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 Resumo: 

 

Esta Produção Didático-Pedagógica pretende 

estreitar a relação entre a literatura e a 

química, mostrando que é possível envolver 

os alunos com uma estória que contenham 

conhecimentos químicos e toda riqueza da 

literatura. Sabemos que muitas das 

dificuldades dos alunos estão relacionadas à 

falta de leitura e compreensão dos mesmos, e 

isto influencia também nas disciplinas ditas 

como exatas. Por isso que esta PDP, 

pretende envolver o aluno na leitura do livro O 

Perfume de Patrick Suskind, e aproveitar da 

sua compreensão para relacionar com os 

conhecimentos científicos presentes nos 

PTDs. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta Produção Didático-Pedagógica será aplicada na 3ª série do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Primo Manfrinato, município de Cianorte - PR, com a finalidade de 

desenvolver uma forma diferente de abordar conteúdos de química a partir da Literatura, 

por meio da leitura do livro “O Perfume” de Patrick Suskind. 

 O livro conta a estória de Jean Baptiste, nascido em meio a peixes podres, que 

cresceu e sobreviveu a todos os tipos de sofrimentos e se tornou um grande perfumista e 

assassino em série na busca do cheiro das mulheres, utilizando a técnica da destilação. A 

estória apresenta vários aspectos que podem ser problematizados no ensino, como: a 

imaginação, a criatividade, o repensar social, o conhecimento químico, o contexto 

histórico da época etc. 

Muitas pesquisas, na busca de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e 

da aprendizagem em química, constataram que diferentes sistemas de avaliação têm 

revelado a leitura, a interpretação e a compreensão de textos como lacunas na formação 

de alunos em diferentes níveis de ensino. Também é importante destacar que cada vez 

mais a sociedade tem mostrado que os valores humanos e as relações sociais e afetivas 

têm deixado a desejar. Nesse contexto, os estudos a respeito da leitura de textos literários 

em disciplinas de caráter científico, como é o caso da química, indicam que a relação 

entre áreas aparentemente tão distintas pode trazer significativas contribuições para o 

processo de ensino e aprendizagem, no sentido de promover situações de ensino que 

problematizem os valores humanos e os significados da química no contexto social. A 

literatura ainda pode trazer aos educandos uma maneira diferente das aulas tradicionais e 

aguçar o interesse pela química, que talvez, até aquele momento não chamava a 

atenção. 

Não são muitos os estudos a respeito da temática, destacamos alguns e as 

contribuições que os mesmos revelam para o ensino da química. Silva (2011), em 

trabalho que discute a poesia de Rômulo de Carvalho, afirma que a poesia “Lágrima de 

preta” incorpora as ciências, mostrando a riqueza da literatura com conhecimentos 

científicos e abordando questões relacionadas ao preconceito racial e sobre o papel da 

ciência na sociedade.  

Por sua vez, Porto (2000), em trabalho sobre o potencial da poesia “Psicologia de 

um vencido” de Augusto dos Anjos, discorre em seu artigo como o conhecimento de 

ciências em geral pode contribuir na construção de um poema, sem fugir de sua estética e 

beleza, mostrando ainda que um leitor que tem pouco conhecimento nas ciências poderá 



 

entender muito bem as rimas de palavras científicas e não científicas, incluindo toda a 

sonoridade que nela se apresenta.   

Silveira (2013), em trabalho sobre “Literatura e Ciência: Monteiro Lobato e o ensino 

de química” destaca como a relação entre a literatura e a ciência pode ser utilizada como 

uma alternativa para incorporar questões que ressaltem a ciência como uma produção 

cultural do homem, inserida no seu contexto social e refletida em toda sociedade e não 

somente em comunidades científicas. 

Em face às contribuições que a literatura pode apresentar, já reveladas pelos 

trabalhos citados consideramos pertinente a sua utilização devido à riqueza da estória 

que o livro O Perfume apresenta, levando em consideração a possibilidade de vivenciar e 

imaginar para repensar o contexto social, além do conhecimento científico em Química 

inserido nesse tipo de obra.  

De acordo com Galvão (2006), a análise de uma obra literária abre caminho a um 

ensino interdisciplinar, promovendo o desenvolvimento de competências inerentes ao 

ensino das ciências e da literatura, envolvendo alunos e professores de áreas distintas 

numa tarefa comum. 

