspectos 

positivos do alisamento: „„Melhor invenção, hoje uso meus cabelos soltos como 

minhas colegas da escola.‟‟, em contrapartida dos aspectos negativos: o 

prejuízo à saúde. 

 Isso nos remete à seguinte questão: Como um serviço vendido por 

empresas de embelezamento pode trazer prejuízos à saúde? A realidade é que 

as pessoas abrem mão de sua identidade para alcançar padrões de beleza 

estabelecidos socialmente, adquirindo um papel de objeto, de forma que as 

relações sociais passam a ser coisificadas (SILVA; FARIAS, 2018). Para 

Bauman (2008), existe a predominância da renúncia do próprio ser para obter 

reconhecimento na sociedade de consumo, o que torna o ser humano capaz de 

regredir, de se considerar como um objeto desejado e realizar qualquer artifício 

para manter essa posição, mesmo que isso gere danos à sua saúde. 

Nesse sentido, apresentamos aqui um problema de saúde pública 

como questão prioritária presente em nossa investigação. Baseados em Buss e 

Pellegrini Filho (2007), as condições de saúde dos indivíduos estão 

relacionadas com fatores econômicos, políticos, ambientais, sociais e 

comportamentais que são Determinantes Sociais da Saúde (DSS). 

O modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) apresenta os DSS em 

diferentes camadas, desde determinantes individuais (mais próximos dos 

indivíduos) até macrodeterminantes (mais distantes dos indivíduos). 

No primeiro nível estão determinantes comportamentais ou individuais, 

que são ligados ao livre arbítrio dos indivíduos. Estão relacionados à como eles 

querem levar suas vidas em relação à dieta, uso de álcool, tabaco, atividade 

física, etc. Tudo isso está relacionado à sociedade em que o indivíduo está 

inserido, tendo influência pela cultura nela presente (BUSS; PELLEGRINI 

FILHO, 2007). 

No segundo nível estão as redes sociais e comunitárias que são 

fundamentais no estabelecimento de laços de confiança e solidariedade de 

forma a garantir a promoção da saúde das pessoas. É nesse nível que estão 
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as políticas de apoio com ações coletivas no intuito de melhorar as condições 

de vida, especialmente das pessoas mais vulneráveis, para que essas se 

tornem participantes ativos dentro da sociedade (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 

2007). 

No terceiro nível estão os determinantes ligados às condições de vida e 

de trabalho. Esses têm relação com o ambiente de trabalho, com o acesso à 

educação, alimentação, saúde, moradia, transporte, tudo o que tem a ver com 

o cotidiano das pessoas (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

No quarto nível estão os macrodeterminantes relacionados com a 

estrutura social, econômica, ambiental e cultural de uma sociedade, de forma 

que através de políticas específicas para preservação do meio ambiente, para 

promoção de uma cultura de paz e solidariedade obtenhamos desenvolvimento 

sustentável e redução das desigualdades, da violência, da degradação ao meio 

ambiente e, consequentemente, dos efeitos que tudo isso gera na sociedade 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Portanto, temos fatores que influenciam de forma direta na saúde 

pública. Com base no Modelo dos Determinantes Sociais da Saúde proposto 

por Dahlgren e Whitehead (1991), criamos a imagem 2 para sintetizar a 

abordagem que iremos realizar em nossa discussão, uma vez que optamos por 

abordar os fatores econômicos, sociais e culturais. 

 

Figura 1: Modelo dos Determinantes Sociais da Saúde proposto por Dahlgren e Whitehead 

(1991) e adotado pela OMS. 

 

 

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/sus/determinantes.php. 

 

Figura 2: Fatores que influenciam nos problemas de saúde pública. 
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Fonte: Modelo dos Determinantes Sociais da Saúde proposto por Dahlgren e Whitehead 

(1991) e adotado pela OMS. 

 

Diante do exposto, nossos resultados caracterizam o uso indevido do 

formaldeído com a finalidade de alisamento capilar sinalizando fatores que 

influenciam diretamente nas condições de saúde dos indivíduos que fazem uso 

de produtos contendo-o em sua composição. 

Sendo assim, as abordagens dos fatores sociais, econômicos e 

culturais (Quadro 4) surgem a partir das análises dos dados presentes nas 

respostas dos questionários e de falas presentes em uma discussão em sala 

de aula. 

Quadro 4 - Caracterização dos Determinantes Sociais de Saúde a serem abordados. 

Perguntas Respostas Fala durante a aula 
Determinantes 

Sociais de 
Saúde 

Como o cabelo fica 
após o alisamento? 

“Lindo, igual ao cabelo 
das famosas”. 

 Fator Cultural 

  

“Se o produto alisa, 
fica famoso e vende 
mais. A empresa vai 

ganhar mais dinheiro”. 

Fator Econômico 

Quais os pontos 
positivos do 

alisamento capilar? 

“Melhor invenção, hoje 
uso meus cabelos soltos 

como minhas colegas 
da escola”. 

 Fator Social 

Fonte: LPEQI. 

 



68 

 

No tópico 11, intitulado “Refletindo a ação: discutindo a aplicação do 

OVA” criado para discutir a temática “Alisamento capilar” no ensino de 

Química, fazemos uma abordagem sobre esses determinantes sociais de 

saúde. 

 

7 RESOLUÇÕES DE DIRETORIA COLEGIADA E PESQUISAS PÚBLICAS 

DA ANVISA: SOBRE O USO DE FORMALDEÍDO EM ALISANTES 

CAPILARES 

 

Os cosméticos podem ser regularizados por meio de registro ou por 

meio de notificação, no caso de isentos de registro de acordo com a RDC 

7/2015 (alterada pela RDC 237/2018). De acordo com o documento, existem 

cinco categorias que precisam de registro: alisantes capilares, repelentes para 

insetos, bronzeadores, protetores solares e gel antisséptico para mãos. 

Tanto para o cosmético notificado quanto para o registrado é 

necessário que haja um encaminhamento de documentações específicas para 

a Anvisa, descritas na RDC 288/2019. Para os registrados ocorre uma pré-

análise e a empresa só pode fabricar ou importar após a aprovação da Anvisa 

do registro e publicação no Diário Oficial da União. A agência não realiza 

nenhuma análise laboratorial. É a empresa que realiza os testes de controle de 

segurança, eficácia, qualidade e envia para a Anvisa por documentação que é 

analisada pela Agência que concede a aprovação ou não. A análise laboratorial 

pode ser realizada pelos laboratórios centrais depois que o produto está no 

mercado, caso ocorra alguma denúncia. 

Comprovar a segurança dos produtos alisantes requer cuidado, uma 

vez que os ativos alisantes têm características de serem irritantes e 

alergênicos, apresentarem pH extremos (muito ácido ou muito básico) e, no 

geral, diminuírem a resistência dos fios podendo ocasionar queda ou quebra da 

fibra capilar. Mesmo que a empresa comprove a segurança do produto é difícil 

prever quais outros procedimentos uma pessoa pode ter realizado em seu 

cabelo anteriormente. Por isso, é necessário que haja cuidados antes e durante 

a aplicação, como: o uso de luvas, evitar o contato com mucosa nasal, com os 

olhos, couro cabeludo (respeitando 1 cm de distância do mesmo no momento 

da aplicação), respeitar o tempo de ação do produto e a frequência 
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recomendada, além de realizar teste de mecha. Vale ressaltar que não é 

recomendado o uso em crianças, grávidas e lactantes. Isso tudo configura os 

motivos pelos quais os alisantes precisam ser registrados. 

De acordo com a Agência, embora os alisantes sejam sujeitos a 

registros, muitas empresas regularizam os produtos como “isentos de 

registros”, como se fossem condicionadores (pois estes são isentos) ou 

produtos para modelar os cabelos, máscaras e, na verdade, são alisantes. 

Geralmente, essas empresas usam ativos alisantes não regulamentados e não 

indicam a finalidade de alisamento no rótulo do produto ou usam termos para 

induzir o uso, como progressiva, escova capilar, selagem, botox capilar, dentre 

outros, direcionando um modo de uso característico de alisantes capilares.  Na 

medida em que as empresas não indicam a presença de formaldeído no rótulo 

do produto alisante tornam mais difíceis as fiscalizações. 

A Anvisa orienta em suas plataformas digitais que a população 

verifique se o produto usado está registrado, via consulta no site da Agência 

(Figuras 3, 4 e 5), acessando o site https://consultas.anvisa.gov.br/#/ e clicando 

na opção cosméticos.  

Após acessar página de pesquisa do produto, deve-se colocar o 

número de processo que está na rotulagem do produto cosmético, o número de 

autorização da empresa (que são seis dígitos e geralmente começa com 2 ou 

com 4) ou o nome do produto. Se o produto estiver registrado, ele pode ser 

utilizado. 

 

Figura 3: Print da página da Anvisa referente à consulta de produtos cosméticos. 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/
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Fonte:  https://consultas.anvisa.gov.br/#/ 

 

Em seguida a pessoa deve clicar na opção produtos registrados. 

 

Figura 4: Print da página de busca por produtos, notificados, registrados e regularizados. 

 

Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/ 

 
Figura 5: Print da página de pesquisa do produto pelo seu nome, número de registro e/ou 

número de processo. 

 

Fonte: https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/ 

Se o produto alisante for encontrado em outra aba que não seja a de 

produtos registrados, a Agência não aconselha o seu uso, pois se encontra em 

situação irregular, muitas das vezes por se tratar de algum produto que a 

empresa tentou mascarar apenas notificando-o ou regularizando-o, conforme a 

figura 4. 
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Por conta de os produtos cosméticos serem considerados 

indispensáveis no mercado é importante toda atenção ao seu uso. Devido à 

falta de conhecimento político que envolve a legislação apontada pela Anvisa, 

por exemplo, substâncias como o formaldeído são utilizadas de forma 

indiscriminada, acarretando danos à saúde e à fibra capilar e esses danos 

acabam passando despercebidos não só por profissionais, mas também pelo 

consumidor.  

Delfini (2011) aponta uma justificativa plausível sobre as causas do uso 

constante dessa substância e o porquê que a verificação de registro e as 

denúncias são importantes: 

 

Os produtos para cabelos pertencem a uma classe indispensável ao 
mercado cosmético, entretanto necessitam de cuidados e atenção 
especial para uso. A vaidade atual é um fator importante no uso 
indiscriminado de substâncias químicas que proporcionem alisamento 
ao fio e, infelizmente, os malefícios desses produtos são muitas 
vezes ocultados pelo profissional cabeleireiro ou negligenciados pelo 
próprio consumidor. Entretanto, pressupõe-se favorável o benefício 
desses produtos comparativamente com os riscos. Se utilizados de 
modo correto, seguindo as legislações sanitárias e o procedimento 
indicado pelo fabricante, os produtos alisantes não trazem prejuízos à 
saúde do consumidor, pois a indústria cosmética oferece uma gama 
muito grande de produtos produzidos com tecnologia e segurança. 
Por esse motivo, o uso indevido de produtos proibidos e sem registro 
nos órgãos competentes, como, por exemplo, a solução de 
formaldeído, deve ser evitado e denunciado (p. 40). 

 

A Lei 6.360/1976 dispõe sobre a vigilância sanitária de cosméticos e 

outras categorias e esclarece que tanto para importar quanto para fabricar 

produtos cosméticos a empresa precisa de autorização e licença de 

funcionamento, além do registro desses produtos. 

Tratando-se de cosméticos, a Anvisa tem várias listas de substâncias. 

Na RDC 15/2013 está a lista na qual o formaldeído se encontra e as 

concentrações permitidas para sua utilização. 

O formaldeído não pode ser utilizado para finalidade de alisamento. De 

acordo com a RDC 15/2013 ele pode ser utilizado apenas como conservante 

na concentração de 0,1% para produtos de higiene oral e 0,2% para outros 

produtos que não sejam destinados à higiene oral. Seu uso é proibido em 

sistemas pulverizados, como aerossóis e sprays. Ele é permitido na 

concentração de 5% em produtos com a finalidade de endurecer as unhas. 
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Sempre que o produto tiver concentração superior a 0,05% de formaldeído, 

nele deve conter a frase „„contém formaldeído‟‟. 

A RDC 03/2012 apresenta os ativos permitidos para alisamento. Além 

de ver se o produto está registrado é importante que a pessoa observe qual o 

ativo está no produto com finalidade de alisamento. O documento descreve 

alguns ativos que já são utilizados há um bom tempo e que são permitidos para 

a finalidade de alisamento. São eles: ácido tioglicólico (C2H4O2S), seus sais e 

ésteres (Exemplo de Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos 

(INCI): Thioglycolic Acid), Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) + sal de Guanidina 

(C1H6N3Cl) (INCI: Calcium Hydroxide; Potassium Hydroxide; Lithium Hydroxide) 

e Sulfitos (K2S) e Bissulfitos Inorgânicos (NaHSO3) (Exemplo de INCI: 

Potassium Sulfite; Sodium Bisulfite). Para todos existem restrições de 

concentrações na rotulagem que segue essa nomenclatura, pois em qualquer 

lugar do mundo que a pessoa estiver identificará o composto. 

Haviam ativos novos que têm o uso associado à chapinha e que 

estavam em avaliação. São eles: Ácido Glioxílico (C2H2O3) (INCI: Glyoxylic 

Acid) e Glioxiloil de Proteína de Trigo Hidrolisada e Serina (C3H7NO3) (INCI: 

Glyoxyloyl Hydrolyzed Wheat Protein/Sericin). Existiam produtos no mercado 

com algumas dessas substâncias na composição que a Anvisa inicialmente 

liberou a utilização, mas depois optou por reavalia-los. Após a reavaliação, a 

agência tomaria medidas a respeito desses produtos registrados, seja de 

proibição, de maiores restrições ou permissão de utiização nas condições já 

aprovadas. A Anvisa pediu dados  das empresas, avaliou  e solicitou novos 

dados para comprovar a segurança desses ativos e fez uma nova avaliação 

para ver se o que foi solicitado foi enviado e a partir da análise chegar a um 

posicionamento sobre se essas substâncias poderiam ser utilizadas ou não. 

Esses dados serviram para que a Anvisa concluísse a elaboração de uma RDC 

específica para alisantes capilares em que haveriam requisitos específicos 

necessários para a regularização desses e critérios para aprovação de novos 

ativos.  

