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RESUMO 
 
 

O presente trabalho visa apresentar o resultado de uma disciplina eletiva realizada na escola 
Manuel Cabral, chamada "A Química dos Perfumes", na qual os alunos puderam aprender 
sobre empreendedorismo e sobre a composição química dos perfumes. Para o fechamento da 
eletiva, propusemos a fabricação artesanal de um perfume e, na culminância, apresentamos o 
produto final, feito pelos alunos. Durante a disciplina, desenvolvemos totalmente o projeto do 
perfume, por meio do qual os alunos puderam perceber como o empreendedorismo pode 
mudar certas visões e como ele ajuda a aprimorar o conhecimento de cada indivíduo. Além 
disso, com a prática da fabricação do perfume, pudemos colocar tudo o que aprendemos com a 
teoria na prática. No desenvolvimento do perfume, estudamos todos os aspectos que envolvem 
o universo dos perfumes e como a combinação de essências pode formar um perfume 
totalmente novo e diferente de tudo o que já foi criado pelas maiores empresas do ramo. Nesse 
período de pesquisas, adquirimos um conhecimento significativo e fomos motivados à prática 
de Iniciação Científica, pesquisa em busca de conhecimentos. Após o tempo de pesquisas 
sobre composição e a combinação de essências, fomos para o laboratório de nossa escola 
para desenvolver nosso primeiro projeto. Após o início da parte prática da produção do 
perfume, pudemos perceber todas as reações químicas que envolveram o processo, e como 
essas ligações poderiam vir a formar um novo produto para os consumidores. Em seguida, foi 
preciso mensurar todos os componentes que viriam a dar forma ao nosso produto final. A 
mistura desses compostos necessitou muita seriedade e cautela, pois qualquer erro de cálculo 
da medida poderia vir a fracassar o projeto do perfume. Em seguida, veio o processo de 
maturação, no qual tivemos que manter o perfume um dia dentro da geladeira e um dia fora, 
durante 15 dias, para chegar ao nosso produto final. Com a prática, o conteúdo foi 
desenvolvido de uma maneira mais fácil para os alunos e a química passou a fazer parte das 
nossas ações. Na eletiva, desenvolvemos todas as áreas que compõem o currículo de nossa 
escola, pois foi preciso muita interpretação de texto, muitos cálculos e muito estudo sobre a 
história do perfume. O que nos levou a adotar esse projeto foi o fato de ele ajudar no 
aprimoramento da capacidade e do conhecimento de cada aluno. Dessa forma, foi criado o 
perfume, um dos primeiros projetos desenvolvidos por nós, alunos, da Escola Manuel Cabral. 