O trabalho com o texto literário exige processos de ensino e aprendizagem que 

privilegiem a dialogicidade nas aulas, ou seja, para discutir os sentidos que a leitura 

proporciona é necessário haver o diálogo entre alunos e entre o professor e o aluno. 

Somente a partir destes, será possível problematizar os saberes científicos e não 

científicos, rompendo com a prática do ensino mecanizado e com ênfase na 

memorização. A intervenção do professor neste processo é muito importante, pois será 

ele o mediador e provocador dessas discussões. 

Neste contexto, propomos estudar a ligação entre as ciências e a literatura e as 

contribuições que a mesma pode trazer para a melhoria do ensino como um todo, e nesta 

produção didática pedagógica mostraremos em formato de unidade didática como será 

aplicado e avaliado esta proposta nos ensino de Ciências. 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 

 

1ª ATIVIDADE  

 

Objetivos: 



 

 

 Identificar quantos livros cada aluno leu no ano de 2014. 

 Identificar o tipo de leitura preferido por eles. 

 Analisar a prática de leitura dos alunos. 

 

Desenvolvimento 

 

Aplicação de um questionário individual aos alunos do 2º ano do Ensino Médio, 

turmas de 2014, a fim de coletar dados sobre o hábito de leitura dos mesmos para nortear 

as atividades de implementação pedagógica que será realizada na escola no ano de 

2015. 

 

Questionário: 

1) Quantos livros a escola pediu para ser lido neste ano (2014)? Cite quais foram os livros 

e as disciplinas que solicitaram a leitura. 

2) Você tem o hábito de leitura fora da escola?  

(    ) Sim, muito.       (    ) Sim, pouco.       (    ) Não. 

 Faça comentários: 

3) Que tipo de leitura você prefere? 

(    ) Revistas. Quais?______________________________________________________ 

(    ) Livros. Quais?_________________________________________________________ 

(    ) Histórias em quadrinhos. Quais?__________________________________________ 

(    ) Conteúdos da internet. Quais? ___________________________________________ 

(    ) Outros. Quais?________________________________________________________  

4) Você utiliza o acervo da biblioteca de sua escola? 

           (   ) Sim, muito           (   ) Sim, pouco            (    )  Sim, raramente             (    )  Não 

5) Você se interessa por leituras relacionadas à área científica? Quais? 

6) Você considera possível encontrar conhecimentos científicos em um livro de literatura? 

Comente sua resposta. 

 

 

Aula 1 e 2 

 

Objetivos: 

 



 

 Discutir a importância da leitura para escola e para a vida. 

 Relacionar o ensino de química e a literatura. 

 Discutir se há conhecimentos científicos nos livros. 

 Apresentar o livro O Perfume de Patrick Suskind. 

 Propor aos  alunos  a leitura do livro. 

 

Desenvolvimento 

 

A partir das questões feitas no ano de 2014, realizar uma discussão com os alunos 

sobre as respostas apresentadas, dando enfoque ao hábito da leitura e a relação da 

literatura com outras disciplinas. Caberá ao professor apresentar a análise das respostas 

dadas ao questionário aplicado no ano de 2014, por meio de gráficos e comentários dos 

alunos, utilizando a TV Pen drive.  

Será discutida cada uma das questões com espaço para os alunos fazerem 

comentários sobre as respostas ou complementos que julgarem pertinentes. Em seguida, 

escrever no quadro-negro:  

 

“Seria possível para a professora de Química começar o conteúdo utilizando 

um livro de Literatura? Explique.” Esperar 10 minutos para que escrevam 

individualmente. 

 

Logo após, os alunos serão divididos em equipes de três e será solicitado que 

discutam as respostas individuais e façam uma síntese das principais ideias do grupo, 

inclusive apontando as divergências. O texto produzido deverá ser escrito em um cartaz e 

colado no quadro para posterior exposição de cada cartaz e discussões finais. 

Na segunda aula, cada aluno receberá um exemplar do livro: O Perfume de Patrick 

Suskind com as seguintes orientações de leitura impressas em um papel sulfite que 

estará no meio do livro. 

Atividade de leitura - extraclasse  

A leitura deverá ser feita no prazo de duas semanas e cada aluno deverá entregar 

por escrito, cinco questões formuladas sobre algo relacionado ao livro, justificando o 

principal motivo que o fez elaborar cada uma das questões, além disso, o aluno deverá 

escrever a sua opinião sobre a leitura. 