A Anvisa também trabalhou em uma Instrução Normativa (IN) com a 

lista de ativos alisantes permitidos para que ficasse claro tanto para as 

empresas quanto para os profissionais de saúde e população quais seriam os 

ativos permitidos e em quais concentrações.  
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  Em Julho de 2020, tanto a RDC quanto a IN foram publicadas no Diário 

Oficial da União. A RDC 409/2020 dispôs sobre os procedimentos e requisitos 

para a regularização de produtos cosméticos para alisar ou ondular os cabelos. 

Já a IN 64/2020 estabeleceu a "Lista de ativos permitidos em produtos 

cosméticos para alisar ou ondular os cabelos" com requisitos para seu uso, nos 

termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 409, de 27 de julho de 

2020. Na IN as substâncias listadas são: ácido tioglicólico (C2H4O2S) e seus 

sais, ésteres do ácido tioglicólico, hidróxido de sódio (NaOH) ou potássio 

(KOH), hidróxido de lítio (LiOH), hidróxido de cálcio (Ca(OH2)) e sulfitos (K2S) e 

bissulfitos inorgânicos (NaHSO3). Ou seja, manteve o que já era previsto na 

RDC 03/2012. 

 

8 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO 
 

O OVA foi elaborado para contextualizar a temática alisamento capilar 

com o objetivo de ensinar conteúdos químicos e discutir criticamente com os 

alunos sobre os critérios de escolha do produto e serviço capilar, preocupando-

se com a própria saúde. 

Nessa etapa foram coletadas e preparadas amostras de cabelo com 

produto para alisamento capilar contendo formaldeído e analisadas via MEV 

para comparação da fibra capilar antes e após o alisamento. Analisamos 

também os produtos usados nas amostras por RMN e pelo Teste de Schiff 

(teste presente no Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos da 

Anvisa) seguido da Espectrofotometria para identificar o formaldeído e 

quantificá-lo, respectivamente. Os dados obtidos nas três técnicas serviram 

para a construção do OVA. 

Segundo Vygotsky (1989) e Wertsch (1985), as ações individuais e 

sociais do ser humano são mediadas por signos e instrumentos. 

Para Vygotsky, os instrumentos e signos são meios para ensinar a 

linguagem. Para ele, a criança nasce e se apropria de informações de um 

ambiente estruturado por uma cultura que permite um desenvolvimento de 

funções psicológicas. Na Química, os instrumentos são, por exemplo, as 

substâncias que se unem e formam reações químicas que descrevemos pela 
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equação. A equação, por sua vez, é composta por signos que têm significados 

(OLIVEIRA, 1997). 

A aprendizagem promove desenvolvimento mental diferenciado que 

ocorre de fora para dentro por causa da influência cultural do meio. Para 

Vygotsky, o desenvolvimento do sujeito ocorre por interação entre o indivíduo e 

o mundo e a relação social homem/mundo é mediada por instrumentos 

psicológicos (instrumentos e signos). O indivíduo compreende os signos de 

determinada cultura de forma interpsíquica para intrapsíquica (interpretação 

pessoal) (OLIVEIRA, 1997). 

Entendemos o OVA como uma ferramenta de mediação (instrumento) 

em que seus elementos digitais permitem ao professor abordar situações 

complexas do mundo real, de acordo com as necessidades formativas dos 

aprendizes, por meio de linguagens culturais específicas (sistema de signos) 

objetivando o aprendizado. Assim, essas ferramentas culturais, como a 

linguagem e os instrumentos de trabalho, moldam a ação humana de maneira 

essencial e providencial. E devido ao fato de que essas ferramentas serem 

fornecidas por um cenário sociocultural particular de cada sociedade, a ação 

humana é inerentemente "situada" em um contexto cultural, histórico e 

institucional. 

Optamos então pela abordagem da perspectiva vygotskyana para 

utilização do OVA em sala de aula, uma vez que, para Vygotsky (1998), a 

cultura antecede o desenvolvimento cognitivo. A interação social de indivíduos 

ou aprendizes com parceiros mais capazes é necessária para o 

desenvolvimento cognitivo.  

Nesta investigação os estudantes pertencem a uma sociedade (goiana) 

em que a prática do alisamento capilar é bastante presente, ou seja, cedo a 

criança já é inserida em uma cultura de não aceitação do seu perfil natural. 

Para Vygotsky (2003), a cultura em interação com a prática pedagógica facilita 

a formação da consciência do estudante, uma vez que ele apreende saberes 

sociais nas interações. O professor, por sua vez, organiza atividades 

educacionais e media o conhecimento teórico para que os estudantes 

internalizem o conhecimento social. 

Julgamos a abordagem da discussão via OVA com caráter essencial, 

visto que as substâncias usadas para alisamento capilar têm suas 
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características nocivas e as técnicas experimentais utilizadas são de difícil 

acesso não só para os alunos da educação básica, mas também da educação 

superior. Logo isso nos impede de levar o experimento para dentro da sala de 

aula, mas nos permite levar a discussão da temática e dos experimentos 

realizados através da ferramenta, o que torna a mediação do professor mais 

efetiva, além de aproximar os alunos do que é produzido no meio científico. 

O OVA é uma ferramenta de mediação que suplementa o processo de 

aprendizagem, pois o mesmo pode estar sempre sendo reutilizado para apoiar 

o processo de ensino. O mesmo é elaborado por meio de frames que 

compõem o que chamamos de storyboard, aproximando os estudantes da 

realidade que é desenvolvida pela Ciência. Como exemplo podemos citar o 

funcionamento de um aparelho de MEV e sua utilização para analisar danos 

gerados à fibra capilar, as etapas que envolvem a preparação de um reagente 

de Schiff e sua utilização para identificação de formaldeído em cosméticos, 

assim como o funcionamento de um aparelho de RMN e Espectrofotômetro e 

seus usos para quantificação de formaldeído em produtos cosméticos para 

finalidade de alisamento. É com o Storyboard que definimos a estratégia 

midiática de cada tela, o conteúdo a ser discutido e as possibilidades de 

navegação (BENITE; BENITE; SILVA-FILHO 2011). 

Dessa forma, defendemos que o OVA com a temática alisamento 

capilar pode permitir ao professor a orientação no processo de mediação do 

conhecimento químico, mas também aproximar o aluno do conhecimento de 

técnicas instrumentais modernas de análise, como elas são usadas na 

identificação de danos e infrações às regulamentações vigentes associadas ao 

alisamento capilar, além de possibilitar aos estudantes maior reflexão crítica 

sobre as práticas cotidianas presentes na cultura na qual estão sendo 

inseridos. 

 

8.1 Contribuições para a formação crítico-reflexiva por meio do OVA: o 

conhecimento político 

 

De acordo com a Anvisa todos os alisantes, inclusive os importados, 

precisam ser registrados, do contrário são considerados irregulares podendo 
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causar queimaduras graves no couro cabeludo, danos à córnea, quebra e 

queda dos fios de cabelo (BRASIL, 2020). 

O formaldeído (CH2O), popularmente conhecido como formol e que em 

solução apresenta 37% de formaldeído, é uma substância com elevado poder 

carcinogênico e proibida de ser comercializada em farmácias, supermercados, 

armazéns e lojas de conveniência. 

A exposição diária ao formaldeído provoca sérios danos ao organismo, 

como reações alérgicas, dermatites, aumento do risco de leucemias e pode 

levar à morte. De acordo com Halal (2017), a inalação dos gases liberados pelo 

formaldeído durante o processo de alisamento acarreta danos graduais do 

tecido do trato respiratório superior e da parte interna do nariz, além de 

provocar asma, pneumonia e bronquite. Outro risco ocupacional citado por 

Halal (2017) é a dermatite de contato, acarretando lesões nas mãos, 

hipersensibilidade do profissional cabeleireiro e descamação intensa do couro 

cabeludo da cliente. 

Diante do exposto, optamos por colocar no OVA um frame sobre 

legislação (figura 6). 

 

Figura 6: Frame sobre a legislação da compra e uso do formaldeído em alisantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão (LPEQI). 

 

Na figura 6, o frame “Como funciona a legislação sobre o alisamento 

capilar?” visa abordar as regulamentações acerca dessa prática, na intenção 

de que os alunos compreendam que a Anvisa é a instituição responsável por 

atuar no impedimento do uso do formaldeído como alisante. 
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No extrato 01, a seguir, temos a discussão entre professor e alunos 

sobre a legislação para o formaldeído. 

Extrato 01: Discussão com os alunos sobre a legislação para o formaldeído. 

Turno Identificação Discurso 

104 PF 
Quem controla o formol presente nos produtos capilares? A gente 
tem o ministério da saúde junto com a Anvisa. Vocês já ouviram 
falar desse órgão? 

105 A8 Já vi no jornal já, mas não lembro sobre o quê. 

106 PF 

Ela é a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Ela controla tudo 
que a gente consome. E a lei diz que para o formaldeído que ele 
está permitido na forma de conservante até 0,2%. Ele não está 
permitido para o uso de alisamento capilar. Ele também pode ser 
utilizado em até 5% como endurecedor de unhas. Antes vocês 
sabiam que o formaldeído era cancerígeno? 

107 A5 Sim. 

108 A13 Não. 

109 PF 
Se a ANVISA proíbe e algumas pessoas sabem que o formaldeído 
é cancerígeno, por que as pessoas seguem usando o formaldeído? 

110 A13 
Elas se sentem bem olhando no espelho e vendo aquele cabelo 
liso. 

Fonte: LPEQI. 

Contudo, devemos ressaltar que como profissional da área a autora 

deste estudo tem acesso constantemente a relatos de clientes sobre 

profissionais que realizam esse tipo de serviço usando produtos que provocam 

reações com características semelhantes às provocadas pelo formaldeído e 

que são divulgadas pela Anvisa. 

Diante disso, enxergamos a importância de que o professor seja um 

profissional crítico reflexivo e que exerça sua prática com viés político sempre 

que possível. Ao falarmos de conhecimento político, não se trata de levar para 

dentro da sala de aula a política partidária, mas de promover pensamentos 

políticos pertinentes, ir além do conteúdo, considerar a realidade vivida pelo 

estudante e as suas condições. 

O professor que age politicamente não pode ser neutro, precisa ter um 

posicionamento pautado em teorias para levar seus alunos a terem consciência 

crítica para além do senso comum, sem o desconsiderar (GADOTTI, 1998). 

Neste caso, é fazer uso do conhecimento de senso comum dos alunos 

relacionado à prática do alisamento capilar associado ao conhecimento 

científico, de forma a problematizar o ensino e criar senso investigativo nos 

estudantes. Tudo isso permite ao docente a mediação do conhecimento 

político, pois ele sai de trás dos conteúdos e começa a pensar politicamente, 
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de forma a gerar incômodo nos estudantes e instigar questionamentos sobre o 

tema em estudo. 

Pensando por conceitos o estudante compreende de forma mais 

adequada à realidade que o cerca. Ao pensar por conceitos, o estudante pode 

se apropriar corretamente do conhecimento da ciência, da arte e da cultura. 

Sua capacidade de abstração aumenta. Logo, quando o professor possibilita a 

seus estudantes a apropriação de conceitos, ele os inclui na sociedade à qual 

pertencem (VYGOSTSKY, 2000). 

Os conhecimentos do senso comum ou cotidiano são adquiridos 

durante o processo histórico ao qual o estudante pertence de forma que ao 

terem contato direto com o objeto eles se apropriam sem ter conhecimento do 

conceito que está sendo apropriado. Ele é adquirido a partir da observação, da 

manipulação, sem necessidade do ambiente escolar, sem sistematização 

(VYGOSTSKY, 2000). Já os conhecimentos científicos são alcançados com a 

escolarização, de forma sistematizada, intencional e organizada de conceitos 

das diferentes ciências. 

Os conhecimentos espontâneos e científicos ocorrem por caminhos 

diferentes, contudo têm relação intrínseca. Os conhecimentos científicos 

dependem dos conhecimentos espontâneos a eles relacionados para se 

desenvolverem, logo para que o estudante alcance o conhecimento científico 

ele precisa de conhecimentos espontâneos já formados. O professor que não 

considera os conhecimentos cotidianos dos seus estudantes está negando sua 

diversidade cultural (VYGOSTSKY, 2000). 

Acerca da importância do conhecimento político, de acordo com a 

Anvisa, a concentração de 0,2% de formaldeído não promove alisamento e ele 

não pode ser utilizado para essa finalidade de acordo com a RDC nº 36, de 

2009. A agência ressalta ainda que adicionar formaldeído em produtos prontos 

e acabados é uma infração sanitária e crime hediondo, de acordo com o art. 

273 do Código Penal (BRASIL, 2001, 2009). 

Ao tomar posse do conhecimento de que o formol ainda é utilizado 

para finalidade de alisamento surge, portanto, o seguinte questionamento: a 

Anvisa propõe soluções para esse problema? 

No dia 28/03/2019, foi publicada pela Anvisa a sexta edição 

do Relatório de Denúncias em Serviços de Interesse para a Saúde realizada no 
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ano de 2018, no qual a área de estética e embelezamento foi a categoria de 

serviço que obteve maior número de relatos, totalizando 66,2% das denúncias.  

De acordo com a tabela que detalha as irregularidades presentes nas 

denúncias de serviços de estética e embelezamento recebidas pela Anvisa em 

2018, as queixas de uso do formol em alisantes capilares representaram 

12,3%, um quantitativo menor em relação aos anos de 2016 e 2017 (32%), 

necessitando diminuir ainda mais devido aos danos causados à saúde pelo uso 

irregular dessa substância (BRASIL, 2019). 

As evidências do uso recorrente de formaldeído em salões de beleza 

fizeram a Anvisa publicar no dia 16 de agosto de 2018 a matéria „„Precisamos 

falar sobre o uso ilegal de formol‟‟ (figura 7).  

Na publicação a agência relatou que vem recebendo nos últimos anos 

muitas denúncias referentes ao uso de formol em salões de beleza e solicitou a 

ajuda de profissionais da Vigilância Sanitária que tivessem conhecimento sobre 

o assunto para colaborarem com informações relevantes de suas experiências 

para criação e planejamento de ações a nível nacional que visassem minimizar 

seu uso irregular (BRASIL, 2019). 