 Na aula número 7 cada aluno deverá entregar as questões.   

 



 

Aula 3, 4, 5 e 6 

 

Objetivos: 

  

 Analisar e discutir trechos do filme “O óleo de Lorenzo”. 

 Relacionar a extração dos óleos utilizados no filme com a Química Orgânica. 

 Identificar cadeias saturadas e insaturadas (classificação de cadeias carbônicas). 

 Analisar os óleos extraídos no filme e relacionar com as funções orgânicas. 

 

Desenvolvimento  

 

Será apresentando aos alunos alguns trechos selecionados do filme “O óleo de 

Lorenzo” que apresenta o problema da doença adrenoleucodistrofia (ALD) e a 

preocupação dos pais em estudar sobre a mesma, já que é considerada rara e é 

necessário (importância da leitura científica) descobrir uma possível cura e aproveitar 

para relacionar a extração dos óleos utilizados no filme com a Química Orgânica.  

Os trechos serão separados em quatro partes: 

 A primeira parte mostra quando o Lorenzo ainda era saudável, assim como 

algumas diferenças em seu comportamento devido à evolução da doença.  

 Na segunda parte, aparece o diagnóstico da doença e a evolução rápida da 

mesma, mostrando também a explicação do pai sobre cadeias carbônicas 

na tentativa de compreender a doença.  

 Na terceira parte, aparecem os pais em busca da cura e várias discussões: 

sobre a extração de óleos, tipos de óleos que são nocivos e os que não são 

aos humanos.  

 Na quarta parte, o enfrentamento da família com os problemas burocráticos 

no uso de um remédio não patenteado.  

Ao término de cada parte, o professor promoverá um diálogo com os alunos, para 

que os mesmos apresentem suas opiniões sobre os trechos, e, após as discussões, cada 

aluno deverá elaborar 5 questões sobre o que gostariam de aprender sobre a temática do 

filme e entregar ao professor no final da aula.  

Para dar fechamento à aula, o professor destacará conceitos que considera 

importante de serem abordados em sala de aula, tais como: a destilação para a obtenção 

do óleo utilizado no filme, classificação de cadeias carbônicas (saturada e insaturada ) e 

outros. 



 

Ao final, será solicitada uma pesquisa e posterior apresentação de seminário sobre 

a mesma, de acordo com as seguintes orientações:  

O tema será óleos e gorduras e os alunos serão divididos em equipes de quatro e 

pesquisarão sobre a definição de cada um, suas diferenças, quais são comestíveis ou 

tóxicos e alguns exemplos. Farão o trabalho escrito, constando: capa com o título do 

trabalho, fundamentação teórica e referências para entregar ao professor e apresentarão 

sobre o assunto. A pesquisa deverá ser entregue na próxima aula e exposto na mesma 

aula em no máximo 15 minutos cada equipe. Depois de exposto, o professor deverá 

concluir a atividade, questionando os alunos sobre o que é saudável ou não (fazendo uma 

ponte sobre alimentação saudável, gorduras saturadas e insaturadas e etc), fazendo com 

que os mesmos dialoguem e que após isso, o docente dará o fechamento adequado.  

 

Aula 7 e 8 

 

Objetivos: 

 

 Promover um diálogo espontâneo com os alunos sobre o filme e permitir que os alunos 

falem sobre suas opiniões 

 Levantar questões sobre o filme, se necessário, com o auxílio das perguntas feitas pelos 

alunos e já analisadas pelo professor. 

Desenvolvimento 

 

A partir da análise das questões que os alunos fizeram na aula anterior, será feita  

uma discussão aberta sobre as opiniões de cada um sobre o filme. E em seguida, a partir 

destas questões, o professor entregará alguns questionamentos impressos, relacionados 

com o que eles mesmos escreveram, para que possam responder em equipes, a fim de 

esclarecer alguns pontos relacionados aos trechos que ficaram pendentes. E para 

finalizar, o professor sorteará a pergunta que cada equipe vai expor para os demais 

alunos.  

 Lembrando que o professor terá feito uma análise antecipada das questões e irá 

dar um enfoque sobre partes do filme que os alunos de repente não escreveram. Ao final 

das discussões, serão dados encaminhamentos para esclarecer dúvidas e destacar 

conhecimentos relacionados ao filme, inclusive, esclarecendo que alguns serão discutidos 

em aulas posteriores. 