 

 

Figura 7: Publicação da Anvisa sobre o uso ilegal de formol. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://cutt.ly/WkgbHC2. 
 

Após a Anvisa disponibilizar uma coleta de dados por meio de um 

formulário eletrônico com questões abertas e fechadas sobre ações realizadas 

contra o uso ilegal do formol, o qual ficou disponível na internet de 06 de 

agosto a 06 de setembro de 2018 para ser respondido pelas equipes de 

https://cutt.ly/WkgbHC2
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vigilância sanitária locais, a Anvisa publicou no dia 27 de novembro de 2018 o 

relatório „„Coleta de Informações junto às vigilâncias sanitárias locais sobre o 

uso irregular de formol em salões de beleza‟‟. 

Os resultados do questionário evidenciaram que 35% dos 

respondentes assumiram o uso do formol de maneira indevida. Desses 35%, 

61,6% relataram a adição de formol no produto pelo próprio fabricante e 22,4% 

comentaram que a adição do formol é realizada pelo cabeleireiro no momento 

da prática capilar. As duas situações foram identificadas por 15,9% dos 

respondentes (BRASIL, 2018). 

No dia 02 de janeiro de 2019 a Anvisa fez uma publicação com o título 

„„Formol: pesquisa revela uso irregular‟‟, apontando dados presentes no 

relatório citado sobre medidas educativas adotadas pelas Vigilâncias Sanitárias 

para impedir essa prática. 

De acordo com 36% dos respondentes dos questionários, a Vigilância 

Sanitária promove ações educativas nos estabelecimentos e 61,2% visualizam 

redução da prática irregular nos salões de beleza inspecionados. Dentre as 

ações educativas estão: a orientação verbal (33,4%), o uso de panfletos com 

informações sobre a temática (17,6%), palestras e oficinas (13,7%), cursos e 

seminários (7,3%) (BRASIL, 2019). A Anvisa afirma existir um desafio para a 

promoção de medidas educativas por parte das agências sanitárias, uma vez 

que no Brasil é grande o número de estabelecimentos de beleza (BRASIL, 

2019). 

Pautados nos nossos resultados e nos dados apresentados pela 

Anvisa, defendemos a necessidade de medidas educativas para minimizar o 

uso irregular de formaldeído e sugerimos que essa discussão não fique restrita 

aos profissionais cabeleireiros, mas que se estenda à sala de aula, da 

educação básica ou superior, pois dessa forma é possível promover formação 

que desperte posicionamentos mais críticos dos alunos, futuros consumidores, 

nas escolhas por produtos e procedimentos mais seguros. 

Dessa forma, é possível vislumbrar decisões mais críticas da 

sociedade quanto ao consumo de procedimentos estéticos oferecidos, no caso 

das práticas capilares, sem explicações sobre o uso arriscado do formaldeído e 

também do uso do glutaraldeído, ácido glioxílico, Glyoxyloyl Keratin Amino 
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Acids, Glyoxyloyl Carbocysteine, metileno glicol e propileno glicol como 

substitutos. 

O glutaraldeído é um aldeído saturado muito usado em desinfetantes e 

esterilizantes ambulatoriais e hospitalares, sendo considerado de grande 

potencial irritante e sensibilizante da pele e de mucosas ocular e respiratória. A 

New Zeland Nurses Organization (Organização de Enfermeiros da Nova 

Zelândia) considera o glutaraldeído como substância de potencial neurotóxico, 

ocasionando perda de memória e dificuldade de concentração (ABRAHAM et 

al., 2009).  

De acordo com a Anvisa, o glutaraldeído também não pode ser usado 

com a finalidade de alisamento capilar devido à sua semelhança química com o 

formaldeído, tendo sua concentração permitida em cosméticos de 0,1%, de 

acordo com a RDC nº 29 de 2012, para ação conservante (BRASIL, 2012). A 

agência afirma que os danos causados à saúde pelo glutaraldeído são os 

mesmos causados pelo formaldeído. 

Ao inalar tanto o formaldeído quanto o glutaraldeído, danos aos tratos 

do tecido respiratório superior são ocasionados, sendo o glutaraldeído 

considerado de 6 a 8 vezes mais agressivo que o formaldeído na produção de 

ligações cruzadas com o DNA e cerca de 10 vezes mais agressivo em se 

tratando de danos teciduais no interior do nariz após a inalação (ABRAHAM et 

al., 2009). 

Por sua vez, o ácido glioxílico quando absorvido pelo organismo pode 

se transformar em ácido oxálico, um dos causadores do cálculo renal, além de 

colaborar para a depressão do sistema nervoso central (DIAS, 2015). O ácido 

glioxílico foi proibido pela Anvisa para uso em alisantes capilares com a 

alegação de que quando aquecido libera formaldeído acarretando danos à 

saúde (figura 8). Dessa forma, seu uso ficou restrito como regulador de pH que 

deve ser inferior a 2,0 sendo notificado pela Anvisa como um produto de grau 

1, ou seja, de baixo risco (PINHEIRO, 2014). 

 
Figura 8: Comunicado da Anvisa do motivo de o ácido glioxílico implicar riscos à saúde. 
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Fonte: portal.anvisa.gov.br >resultado-debusca > asset_publisher > view_content 

 
Essa informação não está mais disponível no site da Anvisa (figura 9) 

e, até o momento, não existe uma regulamentação para a utilização do ácido 

glioxílico em produtos cosméticos.  

 

Figura 9: Reação química da liberação de formaldeído pelo aquecimento do ácido glioxílico. 

 

Fonte: PORTILHO, 2014. 

 
O que temos de informação em relação ao ácido glioxílico é que em 

março de 2017 a Agência publicou a consulta pública de n° 325 intitulada 

„„Proposta de Instrução Normativa que estabelece a Lista de Ativos Permitidos 

em produtos cosméticos para modificar o formato dos cabelos por meio da 

alteração de sua estrutura química com requisitos para seu uso‟‟, na qual o 

ácido glioxílico tem uma concentração permitida de 15% e pH maior que 2, 

assim como os Aminoácidos de Queratina – Glyoxyloyl + Carbocisteína 

Glyoxyloyl (figura 10). 

 

Figura 10: Informação que aparece ao tentar acessar a página sobre o uso do ácido glioxílico 
em cosméticos. 

Fonte: portal.anvisa.gov.br >resultado-debusca > asset_publisher > view_content 

 

Figura 11: Consulta pública de número 325. 
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Fonte: http://www.puntofocal.gob.ar/notific_otros_miembros/bra713_t.pdf 

 

Assim, os produtos presentes no mercado que apresentam ácido 

glioxílico em sua composição estão irregulares e se a eles for adicionado o 

formaldeído um problema relevante é configurado, visto que os dois são 

aldeídos e impedem a quantificação de formaldeído real pelo método utilizado 

pela Anvisa (BRASIL, 2017). 

De acordo com a Anvisa, os produtos que tiverem derivados de ácido 

glioxílico (por exemplo, Glyoxyloyl Keratin Amino Acids e Glyoxyloyl 

Carbocysteine) em sua composição deverão apresentar também a frase: 

"Aplicações repetidas podem causar queda ou alterar a coloração dos 

cabelos". 

Já o metileno glicol (ponto de ebulição = 111°C) pode ser formado a 

partir da facilidade de dissolução do formaldeído em solução aquosa, 

proveniente da capacidade da solução aquosa de estabilizar o metileno glicol e 

pequenos polimetilenos glicóis, de forma que ambos existem em equilíbrio 

dinâmico em condições de temperatura e pressão padrão e pH neutro. Esse 

equilíbrio favorece a formação de metileno glicol, uma vez que a pressão de 

vapor do formaldeído (23-26 mmHg a 25°C) é muito maior que a pressão de 

vapor do metileno glicol (0,12 mm a 25°C). 

A taxa de conversão depende da temperatura, pH, concentração e 

presença de outras moléculas. A prática de alisamento capilar requer o uso de 

aquecimento, o que afeta o equilíbrio químico entre formaldeído e metileno 

glicol. Dessa forma, o aquecimento a 204,0°C de um produto contendo 

metileno glicol é mais que suficiente para provocar o deslocamento do 
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equilíbrio químico no sentido de formação de formaldeído, acarretando danos à 

saúde (GOLDEN; VALENTINI, 2014). 

Figura 12: Ilustração do afetamento do equilíbrio químico entre formaldeído e metilenoglicol 

por influência da temperatura. 

 

 

Fonte: OSHA OREGON, 2010 

 

Além do aquecimento, o pH mais baixo também pode catalisar a 

desidratação do metileno glicol em formaldeído. Um produto cosmético que 

apresenta formaldeído ou metileno glicol em sua composição apresentará uma 

mistura equilibrada de metileno glicol, polimetileno glicóis e formaldeído. Diante 

disso, em um produto cosmético que esteja em condições normais tanto em 

temperatura ambiente quanto acima, o metileno glicol não será estável e, 

portanto, convertido em formaldeído e água, acarretando riscos equivalentes 

de formaldeído liberado de uma solução aquecida e formaldeído (BOYER et al., 

2013). 

 

Figura 13: Equilíbrio de formaldeído com formalina em soluções aquosas. 

 

 

Fonte: BOYER et al., 2013 

 

O propileno glicol (ponto de ebulição igual a 188,2°C) quando aquecido 

é oxidado e fragmentado produzindo formaldeído. Durante o alisamento capilar 

a temperatura das ferramentas térmicas (200°C a 230°C) necessária para o 

procedimento é suficiente para que ocorra a oxidação e fragmentação dessa 
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substância, formando formaldeído e provocando danos à saúde de quem 

estiver exposto à inalação (GEISS; BIANCHI; BARRERO-MORENO, 2016). 

De posse dos conhecimentos referentes às substâncias utilizadas 

como substituintes ao formaldeído fica evidente que nossa proposta de 

discussão desses, além do formaldeído, é de grande importância, uma vez que 

diante da pesquisa realizada pela Anvisa e das informações divulgadas, 

apenas duas evidências podem ser consideradas: 1) Os fabricantes adicionam 

formaldeído ao produto depois de pronto e acabado; 2) Os cabeleireiros 

adicionam formaldeído ao produto no momento da aplicação. 

Diante do exposto, entendemos que em nenhum momento há uma 

discussão acerca dos substituintes ao formaldeído, já que eles podem liberá-lo 

durante o aquecimento e/ou causar os mesmos danos que ele à saúde. 

 

8.2 Contribuições para a formação crítico-reflexiva por meio do OVA: O 

conhecimento de saúde pública 

 

A finalidade do ensino de Química é que o estudante se forme 

compreendendo as informações que serão requeridas em sua realidade. Por 

conta disso, permitir que ele seja ativo em termos de investigação em 

pesquisas é também fundamental para que a formação possa ser considerada 

satisfatória (BNCC, 2017). 

O tema saúde pode permitir, por parte do professor, a promoção de 

discursos que estimulem o caráter investigativo nos estudantes colaborando 

para que reflitam sobre a qualidade de vida. 

O extrato 01 nos mostra a percepção dos alunos frente à utilização do 

alisamento capilar. 

 

Extrato 02: Identificação dos sintomas relacionados à prática de alisamento capilar e do formol 

como ativo alisante por alunos da educação básica. 

Turno Identificação Discurso 

103 PFC Como que foi o procedimento que vocês  já fizeram? Contem-me. 

104 A11 O olho coça. 

105 A22 

Quando a gente passa o produto químico no cabelo, a gente tem 
que passar chapinha. Então, quando passamos a chapinha no 
cabelo o produto está queimando, tá fazendo o procedimento todo. 
Por isso que fede e arde o olho. Por isso que a cliente está 
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tampando o olho lá na imagem. 

111 P 
Vocês têm noção de quais substâncias são utilizadas para fazer 
alisamento? 

112 A9 Formol. 

Fonte: LPEQI 

 

Nossos resultados evidenciam (turno 112) pela fala de A9, a 

consciência de que o formol ainda é utilizado para essa finalidade. Enxergamos 

aqui a necessidade formativa relacionada à qualidade de saúde pública no que 

diz respeito ao uso irregular de formaldeído em produtos cosméticos 

destinados ao alisamento capilar. 

O ponto de ebulição do formaldeído é de -19,3°C, sendo uma 

substância muito volátil quando submetido a altas temperaturas, como de 

secadores e pranchas (180°C a 230°C). Dessa forma, quando aquecido no 

salão de beleza torna o ar do ambiente impróprio para a saúde, como 

verificado na fala de A22 (A22: [...] Então, quando passamos a chapinha no 

cabelo o produto está queimando, tá fazendo o procedimento todo. Por isso 

que fede e arde o olho. Por isso que a cliente está tampando o olho lá na 

imagem.). 

Assim, a inalação do ar contaminado gera danos à saúde, como 

coceira, citado por A11 (turno 104), queimadura, descamação, vermelhidão no 

couro cabeludo, ardência, coriza, queda de cabelo, carcinogenicidade, reações 

alérgicas, dermatites, aumento de risco de leucemias, podendo levar à morte. 

Mesmo seu uso sendo proibido em concentrações superiores a 0,2% e 

5% com finalidade de conservação de produtos cosméticos e como 

endurecedor de unhas, respectivamente, ele ainda continua sendo utilizado 

pelos consumidores (cabeleireiros e clientes de salões de beleza), o que 

configura a prática como infração sanitária (BRASIL, 2018; INCA, 2020). 

Diante desse cenário, enfatizamos a importância da discussão da 

temática em sala de aula, local responsável por esse tipo de formação, ficando 

evidente que o ensino escolar precisa ser mudado e para que isso faça sentido, 

o professor precisa ter formação crítica refletindo a cultura presente no 

contexto que ele tem para ensinar. 
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8.3 Contribuições para a formação critico-reflexiva por meio do OVA: o 

conhecimento tecnológico 

 

Ao aproximar os estudantes das técnicas experimentais de análise da 

ciência moderna, o professor aborda o conhecimento tecnológico não para que 

o estudante seja capaz de dominar a técnica ou aprenda a mexer no 

equipamento de análise, nem para que ele seja capaz de decodificar a 

linguagem escrita referente ao assunto, mas lhe permitir fazer uso desse 

conhecimento na vida, numa sociedade científica e tecnológica em que o 

conhecimento é o instrumento essencial para a tomada de decisões mais 

críticas. 

Nesse sentido, concordamos com Montenegro (2008) que o letramento 

científico possibilita ao indivíduo a apropriação de conhecimentos necessários 

à vida em sociedade cada vez mais sofisticada que frente aos problemas 

sociais exige negociações com: 

 

Autonomia para que ele seja capaz de tomar decisões razoáveis 
frente a uma situação-problema, sem ficar totalmente dependente do 
conhecimento dos especialistas ou de receitas prontas; capacidade 
de comunicação com os outros a respeito do assunto, pelo diálogo ou 
pelo debate, utilizando-se de conhecimento científico e da habilidade 
de construir teorias (caso contrário, terá que recorrer as receitas 
prontas aludidas, que apontam o que fazer sem criar espaço para o 
debate); por fim, o indivíduo precisa ter domínio conceitual, pois 
conhecer implica assumir responsabilidades frente a situações 
concretas (p. 52-53). 

 

Nesta investigação, entendemos que promover discussões acerca de 

técnicas experimentais de análise da Ciência Moderna por meio do OVA pode 

permitir que o aluno compreenda a importância de saber fazer a leitura de um 

rótulo de produto para alisamento capilar, bem como investigar no site da 

Anvisa sua condição para comercialização. 

 

8.3.1 A técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

A área de estudo do OVA “Como funciona um Microscópio Eletrônico 

de Varredura?” objetiva aproximar os alunos de técnicas avançadas e 

conteúdos da Ciência experimental que os auxiliem na capacidade de 
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abstração e apropriação de conhecimentos submicroscópicos presentes em 

questões sociais tão comuns no dia a dia, além de disseminar o conhecimento 

tecnológico. A técnica consiste na emissão de feixes de elétrons de alta 

energia sobre a superfície de uma amostra, gerados por um filamento capilar 

de tungstênio para formar a imagem eletrônica (Figura 13). A imagem é 

capturada pelos feixes de elétrons que são refletidos pela superfície da 

amostra coberta por uma fina camada de ouro (TOMES et al., 2007). 

 
Figura 14: Frame sobre o funcionamento de um Microscópio Eletrônico de Varredura. 

 

 
 

Fonte: LPEQI. 
 

As imagens provenientes da MEV são tridimensionais permitindo “o 

exame em pequenos aumentos e com grande profundidade de foco, o que é 

extremamente útil, pois a imagem eletrônica complementa a informação dada 

pela imagem óptica” (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007, p. 10). 

Dentre os danos causados à saúde existem os da fibra capilar. 

Discorremos sobre esses danos a partir do frame sobre a ação do formol no fio 

de cabelo (figura 15). 
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Figura 15: Frame sobre a ação do formol na fibra capilar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 

Vale destacar que esta área de estudo permite ao professor realizar 

discussões sobre como o formaldeído age na fibra capilar, abordando os 

conteúdos: aminoácidos, ligações químicas, ligação peptídica e proteínas. 

Ainda sobre a ação do formol no cabelo, por meio do OVA foram 

apresentadas aos alunos imagens do cabelo natural à esquerda e do cabelo 

tratado com formaldeído à direita (Figura 16) ampliadas pela MEV. 

 

Figura 16: Frame com imagens de MEV mostrando alterações na fibra capilar devido ao uso 

de produtos com formaldeído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 

 

A B 

A B 
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No extrato 3, nossos resultados sinalizam que as imagens aumentadas 

da MEV foram essenciais para auxiliar o professor (turno 185 do extrato 2) na 

discussão dos aspectos submicroscópicos referentes às transformações que 

ocorreram no fio de cabelo quando alisado pelo formaldeído, a partir dos 

aspectos macroscópicos que diferenciam as amostras (imagens) que foram 

identificadas nas falas de A3 e A7 (turnos 186 e 187). 

 

Extrato 03: Identificação das alterações microscópicas geradas no fio de cabelo após 

alisamento por parte dos alunos da educação básica. 

Turno Identificação Discurso 

185 P Aqui para vocês qual é o cabelo natural e qual é o que tem formol? 

186 A3 Esse é o natural e esse é o formol. 

187 A7 O da esquerda é natural e o da direita tem formol. 

188 P 
Então, quando você faz a progressiva, você tem a sensação de um 
cabelo? 

189 A3 Liso, maravilhoso, brilhoso e escorrido! 

190 P Isso a olho nu! Mas quando a gente vai para o microscópio? 

191 A3 Todo estranho... 

192 A4 Todo detonado! 

Fonte: LPEQI. 

 

Quando submetido ao alisamento capilar, o resultado do cabelo alisado 

com formaldeído se mostra com duas características. A primeira evidencia a 

sensação de que há uma camada cobrindo as cutículas do fio de cabelo 

(região A da figura 13) e que isso está relacionado ao fato de o formaldeído 

formar uma ligação cruzada –CH2- denominada ligação metilênica com a 

queratina e os aminoácidos – arginina, lisina, tirosina, histidina e os derivados 

de amido de aspartato e glutamato (figura 16). Portanto, essa camada nada 

mais é do que o formaldeído aderido à superfície do fio de cabelo 

(WEATHERSBY; MCMICHAEL, 2013).  

 

Figura 17: Equação da reação de alisamento capilar utilizando formol em solução 37%. 
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Fonte: PINHEIRO, 2004 apud KÖHLER, 2010 

Observa-se na figura 13, também, uma região com porosidade (região 

B) elevada quando comparada ao cabelo natural. O cabelo alisado com 

formaldeído, no aspecto visual, apresenta-se com brilho extremo, como 

relatado por A3. Contudo, microscopicamente observamos uma região onde as 

cutículas se apresentam lixiviadas (B), isso ocorre porque o pH do produto é 

extremamente ácido (1,8 a 2,0) quando comparado ao pH natural do fio de 

cabelo (4,2 a 5,8). 

Esse dano causado à fibra capilar está diretamente associado ao 

desgaste da camada F, camada da epicutícula – 18MEA, responsável por 

conferir maciez e penteabilidade aos cabelos. Segundo Halal (2017), 

 

a aparência externa de uma cutícula saudável é regular e de textura 
lisa e coesa, além de possuir uma superfície hidrofóbica que resiste à 
fácil penetração. A superfície do cabelo é coberta por uma camada 
monomolecular, ligada pela covalência, de um ácido gorduroso, 
único, ramificado – ácido 18-metil-eicosanoico (18MEA). Esse ácido 
combinado com a proteína subjacente da epicutícula da queratina 
capilar é chamado camada F. Por causa dessa camada, a superfície 
da cutícula é hidrofóbica (p. 75-76). 

 

Halal (2017) afirma que o desgaste dessa camada F torna a fibra 

capilar mais áspera, com menos brilho, mais ressecada e porosa. Apesar de 

macroscopicamente clientes que realizam o procedimento terem a sensação de 

cabelo “liso, maravilhoso, brilhoso e escorrido!”, como dito por A3 (turno 189), o 

OVA permitiu que os alunos identificassem por meio das imagens da MEV as 

reais ações do formaldeído no fio de cabelo, mudando suas concepções 

definindo-o como “Todo estranho” e “Todo detonado” por A3 e A4 nos turnos 

191 e 192, respectivamente, referindo-se à região porosa. O que se vê a olho 

nu não demonstra a realidade da fibra capilar após o processo de alisamento 

com formaldeído, visto que a olho nu não é possível visualizar fissuras 

microscópicas. 

A abordagem sobre a técnica de MEV para análise dos fios de cabelo 

que passaram por alisamento permitiu a identificação dos alunos acerca dos 

danos microscópicos causados e que não são perceptíveis a olho nu. 

 

 



92 

 

 

8.3.2 A técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 
 

O frame sobre a técnica de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) foi 

elaborado visando uma discussão com os alunos sobre as possibilidades de 

quantificação de formol em produtos cosméticos e ao mesmo tempo abrindo 

espaço para a apresentação de duas técnicas científicas analíticas: o Teste de 

Identificação e Doseamento de Formaldeído livre utilizado pela Anvisa e 

descrito em seu Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos; e a 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN), técnica normalmente associada a 

exames laboratoriais médicos. 

 

Figura 18: Frame investigativo sobre os meios que os estudantes enxergam para a 
quantificação do formol. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 

 

A abordagem da técnica de RMN também objetivou aproximar os 

estudantes da coleta de dados e análise dos constructos científicos, uma vez 

que tanto alunos da educação básica quanto do ensino superior não têm 

contato, salvo aqueles que atuam com pesquisas na área. 

A possibilidade de conhecimento de técnicas experimentais da Ciência 

Moderna e suas aplicações tem relação com aspectos culturais e sociais do 

letramento científico, de forma que o estudante conheça as novas aplicações 

científicas e faça uma aproximação disso com sua cultura (MILLAR, 1996). Isso 



93 

 

nos motivou a inserir no OVA o frame sobre “Como funciona a quantificação de 

formol por RMN?” (figura 18). 

O frame foi criado para explicar aos alunos como a técnica de RMN 

funciona, o que acontece quando as amostras são submetidas ao campo 

magnético e o motivo de algumas moléculas absorverem mais radiação do que 

outras. Tal abordagem também envolve conhecimentos sobre a vizinhança de 

cada hidrogênio analisado, já que as mudanças previstas entre as amostras 

estão nas vizinhanças dos hidrogênios (GIL; GERALDES, 1987). 

 

Figura 19: Frame sobre como funciona a quantificação de formol por RMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 

 
A explicação de que se faz necessário analisar os componentes e 

estrutura das moléculas presentes no alisante capilar de interesse de estudo é 

necessária para uma posterior análise dos picos de cada molécula, pois 

durante a análise é feita uma correlação entre a estrutura da molécula e o 

espectro (extrato 04). 

 
Extrato 04: Abordagem sobre a estrutura das moléculas presentes no alisante capilar e 

correlação da estrutura com os picos do espectro. 

Turno Identificação Discurso 

206 PS 
Pessoal vocês lembram-se do teste da chama que a gente fez lá 
no laboratório? O que acontecia lá? 

207 A2 As soluções ficam de diversas cores diferentes. 

208 PF E por que eles emitiam cor? O que acontecia a nível microscópio? 

209 A1 O elétron absorvia a energia e depois emitia cor. 

210 PF O princípio de funcionamento é o mesmo, só que aqui ao invés de 
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serem os elétrons vai ser o núcleo que vai ser excitado. Então, 
nesse processo de excitação e retorno para o estado inicial, o 
RMN tem um sensor que capta essas ondas eletromagnéticas, 
mede suas energias e transmite isso na forma de um espectro. 
Então, como vocês disseram, cada hidrogênio tem um 
comportamento diferente e o sensor do equipamento mede esta 
energia diferente de cada núcleo mostrando isso na forma de 
gráfico. Cada risquinho vai representar um átomo de hidrogênio 
com diferentes vizinhanças. E quando se descobriu o potencial do 
RMN para identificar substancias? Já era de conhecimento dos 
cientistas da época, as propriedades magnéticas do núcleo, e 
antes eles faziam experimentos somente com água, até que um 
dia eles decidiram variar e utilizaram etanol. Vocês conhecem o 
etanol? 

211 A7 Combustível. 

212 PF 

Isso, essa daqui é a representação da molécula do etanol. Está 
vendo que ela é formada por um CH3, CH2 e um OH. Essa 
molécula tem 6 hidrogênios e quando fizeram a análise de RMN 
nele eles obtiveram 3 picos. Um pico para o CH3, um pico para o 
CH2 e um pico para o OH. Agora uma pergunta: porque os 
hidrogênios do CH3 aparecem juntos no mesmo pico? 

213 A1 A vizinhança deles é igual, eles estão ligados ao mesmo carbono! 

214 PF 

E isso explica também o pico do CH2, né? Entenderam como a 
radiação interage como os núcleos de hidrogênio do CH3. O sensor 
do equipamento de RMN capta a velocidade e a energia que esses 
núcleos deixam o estado excitado e representa na forma desse 
pico. Agora, aqui, a radiação interage com esses núcleos de 
hidrogênio do CH2, o equipamento processa a informação e produz 
esse pico aqui. 

215 A3 
Professora quanto maior o pico maior será a velocidade do núcleo 
ou acontece ao mesmo tempo ou seria maior a energia, no caso? 

216 PF 
Vamos pensar: o hidrogênio não é sensível à radiofrequência? O 
que muda do CH3 para o CH2 e o OH? 

217 A3 A quantidade de hidrogênios. 

218 PF O que isso nos diz? 

219 A3 Que quanto maior o pico mais hidrogênio vai ter. 

220 PF 
Exatamente! Nesse pico se soma as energias de emissão da onda 
eletromagnéticas dos 3 hidrogênios, nesse outro dos 2 e nesse só 
de 1. 

Fonte: LPEQI. 

 

 

Figura 20: Frame com espectro de RMN do Etanol. 
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Fonte: LPEQI. 

 
Como mencionado na fala de PF (turno 210), cada átomo de H (núcleo) 

presente na molécula tem determinado estado de spin que interage com o 

campo magnético externo. Quando a radiação é aplicada parte dos núcleos sai 

do seu estado de menor energia e passa para um estado de maior energia. Só 

que nem todos os núcleos são excitados e isso nos permite determinar o 

espectro, pois sempre que vemos um pico associamos que ocorreu 

ressonância. 

Contudo, empolgada pela possibilidade de aproximar alunos da 

educação básica de uma técnica moderna da Ciência pouco abordada até 

mesmo na graduação, no turno 210 PF se precipita ao dizer que o princípio de 

funcionamento da RMN é o mesmo do teste de chama, com intuito de 

familiarizar os estudantes com o tema a ser discutido e construir suas ideias 

sobre o assunto. 

A comparação entre o teste de chama e a RMN foi equivocada, apesar 

de PF mencionar que um fenômeno é eletrônico e o outro é nuclear. Esse tipo 

de analogia pode trazer resultados negativos quanto ao entendimento dos 

conceitos pelos estudantes. Ou seja, a utilização de associações sem o devido 

planejamento pode gerar confusões e proporcionar concepções equivocadas 

nos estudantes. Dessa forma, enxergamos que é preciso ter cautela ao fazer 

relação entre teorias. 