  



 

Aula 9, 10, 11 e 12 

 

Objetivos: 

 

 Promover um diálogo com os alunos e discutir opiniões e dúvidas quanto à leitura 

do livro. 

 Discutir as questões que os alunos elaboraram sobre o livro. 

 Problematizar cada questão e mostrar a sua importância na construção do saber 

 

 Desenvolvimento 

   

O ambiente deve ser confortável com uma ótima recepção e também com sucos, 

água e alguns alimentos para que seja um lugar bem aconchegante e gostoso para se 

começar o diálogo sobre o livro. 

 O importante nesta fase é que o professor deve deixar os alunos o mais a vontade 

possível, para que seja um meio descontraído e faça com que eles conversem sobre o 

livro, sem a cobrança de conteúdos de química ou de outra disciplina, mas que seja uma 

conversa informal. 

 Será formada uma roda para que todos consigam enxergar os demais colegas, isso 

é muito importante na hora da discussão. Cada aluno será convidado pelo professor a 

falar sobre a leitura.  

 Mas, se caso os alunos falarem pouco, ou não comentarem partes importantes da 

leitura, caberá ao professor por meio das questões que os alunos fizeram a respeito do 

livro, incentivar a discussão fazendo a leitura de trechos elaborados por determinados 

alunos. Assim como, também deve destacar a sua própria leitura e os trechos que 

interessaram.  Deve também, fazer perguntas relacionadas à leitura e instigar os alunos a 

responderem. 

 O fechamento desta atividade dependerá estritamente de como ocorrerá a 

participação dos alunos. O professor deverá destacar aspectos que o motivaram a 

escolher o livro, apontando questões que considera importante, assim como as possíveis 

relações com a química. 

 

Aula 13 e 14 

 

Objetivos: 



 

 

 Problematizar o trecho do livro onde aparece Baldini e Grenouille montando um 

aparelho do tipo alambique para extrair uma essência. 

 Mostrar e discutir sobre o trecho do filme “O Perfume” que analisa a mesma 

situação.  

 Relacionar opiniões sobre o livro e o filme e discutir as diferenças entre eles. 

 Abrir ao diálogo sobre técnicas de extração 

 

Desenvolvimento 

 

Apresentar primeiramente um trecho do livro e após isso, projetar a parte do filme1 

onde aparece Baldini e Grenouille montando um aparelho do tipo alambique para extrair 

uma essência. 

Com a exposição do trecho do filme, o professor deverá questionar os alunos 

sobre: O que é uma extração? Como a extração era descrita no livro? O livro e o filme 

retratam a extração da mesma forma? Eles compreenderam o processo por meio da 

leitura do livro e do filme ou tiveram dúvidas, quais?  

Após isso, cada equipe de três alunos deverá responder as questões apresentadas 

no quadro 1 para posterior entrega em sala de aula. Essas questões serão apresentadas 

pelas equipes e o professor promoverá o fechamento desta atividade ao final da 

exposição de cada grupo, interagindo com as respostas dos alunos e tecendo a sua 

opinião sobre os processos de extração, a diferença entre assistir um filme e ler um livro e 

sobre a facilidade ou não de extrair essências na nossa escola. 

 

 

Quadro 1 : Questões  

A. Comparando o trecho do livro e a parte do filme, é possível afirmar que existe 

alguma diferença? Quais?  O que você gostaria de perguntar sobre os trechos 

apresentados? 

B. Pelo trecho exposto, seria possível explicar como se faz a extração de uma 

essência? É necessário equipamentos sofisticados? Seria possível extrair 

essências no laboratório da escola?  

C. Dê a sua opinião sobre o trecho exposto. 

                                                 
1
 Trecho do filme: O Perfume, onde mostra o alambique de destilação. Será exposto aos alunos para posterior discussão 

e questionamentos. 



 

Capítulo 18 

 

E assim foi que ele animadamente deixou-se introduzir na arte de cozinhar sabão a 

partir da gordura de porco, de costurar luvas com camurça, de misturar talco a partir da 

farinha de trigo e do farelo de amêndoas e de raízes de cravo em pó. Formava os rolos 

das velas aromáticas a partir de carvão vegetal, salitre e lascas de sândalo. 

Confeccionava pastilhas orientais prensando mirra e pó de âmbar. Amassava incenso, 

laca e canela, fazendo pelotas aromáticas para turíbulos. Peneirava e dividia Poudre 

Impériale a partir de pétalas de rosas, flores de alfazema e cascas moídas. Ficava 

mexendo cremes, brancos e azuis, e criava batons carmesins. Amassava os mais finos 

pós para as unhas e pastas de dentes com sabor de menta. Misturava líquidos de ervas 

para perucas e gotas de verrugas para os calos, branqueador de sardas para a pele e 

extrato de beladona para os olhos, pomada de cantárida para os cavalheiros e vinagre 

higiênico para as damas...A produção de tudo quanto é tipo de águas-de-colônia e 

pozinhos, artigos de toalete e de embelezamento, mas também de preparados de chás e 

de raízes, de licores, de peixe em conserva e similares, em suma, tudo o que Baldini 

podia ensinar-lhe com o seu conhecimento tradicional, Grenouille aprendeu 

impecavelmente, ainda que sem especial interesse. 

 Especial interesse ele tinha, no entanto, quando Baldini lhe ensinava a preparação 

de tinturas, extratos e essências. Era capaz de amassar incansavelmente caroços de 

amêndoas amargas na prensa de rosca, de esmagar bagos de almíscar, picar com a faca 

gordurosas pelotas de âmbar cinzento ou raspar raízes de violetas para depois decompor 

as lascas no álcool mais fino. Aprendeu a usar o funil divisor, com qual se separava o óleo 

puro das cascas de limão prensadas e o caldo escuro dos resíduos. Aprendeu a secar 

ervas e flores, torrá-las em fogo brando e conservar a folhagem seca e estalante em 

panelas e arcas fechadas com cera. Aprendeu a arte da lavagem de pomadas de 

elaborar, filtrar, concentrar, clarear e retificar infusões. 

 É claro que o laboratório de Baldini não era apropriado para nele se fabricarem em 

grande estilo óleos de flores ou de ervas. Mas em Paris dificilmente teriam também sido 

encontradas as quantidades necessárias de plantas frescas. Ocasionalmente, porém, 

quando se conseguia barato no mercado alecrim fresco, salva, hortelã ou semente de 

anis, ou quando chegava uma partida maior de bulbos de íris ou de raízes de valeriana, 

cominho, noz- moscada ou cravos secos, então a aveia alquimística de Baldini se 

excitava e ele buscava o seu grande alambique, uma botelha de cobre para destilar com 

uma panela de condensação colocada em cima – um assim chamado alambique- cabeça- 



 

de- mouro, como orgulhosamente ele anunciava, com o qual já há quarenta anos havia 

destilado lavanda ao ar livre nas fraldas do lado sul da Ligúria e nos altiplanos do 

Luberon. E enquanto Grenouille picava em pedacinhos o material a ser destilado, Baldini 

preparava com pressa febril – pois uma rápida elaboração era a alma do negócio – o fogo 

sobre o qual colocava o caldeirão de bronze, com uma boa porção de água dentro. 

Jogava aí as partes das plantas, metia o cabeça- de- mouro sobre as escoras e ligava 

nele duas pequenas mangueiras para a entrada e saída de água. Esta refinada solução 

para refrigeração a água só tinha sido acrescentada mais tarde, pois à sua época, no 

campo, só se tinha, obviamente, refrigerado com o vento gerado a mão. Daí ele acendia o 

fogo. 

 Pouco a pouco a caldeira começava a borbulhar. Depois de algum tempo, primeiro 

timidamente gota a gota, logo num filete bem fino, escorria um destilado do terceiro 

caninho do cabeça- de – mouro numa garrafa florentina, que Baldini havia colocado por 

baixo. Primeiro tinha uma aparência bastante desagradável, como uma sopa rala, turva. 

Mas pouco a pouco, especialmente quando a garrafa cheia era trocada por uma nova e 

deixada de lado, o caldo se dividia em dois líquidos diferentes: embaixo ficava a água de 

flores ou raízes, por cima nadava uma grossa camada de óleo. Deixando então escorrer 

cuidadosamente através da torneirinha de baixo da garrafa florentina a água – de – flores, 

que só cheirava suavemente, ficava então retido o puro óleo, a essência, o forte princípio 

aromático da planta. 