Os conceitos presentes na técnica de RMN podem ser considerados 

difíceis de serem abordados na educação básica, mas defendemos neste 
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estudo a viabilidade de introdução desses novos conceitos vislumbrando a 

evolução de conceitos psicologicamente concebidos como significados das 

palavras.  

Vygotsky afirma que para o estudante em qualquer faixa etária um conceito 

implícito em uma palavra significa uma generalização. Quando o estudante tem 

um primeiro contato com uma palavra, por exemplo, o significado dela é 

recebido por ele. Com o passar do tempo esse estudante se desenvolve e o 

desenvolvimento dessa palavra também, assim, o significado dela que 

inicialmente era generalizado passa a ser mais funcional de forma cada vez 

mais elevada, resultando na formação dos verdadeiros conceitos. Ao escutar e 

falar uma palavra pela primeira vez, o significado está só começando para o 

estudante e isso é um motivo de não ter receio de introduzir palavras em sala 

de aula (Vygotsky, 2001).  

 

 Os estudantes tiveram a oportunidade de realizar a experiência do 

teste de chama em um momento anterior, portanto, o objetivo de PF foi não se 

prender apenas em conceitos e teorias, mas em associar isso à prática, uma 

vez que teoria e prática devem caminhar juntas. Como o experimento de RMN 

é impossível de ser realizado em sala de aula, a utilização do OVA permitiu aos 

alunos aproximação da técnica. 

O frame “O que é um solvente deuterado?” (Figura 21) foi elaborado 

para explicar que os reagentes de interesse no estudo devem ser comprados 

em sua forma pura para realização da análise deles com solvente deuterado no 

aparelho de RMN, gerando, dessa forma, padrões que servem como um 

referencial teórico para análise e interpretação dos dados, além do uso de 

padrões já presentes na literatura para comprovação dos dados. 

Explicar que após a análise dos componentes de interesse é preciso 

testar a solubilidade da amostra para a escolha do solvente deuterado abre 

espaço para a explicação do que é um solvente deuterado (Figura 21). Essa 

explicação permite uma abordagem do conceito de solvente e de isotopia, visto 

que o solvente deuterado é um composto que apresenta um ou mais de seus 

átomos de H substituídos pelo seu isótopo, o deutério, que é um isótopo 

pesado e estável e seu núcleo apresenta apenas um próton e um nêutron. 
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Já o frame “Como analisar um expectro de RMN?” (Figura 22) aborda 

que quando um núcleo é excitado e retorna ao seu estado inicial o aparelho de 

RMN capta as ondas eletromagnéticas emitidas após o retorno ao estado 

inicial, de forma que a energia liberada é transmitida na forma de um espectro.  

Figura 21: Frame sobre o que é um solvente deuterado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 
 

A pergunta feita por PF no turno 208 do extrato 4 „„E por que eles 

emitiam cor? O que acontecia a nível microscópio?‟‟ foi intencional, no sentido 

de partir de um conhecimento já presente entre os alunos, de nível mais 

simples, uma vez que já haviam tido contato, na busca de conhecimentos mais 

elaborados relacionados à RMN (DELIZOICOV; ANGOTI; PERNAMBUCO, 

2011). 

Figura 22: Frame apresentando dados de um espectro de RMN com alguns picos suprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 
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A resposta de A1 no turno 213 do extrato 4 corrobora com o fato de 

que cada H tem um comportamento diferente devido à sua vizinhança, o 

sensor do equipamento mede uma energia diferente para cada núcleo, 

mostrando isso na forma de um gráfico (GIL; GERALDES, 1987). 

A área de cada pico é proporcional à quantidade de prótons que ela 

representa. Quanto maior a área do pico, mais prótons, e quanto menor a área 

do pico, menos prótons. 

 O formaldeído tem menos prótons que o metilenoglicol e na presença 

de H2O se converte em metilenoglicol na proporção de 99% e 1 % de 

formaldeído, o que justifica um pico acentuado que caracteriza o metileno e um 

pico imperceptível que é visualizado com ampliação que caracteriza o formol 

além de permitir a identificação de ambas às substâncias no mesmo gráfico 

(BOYER et al., 2013). Quando A3 no turno 219 do extrato 4 responde: „„Que 

quanto maior o pico mais hidrogênio vai ter‟‟, fica evidente que a compreensão 

do princípio foi efetiva, uma vez que a molécula de metileno tem mais prótons 

que a molécula de formaldeído. 

Um estudante capaz de entender teorias por de trás de gráficos e 

interpretá-los, também é capaz de analisar sua realidade social, cultural e 

histórica para agir de forma positiva transformando-a e alcançando 

emancipação (FREIRE, 1970). 

Concordamos com Boyer e colaboradores (2013) que a técnica de 

RMN caracteriza as moléculas de formaldeído não hidratadas que estão 

presentes no eppendorf para análise por RMN. Isso significa que esse 

ambiente é estático, controlado de forma que a temperatura é ambiente, o pH é 

neutro e o tubo é fechado, o que assegura um nível de formaldeído constante 

não hidratado, não representando as reais condições nas quais o alisamento 

capilar é realizado, o que leva a uma condição de distorção do risco da 

exposição. 

Por isso, a técnica de reagente de Schif seguida de Espectrometria 

também foi realizada. 

 

8.3.3 A técnica de reagente de Schiff 
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Após a apresentação da técnica de RMN e identificação de suas 

vantagens e desvantagens, o OVA trata da determinação do teor de 

formaldeído em produtos cosméticos pela Anvisa. A técnica utilizada pela 

Agência está descrita no Guia de Controle de Qualidade de Produtos 

Cosméticos (BRASIL, 2007). Dessa forma, o frame sobre como funciona a 

identificação de formaldeído por meio do reagente de Schiff (Figura 23) 

também é apresentado. 

A intenção com esse frame é mostrar aos alunos como ocorre a 

identificação do formaldeído pelo reagente de Schiff. 

 

Figura 23: Frame apresentando como funciona a identificação de formol via Reagente Schiff.  

 

 

Fonte: LPEQI 

 

O reagente de Schiff é formado a partir da reação entre a p-rosalina 

(corante orgânico) e o sulfito de sódio em meio ácido, gerando uma solução 

incolor responsável pela determinação qualitativa de aldeídos leves. O 

formaldeído reage rapidamente com o reagente de Schiff dando origem a uma 

espécie química de coloração roxa (MARTINS; MONTENEGRO; SUAREZ, 

2015) (Figura 24). 

As imagens funcionam como representações gráficas de fenômenos 

químicos quando se leva em consideração a observação dessas 

(SEBATA ,2006). Dessa forma a utilização de imagens precisa ser incentivada 

pelos profissionais da educação em atividades didáticas, em um contexto além 

do embelezamento do texto, mas de forma a melhorar a aprendizagem de 
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conceitos e teorias aos quais elas estão relacionadas (COSTA, 2005 e 

PERALEZ e JIMÉNEZ, 2002). 

Figura 24: Comparação entre testes feitos com soluções padrão em diferentes concentrações 

de formaldeído e testes feitos com amostras de cremes alisantes. 

 

 

Fonte: LPEQI. 

 

O uso de imagens durante todo o OVA favorece a compreensão dos 

fenômenos químicos e possibilitam maior lembrança dos conceitos, além de os 

estudantes terem uma noção exata de como o experimento é realizado e nesse 

caso, de como ocorre a reação química, uma vez que, no teste de Schiff temos 

a caracterização de uma reação química via mudança de cor. O Reagente de 

Schiff quando reage com aldeídos forma uma imina (base de schiff), que tem 

uma coloração magenta. 

A partir da abordagem realizada pelo professor com a mediação dos 

frames das figuras 23 e 24 foi possível promover aos estudantes a 

compreensão dos fatores químicos presentes na reação entre o reagente de 

schiff e o formaldeído, assim como a visualização de que as amostras 

apresentaram uma quantidade de formol acima do permitido diante da 

coloração, o que pode levá-los a fazerem relação com as consequências que 

podem ser geradas à saúde devido ao uso irregular do formaldeído. 

No caso da figura 19, temos o resultado do teste com amostras de 

cremes alisantes em comparação com soluções de formaldeído padrão em 

diferentes concentrações (0,2%, 1% e 3%). Como resultado, tivemos amostras 

com coloração que evidenciou a presença de formol nos cremes alisantes, 

visto que, não havia outras substâncias com o grupo funcional aldeído descrito 
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no rótulo das amostras analisadas. Por meio da imagem foi estabelecido o 

diálogo entre o professor e os alunos (Extrato 5). 

 

Extrato 05: Diálogo abordando a relação da intensidade de coloração das soluções na 

presença do reagente de Schiff com a presença de formaldeído.  

Turno Identificação Discurso 

32 PF1 
Vocês acham que a intensidade da cor possui relação Com a 
quantidade de formol presente na amostra ? 

33 A3 Tá sim porque quanto mais aumenta mais fica (cor intensa). 

34 PF1 
Fazendo a comparação com a foto de cima, qual das amostras de 
alisantes vocês acham que possui uma quantidade maior de 
formol? 

35 A3 A primeira ou a última. 

36 A2 Estou em duvida entre a primeira e a ultima. 

37 PF1 Só que pelo rótulo nenhuma das três amostras indica formol. 

Fonte: LPEQI. 

Ao analisar o diálogo, verificamos que os alunos conseguiram fazer a 

relação entre as amostras de cremes alisantes e as soluções de formol 37%, 

como presente na fala de A3 „„A primeira ou a última.‟‟, no turno 35, e na fala de 

A2 „„Estou em dúvida entre a primeira e a última.‟‟, no turno 36, após PF1 ter 

questionado sobre quais amostras eles consideravam ter maior percentual de 

formol. 

Quando PF1 comenta, no turno 37, que no rótulo de nenhuma das três 

amostras indicava a presença de formol, atuando na Zona de Desenvolvimento 

Proximal dos alunos provocando curiosidade e instigando-os a reflexão critica 

acerca da legislação. Verificamos aqui a possibilidade de inserção do 

conhecimento político.  

De acordo com Vygotsky, durante o ensino o professor precisa mexer na 

zona de desenvolvimento e as atividades pedagógicas precisam ser 

estruturadas para que os estudantes se apropriem dos conceitos científicos 

presentes construídos pela humanidade. Assim, o papel do professor é de fato 

o de mediador entre o estudante e o conhecimento a ser ensinado cabendo a 

esse a intervenção na ZDP trabalhando a prática pedagógica (FACCI, 2004). 

Dessa forma, assumimos neste estudo que o desenvolvimento dos 

conceitos científicos ocorre mediante os caminhos do processo educativo e 

depende da colaboração entre professores e alunos, pois é com o auxílio e a 
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participação do adulto que o amadurecimento das funções psicológicas 

superiores se efetiva (VYGOTSKY, 2001). 

O estudante não se desenvolve ao assimilar um conceito qualquer ou 

uma habilidade técnica específica, mas sim com evolução qualitativa das 

atividades que ele se apropria. O ensino precisa estar em associação com a 

„„experiência histórico-social - nos objetos da cultura humana, nas diversas 

esferas do conhecimento e na ciência‟‟ (FACCI, 2004). Dessa forma, nossos 

resultados apontam que as imagens das amostras de cremes alisantes, suas 

respectivas colorações após o teste com reagente de schiff e o conceito acerca 

do fenômeno fizeram com que o conhecimento se tornasse mais acessível ao 

estudante. 

 

8.3.4 A técnica de espectrofotometria de absorção molecular  
 

Feita a identificação do formaldeído é possível, então, quantificá-lo por 

meio da Espectrofotometria de Absorção Molecular, uma técnica baseada na 

interação da radiação eletromagnética com a matéria na região do visível cujo 

espectro abrange comprimentos de onda de 400nm a 780nm (CANASSA; 

LAMONATO; RIBEIRO, 2018). A quantificação do formaldeído via 

espectrofotometria também foi discutida com os estudantes (figura 25). 

A medida da absorbância das amostras também é explicada por meio 

desse frame. Primeiro, é feito o teste em branco colocando apenas solvente (1-

butanol) em uma cubeta para calibrar o aparelho, atribuindo um valor de 0% de 

absorbância e 100% de transmitância. Em seguida, as amostras são colocadas 

em cubetas idênticas às do branco e introduzidas no aparelho. 

 

Figura 25: Frame apresentando como o formol é quantificado por espectrofotômetro. 
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Fonte: LPEQI. 

 

O aparelho mede a absorbância em cada comprimento de onda e gera 

um gráfico chamado espectro de absorção. Cada amostra tem sua absorbância 

medida, o que possibilita a execução de uma curva de calibração para 

descobrir a absorbância para cada concentração de forma a descobrir a 

concentração das soluções. 

O espectrofotômetro opera na região UV-Vis. No aparelho, existem 

duas lâmpadas de forma que uma emite luz na frequência de ultravioleta (que 

não é visível), outra emite luz visível em todas as cores. Ao atravessar uma 

solução a luz pode ser absorvida. A luz é emitida em um espectro amplo que 

engloba toda a faixa de comprimentos de onda, segundo a configuração do 

aparelho.  

Posteriormente, o feixe de luz passa por uma grade de difração para 

que o comprimento de onda desejado seja separado. Na sequência, a luz 

passa por um semiespelho onde 50% é identificada em um detector e os outros 

50% são refletidos e incidem sobre a amostra para depois serem captados por 

um detector (CANASSA, LAMONATO; RIBEIRO, 2018; SKOOG, 2008). 

A técnica de doseamento do formaldeído é realizada de forma indireta, 

dado que o formaldeído reage com acetilacetona na presença de acetato de 

amônio formando a 3,5-diacetil-1,4-dihidrolutidina (Figura 27) que pode ser 

extraída com o 1- butanol. A absorbância do extrato é medida a partir da leitura 

no espectrofotômetro em um comprimento de onda de 410 nm (Figura 26). 

 

Figura 26: Espectro de radiação eletromagnética. 



104 

 

 

Fonte: Canassa, Lamonato, Ribeiro, 2018. 

 

 

 

 

Figura 27: Esquema da reação entre formaldeído e acetilacetona na presença de acetato de 

amônio para formação de 3,5-diacetil-1,4-dihidrolutidina. 

 
Fonte: Bolognesi, 2010. 

 

 

Diante do exposto, a intenção do OVA com a temática “alisamento 

capilar” foi promover aos envolvidos conhecimentos para que pudessem 

identificar a relevância do assunto e fazer uso do conhecimento científico para 

entender os fenômenos e fatos relacionados a esse procedimento e, ao mesmo 

tempo, aprendessem conceitos químicos relacionados a essa prática. 

Após a discussão sobre técnica de espectrofotometria e pressupostos 

relacionados a ela, como radiação eletromagnética, interação com a matéria e 

Lei de Beer, os dados experimentais foram apresentados aos estudantes 

(Figura 28). 

 

Figura 28: Curva de calibração e teores de formaldeído obtidos. 
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Fonte: LPEQI. 

Nossos resultados demonstraram que todas as amostras apresentaram 

formaldeído em suas composições, sem estarem contidas nos rótulos. Todas 

as amostras apresentaram um percentual muito elevado, comparado ao 

percentual permitido pela Anvisa para ação conservante que é de 0,2%. 

Para o cálculo da concentração de formaldeído usamos a fórmula:  

C = c ÷ 103 x m Em que: C = concentração (p/p) de formaldeído; c = 

quantidade de formaldeído obtida a partir da curva de calibração por meio da 

subtração A1 – A2 em µg; m = massa da amostra em gramas. 

Dessa forma, fica evidente que as empresas fabricantes continuam 

adicionando formaldeído nos cosméticos para finalidade de alisamento, 

cabendo, portanto, que o professor com esses dados discuta com os 

estudantes os possíveis danos à saúde gerados pelo uso irregular do formol, 

assim como a legislação vigente para a fabricação desses caracterizando 

dessa forma a inserção do conhecimento político. 

No extrato 6, verificamos que A1 já começou a analisar de forma política 

os dados apresentados e a fala do professor no turno 182 ao questionar: „„Falta 

fiscalização né?‟‟. 

Extrato 06: Diálogo referente às concentrações de formaldeído encontradas nos 

cosméticos para alisamento via espectrometria. 

Turno Identificação Discurso 

182 PF1 

O limite permitido pela Anvisa é 0,2% , os valores encontrados 
estão muito altos, a amostra (1), ficou com teor mais de 20 vezes 
acima do permitido. Percebam que quanto maior o teor, maior a 
absorção. 

183 A1 Falta fiscalização né? 
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184 A3 No leite também tem esse problema do formol. 

 

Quando A3 afirma „„No leite também tem esse problema do formol.‟‟ 

identificamos que a contextualização aconteceu de forma positiva, sem ser 

uma mera exemplificação, levando os alunos a fazerem associação com 

questões relacionadas ao seu cotidiano diário e permitindo ao professor, 

ampliar sua discussão abordando outras temáticas como o controle de 

qualidade do leite, por exemplo. Quando os conteúdos são abordados de forma 

estratégica e com intenção pedagógica o resultado é a ampliação da 

capacidade de questionamento crítico do estudante.  

Destacamos que essa ferramenta de mediação teve como propósito a 

formação crítica, ou seja, dar condições para que os estudantes aprendessem 

conceitos químicos e refletissem criticamente sobre o alisamento capilar 

(SCHNETZLER; SANTOS, 2000). 

 

 

 

9 REFLETINDO A AÇÃO: DISCUTINDO A APLICAÇÃO DO OVA 
 

9.1 Problemas de saúde pública 
 

9.1.1 Fatores culturais 
 

Para Adorno, a mediação social precisa estar provida de caráter crítico 

para que o sujeito não se conforme com a realidade posta e não se renda à 

dominação e à organização social (ZANOLLA, 2012).  

Ao abordar o frame sobre legislação (figura 5), no extrato 7, fica 

evidente a identificação por parte de A5 no turno 112 que a prática do 

alisamento capilar está relacionada a um padrão estabelecido culturalmente e 

veiculado de forma midiática. 

 

Extrato 07: Identificação do padrão de beleza estabelecido culturalmente por parte dos alunos 

da educação básica.                                         

Turno Identificação Discurso 

108 PF 
Se a Anvisa proíbe, e algumas pessoas sabem que o formaldeído é 
cancerígeno, por que as pessoas seguem usando o formaldeído? 
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109 A13 Elas se sentem bem olhando no espelho e vendo aquele cabelo liso 

110 A14 Estética. 

111 PF Mas por que elas buscam um cabelo liso? 

112 A5 
Porque o padrão diz que só o cabelo liso é bonito. A pessoa não 
aceita o cabelo que tem pra ficar igual às mulheres que aparecem 
nos comerciais, por exemplo. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da gravação do diálogo com os estudantes em sala de 

aula. 

 

Na fala de A5, no turno 112, verificamos uma necessidade de 

adequação a um padrão desenhado midiaticamente. Isso faz sentido, visto que 

vivemos em meio a uma indústria cultural em que os meios de comunicação 

são inseridos de forma a cercar e capturar a consciência das pessoas. Um 

exemplo disso é a televisão que, enquanto combinação de filme e rádio, leva 

adiante a tendência de capturar a consciência do público (ADORNO, 1973, 

2003). 

É preciso formar criticamente nossos estudantes, pois existe uma 

tendência global de base econômica na sociedade capitalista que produz uma 

subjetividade reificada em larga escala, na qual o sujeito não vai mais além de 

si próprio em suas formas de consciência e reforça apenas o status quo no 

qual está inserido, sempre que lhe parece ameaçado reconstruí-lo. Tudo isso 

faz com que o mundo se torne completo em aparência que vira ideologia, de 

forma que a realidade seja apenas olhada, jamais pensada ou refletida 

(ADORNO, 1973, 2003). 

Neste estudo, as discussões promovidas pelo OVA possibilitou ao 

indivíduo enxergar a realidade, logo a relação estabelecida entre o sujeito e o 

objeto é ditada pelo sistema social e político. É o sistema do universo subjetivo 

que move o sistema social e é importante ter conhecimento da prioridade do 

objeto em relação ao sujeito e das condições impostas socialmente frente à 

alienação do sujeito que inverte o sentido da mediação, comemorando a 

coisificação da identidade do sujeito (ZANOLLA, 2012). 

A mediação possibilita a aproximação sociocultural, de forma que as 

ferramentas culturais presentes em um meio sociocultural fazem parte da ação 

humana e da ação mental, mas as ferramentas culturais não atuam sozinhas, é 

necessário que haja um agente por trás delas que, neste caso, é o professor. A 

utilização das ferramentas culturais transforma a ação de mediação e 
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proporciona mudanças tanto no professor quanto na ação em totalidade 

(WERTSCH, 1991). 

 

9.1.2 Fatores econômicos 

 

Chamou-nos a atenção o relato de A3 no turno 55 (extrato 08), ficando 

evidente que ao procurar pelo serviço de alisamento o cabeleireiro que a 

atendeu mostrou o rótulo do produto para que ela fizesse uma leitura e 

verificasse que nele não continha formaldeído. Ela relatou, na sequência, 

danos ocasionados à sua saúde após a realização do procedimento. 

 

Extrato 08: Descrição dos alunos da educação superior sobre como é o procedimento de 

alisamento capilar.  

Turno Identificação Discurso 

42 P1 
Agora uma pergunta. Quando a pessoa faz o alisamento capilar, 
como é o procedimento? 

43 A3 É horrível. 

44 P1 
Falamos sobre o formaldeído na última aula e vimos que realmente 
traz bastante risco à saúde. Mas, por exemplo, a pessoa aplica o 
alisante em seu cabelo e o que ela faz depois? 

45 A3 
Ela vem e seca ele, aí aquele vapor sobe assim, daqueles que 
você fica morrendo. 

55 A3 

Eu fiz uma vez. Ele mostrou pra mim o verso do rótulo e não tinha, 
era livre de formol. Eu na inocência fiz, só que depois de duas 
semanas tudo onde era franja deu alergia. Aqui tudo em mim, 
embaixo, nas mãos, até hoje eu tenho por causa disso. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da gravação do diálogo com os estudantes em sala de 

aula. 

 

Verificamos na fala de A3 a necessidade de formação crítica para 

aprenderem sobre o conhecimento químico presente nos alisantes capilares e, 

posteriormente, refletirem criticamente sobre eles para que danos à saúde 

sejam evitados (SCHNETZLER; SANTOS, 2000). Nesse momento, cabe ao 

professor de Química se pautar na análise dos vários aspectos que envolvem o 

alisamento capilar abordando, por exemplo, a composição química e as 

consequências dessas substâncias presentes nessa composição. 

De acordo com Ionta e Silva (2012), o formaldeído tem muitos 

sinônimos, como formalina, formol, metanal, aldeído fórmico, óxido metileno ou 

aldeído metílico. 
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A partir do relato da aluna (turno 55) temos algumas alternativas: 1 – 

No rótulo poderia não estar escrito, mas a indústria fabricante pode ter 

adicionado o formaldeído ao produto depois de pronto e acabado; 2 – No rótulo 

poderia não estar escrito, mas o cabeleireiro pode ter adicionado o formaldeído 

ao produto após sua aquisição ou no momento da sua aplicação; 3 – Como o 

formaldeído tem uma grande quantidade de sinônimos pode ser que tanto o 

cabeleireiro quanto a cliente não tinham conhecimento desses sinônimos e 

algum deles estava escrito no rótulo impossibilitando tanto ao cabeleireiro 

quanto à cliente identificar a presença do formaldeído; 4 – No rótulo, poderia 

não estar escrito, mas o produto poderia conter os substituintes ao formaldeído. 

Pode-se afirmar que a aprendizagem científica se concretiza na prática 

de ensino, quando ao aluno é dada a capacidade de utilizar ferramentas para o 

entendimento e reflexão da prática em seu cotidiano podendo compreender a 

linguagem utilizada pelo docente em sala de aula. Santos (2008) afirma que o 

desenvolvimento científico tem íntima relação com o domínio da linguagem e 

tecnologia. Assim, esses dois elementos devem ser eixos para o ensino de 

Química. 

Importa salientar que este estudo não defende que professor e alunos 

sejam especialistas em alisamento capilar, mas que o professor oriente seus 

alunos sobre a importância da leitura crítica dos rótulos dos produtos 

cosméticos consumidos identificando as substâncias químicas presentes neles 

e analisem suas ações e implicações, visto que o mercado econômico 

necessita estar em atividade e várias são as possibilidades de que o 

consumidor final não tome conhecimento do que está usando, questão 

evidente no relato anterior e no extrato 09 (turnos 168 a177).  

 

Extrato 09: Identificação por parte dos alunos da educação superior sobre a utilização 

indiscriminada do formaldeído para alisamento capilar com a intenção econômica. 

Turno Identificação Discurso 

168 PF 

Agora a gente vai ver como determina o percentual do formaldeído 
e substância como o metileno glicol, pelo equilíbrio do formaldeído, 
como a gente já viu, se estão presentes nos produtos de 
alisamento capilar. 

169 A1 Eu achava que não podia ter nenhum. 

170 PF 
Mas você acredita que as empresas não vão colocar formaldeído 
ou outras substâncias nos produtos dela somente porque está na 
lei? 
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171 A1 Tinha que ser, professora. 

172 PF Mas o que essas empresas querem que seu produto faça? 

173 A5 Alise. 

174 PF Pra quê? 

175 A1 Para o cliente ficar satisfeito. 

176 Pf E com o cliente satisfeito o que a empresa obtém? 

177 A1 
Se o produto alisa fica famoso e vende mais. A empresa vai ganhar 
mais dinheiro. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da gravação do diálogo com os estudantes em sala de 

aula. 

 

No extrato 9, verificamos pelas falas de A1 nos turnos 169 e 171 

conhecimento estabelecido de que o formaldeído não pode ser usado para 

finalidade de alisamento. A1, no turno 177, possui a concepção de que o fator 

econômico fala mais alto que a preservação da qualidade de vida, visto que „„se 

o produto alisa, ele fica famoso e vende mais. A empresa vai ganhar mais 

dinheiro‟‟.  

Nesse momento, verificamos mais uma vez a importância do 

letramento científico para a promoção do conhecimento crítico, pois o modo de 

produção é perigoso, ele alimenta necessidades nas pessoas, cria uma 

demanda de seus produtos, chega até a influenciar as condições de vida e as 

escolhas das pessoas, tudo isso de forma desenfreada, sem controle. Geram-

se lucros momentâneos para algumas pessoas, porém problemas para muitas 

(BAUMAN, 2016).  

Logo, de acordo com a fala de A1, observamos que os lucros 

momentâneos podem vir para as indústrias, uma vez que o mercado cria a 

necessidade nas pessoas de realizar o processo de alisamento, porém os 

problemas de saúde ocasionados pela prática afetam grande parte da 

população. 

 Duarte (2004) considera o significado como o conteúdo do que é 

produzido e o sentido como as relações entre o conteúdo e a atividade. 

Trazendo para o contexto deste estudo podemos afirmar que o sentido da 

atividade de fabricar alisantes capilares com formaldeído na composição pelas 

indústrias é marcado pelo „„retorno financeiro‟‟ ou aumento do capital. Essas 

indústrias que fabricam cremes alisantes objetivam um número cada vez mais 

crescente de consumidores para seus produtos. Nesse caso, o benefício para o 
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consumidor vem em troca de mais valia para o público de interesse, que é a 

própria indústria (BENITE, 2011). 

Tomemos, por exemplo, que uma indústria cosmética alcançasse um 

grande espaço no mercado brasileiro e que o consumo de alisantes capilares 

com formaldeído na composição fosse altíssimo. Isso movimentaria a 

economia, aumentaria o recebimento de impostos e aumentaria a oferta de 

emprego. Em um país capitalista como o Brasil, isso seria bastante positivo, 

entretanto os danos gerados à saúde da população seriam determinados pelo 

significado do que esses alisantes representam (DUARTE, 2004). 

É importante que o professor utilize estratégias pedagógicas e insira as 

tecnologias no espaço escolar para propiciar a efetivação do letramento 

científico (RÜDIGER, 2003). Assim será possível uma metodologia alinhada 

com a formação crítica dos alunos, contribuindo para que eles desenvolvam o 

senso ativo para pesquisas e aumentem a compreensão dos fatores químicos 

presentes nos produtos e suas consequências. 

A abordagem sobre a técnica de RMN para caracterização e análise 

dos percentuais das substâncias presentes nos alisantes capilares permitiu a 

identificação por parte dos alunos sobre a utilização indiscriminada do 

formaldeído para alisamento capilar com o intuito econômico. 

 

9.1.3 Fatores sociais 

 

As mudanças de configuração dos cabelos ocorrem, geralmente, 

motivadas por aprovação social, de forma a satisfazer não só os próprios 

desejos que se propõe a realizar a mudança em si mesmo, mas também por 

influência social proveniente de padrões de beleza presentes na sociedade 

(SILVA; FARIAS, 2018). O depoimento de outra cliente do salão (C3), a seguir, 

corrobora isso. 

 

C3: Quando eu era pequena, sempre quis ter um cabelo liso, porque o meu cabelo 
sempre foi crespo e seco e meus pais nunca se preocuparam em cuidar ou hidratar 
meus cachos. Então, eu vivia com os cabelos presos, em um tipo de coque com 
piranha, e nunca usava outro penteado senão o mesmo, e minhas colegas e amigas 
sempre usavam os cabelos soltos (e todos eram lisos). Quando cresci, descobri a 
progressiva e, finalmente, eu tinha o cabelo liso que sempre sonhei! Fiz umas quatro 
vezes, mas nunca durava como eu gostava. Lembrei-me que quando menina minha 
madrinha me levou num salão do interior e pediu que a cabeleireira fizesse um 
relaxamento em mim. Eu me lembro como se fosse ontem que quando voltei para 
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casa dois dias depois, lavei meu cabelo e não pude acreditar, ele estava liso, sem as 
ondas de sempre. Lembro-me o quanto fiquei feliz, sai pela casa mostrando meus 
cabelos novos para toda a família. Então, após as tentativas frustradas com as 
progressivas, me lembrei do episódio com relaxamento e, então, fui atrás disso. Hoje 
faço a definitiva. Hoje posso dizer que faço uso deste alisamento pelos seguintes 
motivos: 1) a realização de um sonho; 2) a praticidade no dia a dia, visto que trabalho 
o dia todo e estudo à noite. Então, o alisamento torna a minha vida capilar mais 
prática (Estudante da educação superior). 

 

A motivação é a influência exercida sobre o consumidor ou “o modo 

específico como o consumidor tenta reduzir a tensão motivadora” (SOLOMON, 

2002, p. 96). No depoimento de C3, verificamos sua insatisfação com o cabelo 

„crespo e seco‟, também com o volume e a busca de praticidade no dia a dia. 

Esses resultados caracterizam o que Solomon chama de força motivacional, 

que é “o grau em que a pessoa está disposta a despender energia para 

alcançar uma meta e não outra” (p. 96), neste caso, a necessidade desde 

pequena de C3 de obter cabelo liso fazendo uso dos mais variados tipos de 

alisamento: o relaxamento, a progressiva e a definitiva.  

O fato é que existe uma busca constante por padrões de beleza 

impostos pelo modo de produção acarretando o consumo de serviços e 

produtos estéticos, como os alisamentos e alisantes capilares com a finalidade 

de modificar a configuração natural dos fios de cabelo cacheados ou crespos, 

tornando-os lisos. 

 

10 ALGUNS CONTEÚDOS ABORDADOS 
 

Durante a mediação do frame sobre a função do cabelo (figura 29), o 

professor aborda as estruturas principais do fio de cabelo, sendo a cutícula a 

parte mais interna do fio, apresentando de 2 a 5 fileiras dispostas lado a lado. 

Sabe-se que ela não está presente em todos os fios de cabelo, de forma que 

apenas fios mais grossos possuem medula. Os serviços de salão de beleza 

não envolvem a medula (HALAL, 2017). 

O córtex, por sua vez, apresenta 90% do peso total de um fio de 

cabelo. É nele que se concentram os pigmentos, sendo ele, portanto, o 

responsável pela cor natural dos cabelos de forma que ao modificar a cor 

natural dos cabelos a coloração permanente ou o descolorante atuam no 

córtex. É o córtex que confere maleabilidade, flexibilidade, elasticidade e cor 

aos cabelos. Nele também se encontram as ligações de dissulfeto, 
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responsáveis pelo grau de ondulação do fio de cabelo (quanto mais ligações de 

dissulfeto presentes na fibra capilar, maior será seu grau de cacheamento), 

assim, é no córtex que os cremes alisantes atuam (HALAL, 2017). 

Já a cutícula é uma camada de células transparentes que revestem o 

córtex. Ela é rígida e queratinizada e sua função é proteger o córtex e a 

medula, além de atuar também como uma barreira contra meios químicos, 

como colorações, alisantes e onduladores. Porém, é uma barreira não 

impermeável que um pH elevado, por exemplo, pode dilatar a cutícula e 

permitir a entrada de produtos químicos no interior do córtex (HALAL,2017). 

 

Figura 29: Frame sobre a função e estrutura do cabelo. 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 

 

Quando o professor questiona do que é composto o cabelo, A4 (turno 

20) no extrato 10 responde que é uma espécie de proteína. A partir disso, o 

professor indaga o que forma as proteínas, o que dá abertura para uma 

discussão também sobre aminoácidos e ligações peptídicas relacionando o 

conteúdo com a área biológica, o que provavelmente traz significados aos 

alunos por conta da associação com o tema alisamento capilar via mediação 

com o OVA. 
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Extrato 10: Discussão com os alunos da educação básica sobre a composição química do fio 

de cabelo. 

Turno Identificação Discurso 

19 PF Do que é composto o cabelo? 

20 A4 Espécie de Proteína. 

21 PF O que forma as proteínas? 

22 A1 Não sei. 

23 PF Bom, o que forma o cabelo são os aminoácidos. 

24 A3 A gente viu isso em biologia, só que a gente não lembra. 

25 A4 É o que forma as proteínas. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da gravação do diálogo com os estudantes em sala de 

aula. 

 

Temos a possibilidade de letramento científico por meio do OVA, com o 

estudante se apropriando de conhecimentos básicos da fisiologia capilar, ou 

seja, da composição química do cabelo. No diálogo, o professor instigou os 

estudantes a recordarem de assuntos vistos na disciplina de Biologia, por 

exemplo, aminoácidos e proteínas (observado no extrato 10), o que dá uma 

base para discussões sobre as ligações químicas presentes nos fios de cabelo. 

A fibra capilar apresenta, aproximadamente, 91% de proteína de 

queratina em sua composição. As proteínas são polímeros resultantes da união 

de aminoácidos conectados ponta a ponta, formando longas cadeias, a 

exemplo de um colar de pérolas, e a ligação química responsável pela união 

desses aminoácidos é denominada ligação peptídica, enquanto uma cadeia 

longa de aminoácidos (de 51 a 100 aminoácidos) é denominada polipeptídeo.  

Uma proteína é um polipeptídeo que apresenta uma estrutura 

secundária do tipo alfa-hélice. A alfa-hélice é uma estrutura helicoidal formada 

pelas ligações de hidrogênio intra-cadeia dos agrupamentos amino e carboxila 

dos aminoácidos.  

O giff presente no frame (figura 29) mostra como ocorre a formação de 

uma ligação peptídica, de forma que a ligação de hidrogênio é formada com o 

oxigênio da carboxila e o hidrogênio da amida do quarto aminoácido 

subsequente. 

Milhões de cadeias polipeptídicas estão presentes no córtex e são 

conectadas por três tipos de ligações laterais: covalentes, iônicas e de 
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hidrogênio discutidas no frame sobre ligações químicas na fibra capilar (Figura 

30). 

 

Figura 30: Frame sobre as ligações químicas presentes no fio de cabelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LPEQI. 

 

Aqui o professor abordou que essas ligações são necessárias nos 

processos de mudanças de forma temporária e permanente dos cabelos como 

escovação, relaxamentos, ondulação e alisamentos. 

As ligações de hidrogênio acontecem por meio da união de um átomo 

de hidrogênio da porção ácida de um aminoácido com um átomo de oxigênio 

da porção ácida de outro aminoácido, com liberação de água caracterizando 

uma ligação peptídica(representada pelo giff, figura 29). As ligações de 

hidrogênio são as principais responsáveis pelas mudanças temporárias da 

forma da fibra capilar, pois são facilmente rompidas com calor e água. 

Individualmente, são ligações intermoleculares fracas, mas o somatório 

da enorme quantidade presente em um fio de cabelo confere um terço da força 

total do mesmo. 

As ligações iônicas ocorrem quando uma carga negativa de um 

aminoácido se liga a uma carga positiva de outro aminoácido. Soluções 

alcalinas ou ácidas que diferem do pH fisiológico do fio de cabelo rompem 

essas ligações, que conferem um terço da resistência do fio de cabelo. 

Já as ligações covalentes (de dissulfeto) são formadas pela união entre 

átomos de enxofre de dois aminoácidos de cisteína vizinhos, formando assim a 
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cistina. O quantitativo dessas ligações no fio é menor, comparado às ligações 

de hidrogênio e iônicas, mas essas ligações covalentes são significativamente 

mais fortes e representam um terço da força total dos cabelos. São ligações 

que não se rompem com facilidade, porém sofrem mudanças físicas e químicas 

quando submetidas a cremes alisantes. 

Baseamo-nos em Wertsch (1991) para afirmar que a ação mediada se 

serve de ferramentas culturais disponíveis nos cenários socioculturais 

particulares (uso do OVA para o ensino de Ciências/Química) para causar 

impacto no ambiente de ensino, como foi o caso da coordenadora (C) da 

escola que relatou sua experiência em fase de infância (turnos 81 e 83) a partir 

do frame das substâncias usadas para alisamento (figura 31), ainda quando 

criança, despertando a atenção dos presentes (extrato 11). 

 

Figura 31: Frame com a categorização das substâncias e suas representações: Formaldeído, 

Tioglicolato de amônia, Hidróxio de Sódio e Hidróxido de Guanidina. 

 

Fonte: LPEQI. 

O fato de a professora/pesquisadora ser também cabeleireira contribuiu 

para que tivesse a habilidade e experiência necessária para elaborar uma 

ferramenta com dados específicos para discutir a temática, relacionando-a ao 

ensino de Química. Além disso, o significado de suas ações depende de 

variações sociais, históricas e culturais que ocorrem durante as discussões em 

sala de aula, e a fala inesperada de C, ao retomar da memória um 

acontecimento da sua infância, deu a oportunidade para que a professora 

retomasse a ideia de potencial hidrogeniônico (pH) (turnos 84-92) das soluções 
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e como o pH influencia no cabelo (turno 95 e 96) durante o alisamento capilar 

(OLIVEIRA, 1993). 

 

Extrato 11: Relato da coordenadora da educação básica sobre um procedimento de 

alisamento capilar. 

Turno Identificação Discurso 

81 C 
Antigamente, tinha um alisamento que a minha mãe fazia, mas 
hoje em dia as coisas melhoraram muito, era um alisamento feito 
com soda cáustica. 

82 A9 Nossa! 

83 C 
Eu ficava correndo no quintal gritando, mas como o resultado era 
muito bom a gente fazia mesmo assim! Mas queimava feito fogo, 
inclusive dava uns machucados na cabeça. 

84 P A soda cáustica é o quê? 

85 A1 Produto químico. 

86 P O que mais? 

87 A12 Tóxica. 

88 A8 Ácido. 

89 P É um ácido? 

90 A10 Não, não é um ácido. 

91 PA2 Não é ácido? É o quê? 

92  É uma base, professora. 

95 P 

É o hidróxido de sódio, NaOH. Quando ela fala que corria no 
quintal é porque queima. Esses produtos para alisamento têm um 
pH que distância muito do pH fisiológico do couro cabeludo e do fio 
de cabelo e têm uma forma específica para utilização. Porque 
quem vai romper as ligações iônicas e as ligações de dissulfeto é a 
influência de quê? 

96 A1 Do pH! 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da gravação do diálogo com os estudantes em sala de 

aula. 

 

É importante lembrarmos que o alisamento com soda cáustica 

(hidróxido de sódio), citado por C no turno 81, ainda é comercializado e tem 

regulamentações específicas para sua fabricação e orientações para sua 

utilização. O hidróxido de sódio é uma das substâncias liberadas pela Anvisa 

para a finalidade de alisamento. O letramento aqui é de suma importância, pois 

o estudante, sabendo que um produto de alisamento precisa ser registrado e 

sabendo que existe uma ferramenta para consulta desse produto no site da 

Anvisa, exerce sua autonomia e busca por informações, o que minimiza 

acontecimentos como os citados por C no turno 83. 
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É muito interessante que o estudante tenha conhecimento de que uma 

mudança brusca de pH gera queimadura, como citado por P no turno 95. É 

importante também que ele saiba que se o produto estiver registrado a 

segurança para sua utilização é maior, porém não exclui a importância de se 

realizar um teste de mecha antes da utilização. 

Todas essas informações são valiosas para a promoção do letramento 

científico, pois podem contribuir para que o indivíduo tome decisões mais 

cautelosas e minimize reações adversas que podem gerar danos à sua saúde. 

De acordo com Halal (2017, p.252), na escala de pH como “cada grau 

representa uma mudança de dez vezes em concentração, um pH de 13 é 100 

milhões de vezes mais alcalino que um pH de 5”.  

O hidróxido de sódio tem sua reatividade determinada pelo íon 

hidroxônio (OH-). Os produtos alisantes à base de hidróxido de sódio (base 

forte) podem dilatar a fibra capilar em até duas vezes seu diâmetro original, 

uma vez que a concentração de íons hidroxônio (OH-) é bastante elevada 

tornando o seu pH extremamente alto (12-13) e caracterizando essa substância 

química como altamente corrosiva, o que justifica a sensação de ardência e 

coceira citada pela coordenadora no extrato 11. 

Sendo assim, nossos resultados ressaltam o papel fundamental dos 

agentes (professora e estudantes), com destaque para P, que pôde mediar a 

discussão a partir de suas experiências como profissional do salão de beleza e 

representante legítima da comunidade científica de químicos, e do OVA como 

ferramenta da ação mediada. 

 A mediação realizada pelo professor possibilita a promoção da relação 

entre as representações simbólicas culturais das Ciências/Química e questões 

sociais acerca do uso de procedimento para alisamento capilar, possibilitando o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos estudantes 

envolvidos, bem como a formação crítica necessária para a tomada de decisão 

quanto ao consumo desse tipo de procedimento (OLIVEIRA, 1993; WERTSCH, 

1999). 

Outro conceito que pôde ser trabalhado foi o de Isotopia, a partir do 

frame sobre o que é um solvente deuterado (Figura 21). O extrato 12 mostra a 

importância dessa discussão para o entendimento do aluno que os isótopos se 

caracterizam pela mesma quantidade de prótons, porém não a mesma de 
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nêutrons. Para exemplificar utilizou-se o átomo de hidrogênio com seus três 

isótopos (prótio, deutério e trítio), uma vez que, para a análise por RMN de 

forma a identificar e quantificar formol em cosméticos necessita-se da 

dissolução da amostra em um solvente deuterado.  

 

Extrato 12: Discussão com alunos da educação superior sobre isotopia para entendimento do 

que é um deutério. 

Turno Identificação Discurso 

230 PF 
Vocês sabem o que é um deutério? Ou melhor, o que é um 
isótopo? 

231 A7 
Um átomo que tem a mesma quantidade de elétrons e nêutrons, 
uma coisa assim. 

232 PF Alguém mais arrisca? 

233 A2 Eles têm a mesma quantidade de prótons. 

234 PF O que mais? Vocês já viram isso. 

235 A8 Vai mudar o número de massa. 

236 PF 

O hidrogênio, por exemplo, eles têm 3 isótopos: o prótio, o deutério 
e o trítio. Então o deutério é um átomo de hidrogênio que contém 
um próton e um nêutron, o prótio ele tem só um próton e o trítio 
tem um próton e 2 nêutrons no núcleo. Então o deutério vai ser um 
átomo mais pesado. Agora uma pergunta: Esse deutério ele deixa 
de ser hidrogênio? 

237 A8 Ele vai continuar sendo um hidrogênio 

238 PF Por quê? 

239 A8 Ele só vai ter um próton 

240 PF 
E esse deutério ele vai continuar sendo sensível à radiação de 
radiofrequência? Ele vai poder continuar sendo analisado pela 
técnica de RMN. 

241 A7 Se ele continua sendo um hidrogênio, sim. 

242 PF 
Exatamente, só o que vai acontecer ele vai absorver a 
radiofrequência de uma maneira ligeiramente diferente do que o 
hidrogênio comum, por isso a gente o usa como padrão. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da gravação do diálogo com os estudantes em sala de 

aula. 

 

A importância dessa abordagem está no fato de podermos mostrar aos 

estudantes que os elementos presentes na tabela periódica existem de 

diversas formas na natureza, como é o caso do hidrogênio, por exemplo, como 

comentado por PF no turno 236. É relevante mostrar ao estudante que, 

independente de ser um deutério, um prótio ou um trítio, não deixa de ser um 

hidrogênio, como podemos observar nos turnos 236 a 241. 

Essa discussão nos permite mostrar ainda que a absorção da 

radiofrequência após aplicação de um campo magnético é diferente para um 
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hidrogênio comum, de forma que é utilizado o seu isótopo mais pesado, pois o 

momento magnético do próton, nesse caso, é maior que o do nêutron.  

Tudo isso propicia um letramento científico ao estudante de forma que 

ele alcance o conhecimento tecnológico relacionado à técnica de RMN, 

entendendo, por exemplo, o que é a água deuterada muito utilizada nas 

análises e o porquê de ela ser utilizada. 

Sobre o auxílio do OVA como meio de intervenção no processo de 

mediação do conhecimento tecnológico, entendemos em Vygotsky que o 

professor deve observar o desenvolvimento de forma prospectiva. Ele deve se 

atentar para o que ainda não aconteceu para fazer sua intervenção.  

Para explicar a ZDP, Vygotsky aborda o nível de desenvolvimento real 

e o nível de desenvolvimento potencial, de forma que o real se trata do que o 

estudante já alcançou, para isso o professor precisa ter um olhar retrospectivo 

e o potencial se trata do que o estudante ainda não alcançou, mas que pode 

alcançar em um curto espaço de tempo com a ajuda de alguém mais 

experiente. 

A ZDP se encontra entre esses dois níveis e o professor, por sua vez, 

tem a oportunidade de fazer uso desse espaço e promover transformações de 

forma que o estudante adquira funções psicológicas superiores (OLIVEIRA, 

1993). Assim, a mediação quando realizada de forma a interferir na ZDP do 

aluno possibilita a ele uma nova construção da realidade, de forma que signos, 

atividades e consciência participem do processo de interação social para 

emancipação e ampliação das possibilidades de o estudante transformar sua 

própria realidade (OLIVEIRA, 1993). 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Embora seja uma prática recorrente, em especial em salões de beleza e 

centros de beleza, o uso de formaldeído com a finalidade de alisamento capilar 

constitui, por motivos de saúde pública, procedimento não permitido no Brasil. 

Diante desse cenário, esta investigação fez uso da Microscopia 

Eletrônica de Varredura em fios de cabelo para visualização dos danos 

microscópicos gerados após o uso de alisantes capilares com formaldeído na 

composição. E a fim de identificar e quantificar o formaldeído presentes em 
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produtos cosméticos comercializados para alisamento capilar foram usadas 

técnicas robustas da Ciência Moderna como a Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN) e identificação e doseamento de formaldeído livre por Reagente de 

Schiff e Espectrofotometria. 

A intenção foi comparar os dados obtidos pela técnica sugerida no Guia 

de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos da Anvisa com os dados de 

RMN, uma vez que se cogitou a viabilidade de a RMN ser uma alternativa à 

técnica de Reagente de Schiff seguida de Espectrofotometria que demanda 

muito tempo, muitos preparos de soluções e gera muitos rejeitos químicos. 

Os dados iniciais de RMN para caracterização e quantificação do 

formaldeído em produtos comercializados foram semelhantes aos dados 

encontrados da época da graduação, teores dentro do limite permitido pela 

Anvisa, atestando que os produtos analisados estavam dentro do padrão de 

qualidade. Entretanto, novas pesquisas bibliográficas foram feitas e com isso 

novos experimentos foram realizados. 

Após muitas discussões e muitas análises Químicas chegou-se à 

conclusão de que a técnica de RMN caracteriza as moléculas de formaldeído 

não hidratadas que estão presentes no eppendorf para análise por RMN. O 

experimento é realizado em ambiente com temperatura controlada, pH neutro e 

tubo fechado assegurando um nível de formaldeído não hidratado não 

representando as reais condições nas quais o alisamento capilar é realizado, 

ao ar livre e com aquecimento por ferramentas térmicas como secador e 

chapinha, o que leva a uma condição de distorção do risco da exposição. 

O formaldeído é muito volátil e se liga facilmente às moléculas de água 

presentes no ar, dessa forma a realidade de um salão de beleza não é 

reproduzida com fidelidade no experimento de RMN, logo os dados de 

quantificação fogem à realidade, são inferiores ao que acontece na prática. 

Enxergou-se dessa forma, que para caracterização do formaldeído a técnica de 

RMN é efetiva, porém para a quantificação não o é.  

A partir de todos os resultados, surgiu a proposta de elaboração de um 

Objeto Virtual de Aprendizagem que abordasse os conhecimentos relacionados 

aos danos causados pelo uso indevido de formaldeído em produtos cosméticos 

associando-os ao conhecimento químico, possibilitando ao mesmo tempo um 

olhar crítico para que os alunos pudessem, a partir de então, ficarem mais 
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atentos à composição dos produtos utilizados pelos salões de beleza, bem 

como procurar entender o que essas substâncias podem causar a saúde. 

Pautados em elementos da Pesquisa Participante, a análise dos dados 

que caracterizaram os sujeitos da investigação permitiu verificar que a maioria 

não tinha conhecimento das substâncias que promovem o alisamento capilar 

sinalizando, já de início, a necessidade de formação crítica. Vale ressaltar que 

os conhecimentos cotidianos dos estudantes foram de grande relevância para 

a elaboração do plano de ação objetivando reflexões acerca do uso de 

alisantes capilares e suas composições, visando a internalização de 

conhecimentos científicos. 

 Mesmo tendo legislação vigente quanto ao uso do formaldeído, nossos 

dados mostram que o mesmo permanece sendo utilizado em concentração 

irregular para finalidade de alisamento capilar. De acordo com a Anvisa há o 

desafio de promover medidas educativas, tendo em vista o grande número de 

salões de beleza no Brasil. 

Ao identificar os problemas prioritários da investigação nos deparamos 

com dois grupos distintos de consumidores, as Clientes do Salão de Beleza e 

os alunos do Ensino Médio, porém com algo em comum: a influência do modo 

de produção que os impulsionam a consumir produtos quaisquer que atendam 

aos padrões de beleza estabelecidos. A realidade é que não se busca uma 

satisfação de necessidades pessoais, mas um modelo ideal influenciado pela 

ideologia do consumismo produzida pelo modo de produção que acaba 

fazendo com que as pessoas percam suas identidades. 

Este estudo objetivou a apropriação de conhecimentos voltados para a 

importância do padrão de qualidade dos produtos comercializados e ação dos 

produtos cosméticos utilizados para tratamentos estéticos e de beleza, ambos 

a partir do uso de dados de técnicas específicas, como a Microscopia 

Eletrônica de Varredura, a Ressonância Magnética Nuclear e a Identificação e 

Doseamento de Formaldeído Livre, que envolvem o conhecimento químico e 

que dificilmente são discutidos em ambientes escolares. 

Em análises por meio do Reagente de Schiff com quantificação via 

Espectrofotometria, encontramos concentrações de formaldeído acima do 

permitido pela legislação vigente e identificamos perante os diálogos 

relacionados à técnica a importância do conhecimento político.  
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Através da abordagem da técnica de RMN para quantificação de 

percentual das substâncias presentes nos cosméticos para finalidade de 

alisamento capilar foi possível promover discussões críticas acerca do uso 

indiscriminado do formaldeído com objetivos econômicos por parte das 

indústrias cosméticas ao burlarem a legislação imposta pela Anvisa e fazerem 

uso de substâncias em concentrações indevidas e não mencionarem as 

mesmas no rótulo do produto. 

Dados obtidos por Microscopia Eletrônica de Varredura, referentes aos 

danos causados às amostras de fios de cabelo após alisamento com produtos 

contendo formaldeído em sua composição mostraram que os resultados 

macroscópicos dessa prática, em termos de beleza, são bem diferentes da 

realidade microscópica, degradação da estrutura capilar, promovendo reflexões 

acerca da viabilidade de consumo do procedimento, pautados em discussões 

dos conteúdos de ligações químicas, aminoácidos e proteínas, possibilitando a 

abordagem de conteúdos bioquímicos. 

As técnicas de caracterização e quantificação de substâncias 

presentes nos cremes alisantes utilizadas (RMN e Doseamento via Reagente 

de Schiff com Espectrofotometria) trouxeram resultados com caráter bastante 

positivo. Além de permitir aos estudantes uma aproximação do que é produzido 

pela Ciência, lhes permitiu também enxergar as possibilidades da técnica de 

RMN para além de exames médicos laboratoriais. 

Sobre o OVA, o uso da ferramenta tecnológica de mediação auxilia a 

compreensão dos estudantes acerca de fenômenos químicos relacionados às 

atividades experimentais ajudando na recapitulação dos conteúdos já 

abordados, bem como na articulação de novos conteúdos. 

 Durante a análise de aplicação do OVA verificamos que a temática 

Alisamento Capilar trouxe possibilidades para que o professor promovesse 

formação mais crítica e reflexiva possibilitando que os alunos pudessem tomar 

decisões mais conscientes e, quem sabe, mais acertadas quanto ao consumo 

de procedimentos e produtos disponíveis no mercado. Além disso, tal 

estratégia possibilitou o acesso introdutório dos alunos a mecanismos de 

investigação para construção científica com o uso de técnicas modernas da 

Ciência que auxiliam também na abordagem dos conhecimentos políticos, 

tecnológicos e de saúde pública, mediados pelo professor. 
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ANEXOS 
 

Imagem 1: Frame inicial do OVA 

 

Fonte: LPEQI. 

 

 

Imagem 2: Frame com as opções de entrada para o OVA 

 

Fonte: LPEQI. 

 

Imagem 3: Frames sobre o que é cabelo 
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Fonte: LPEQI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Frames sobre a composição química do fio de cabelo 

 

 
Fonte: LPEQI. 

 

Imagem 5: Frame de questionamentos sobre alisamento capilar 
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Fonte: LPEQI. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 6: Frame sobre as substâncias utilizadas para o alisamento capilar 

 
 

Fonte: LPEQI. 

 

 
Imagem 7: Frames sobre como funciona a legislação para alisantes capilares 

 

 
 

Fonte: LPEQI. 
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Imagem 8: Frame sobre as consequências do uso inadequado do formol 

 
 

Fonte: LPEQI. 

 

 

 

 

 

 
Imagem 9: Frame sobre os danos causados à fibra capilar 

 
Fonte: LPEQI. 

 

 

 
Imagem 10: Frames sobre o funcionamento de um MEV 
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Fonte: LPEQI. 

 

 

 

 

 

 
Imagem 11: Frame de questionamento sobre como saber o percentual de formol em produtos 

cosméticos 

 
Fonte: LPEQI. 

 

Imagem 12: Frames sobre como funciona a quantificação de formol por RMN 
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Fonte: LPEQI. 

 

 
Imagem 13: Frame com dados de um espectro de RMN 

 
Fonte: LPEQI. 

 

 

 

 
Imagem 14: Frames sobre como analisar um espectro de RMN 
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Fonte: LPEQI. 

 

 
Imagem 15: Frames sobre como identificar formol com Reagente de Schiff 

 
Fonte: LPEQI. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 16: Frames sobre como quantificar formol em espectrofotômetro 
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Fonte: LPEQI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 17: Frames de referências bibliográficas 
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Fonte: LPEQI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