  Grenouille ficou fascinado pelo processo. Se alguma coisa na vida conseguira 

entusiasmá-lo – é claro que não de modo externamente visível, mas em contido 

entusiasmo, a arder como que em chama baixa – era esse trabalho, com fogo, água e 

vapor e uma delicada aparelhagem, de arrancar às coisas a sua alma aromática. Essa 

alma aromática, o óleo etéreo, era afinal o melhor que nelas havia, a única razão pela 

qual se interessava. Todo o resto – flores, folhas, cascas, fruto, cor, beleza, vida e tudo o 

que nelas mais houvesse de supérfluo – nada disso o interessava. Isso era apenas 

envoltório e peso morto. Tinha de ser eliminado. 

 De tempos em tempos, quando o destilado já havia ficado claro como água, 

retiravam o alambique do fogo, abriam-no e jogavam fora o material cozinhado. Parecia 

mole e pálido como palha posta de molho, como ossos de passarinhos que tivessem sido 

postos em cal, como legumes que tivessem cozinhado tempo demais, insípidos e 

fibrosos, empapados, dificilmente reconhecíveis, horrivelmente cadavéricos, tendo-lhe 

sido roubado praticamente todo o aroma. Jogavam isso pela janela, no rio. E 

realimentavam o alambique com novas plantas frescas, completavam a água e 



 

recolocavam-no sobre o fogo. E de novo a caldeira começava a borbulhar e de novo o 

suco vital  das plantas escorria para as garrafas florentinas. A coisa transcorria a noite 

toda assim. Baldini cuidava do fogão, Grenouille ficava de olho nas garrafas, mais não 

havia a fazer durante o período entre as trocas. 

 Ficavam sentados em banquinhos à volta do fogo, no fascínio do grosso botijão, 

ambos deslumbrados, ainda que por razões muito diversas. Baldini se deliciava com o 

arder do fogo e o rubro das chamas e do cobre, gostava do chiado da lenha queimando, 

do gorgolejar do alambique, pois isso era como antigamente. Aí se podia começar até a 

delirar! Apanhava uma garrafa de vinho na adega, pois o calor lhe dava sede, e beber 

vinho, ah, isso também era como antigamente. E começava a contar histórias de 

antigamente, sem parar. Da guerra da sucessão espanhola, da qual havia participado 

modelarmente, lutando contra os austríacos; dos camisards , com os quais havia deixado 

os habitantes de Cevènes inseguros, da ilha de um huguenote de Esterel, que tinha ficado 

sujeita aos seus caprichos, inebriada pelo aroma de lavanda; de um incêndio na mata que 

por pouco deixou  de atear e que depois teria espalhado o fogo por toda a Provença, tão 

certo como o amém na igreja, pois soprava um forte mistral; e falava do processo de 

destilação, como era feito ao ar livre, à noite, ao luar, acompanhado de vinho e cantoria 

de cigarras, e contava sobre um óleo de lavanda, tão fino e forte, que ele assim havia 

criado e que fora logo vendido por seu peso em prata; do seu tempo de aprendizado em 

Gênova, dos seus anos de andança, e da cidade de Grasse, na qual havia tantos 

perfumistas quanto sapateiros noutros lugares, e entre eles alguns tão ricos que viviam 

como príncipes, em casas luxuosas com jardins arborizados e terraços e salas de jantar 

revestidas de madeira de lei, onde comiam em pratos de porcelana e com talheres de 

ouro, e assim por diante... 

 Contava essas histórias o velho Baldini, bebericando vinho e ficando com as faces 

bem avermelhadas, em fogo, do vinho e do calor, e do entusiasmo por suas próprias 

histórias. Mas Grenouille, que ficava sentado à sombra, nem prestava atenção. Não 

interessavam velhas histórias, só lhe interessava o novo processo. Ficava olhando sem 

cessar os caninos na cabeça do alambique, do qual o destilado escorria num filete fino. E 

à medida que olhava, imaginava ser ele mesmo um alambique, no qual borbulhava e do 

qual brotava um destilado como esse, só que bem melhor, mais novo, incomum, um 

destilado daquelas esquisitas plantas que ele mesmo havia criado em seu interior, que 

nele floresciam, não percebidas senão por ele mesmo, e que, com seu perfume único, 

poderiam transformar o mundo num aromático paraíso, no qual, para ele, a existência 

poderia ser olfatoriamente mais ou menos suportável. Ser um grande alambique, que 



 

inundasse o mundo inteiro com os destilados por ele mesmo criados, esse era o sonho a 

que Grenouille se entregava. 

 Mas enquanto Baldini, atiçado pelo vinho, contava histórias cada vez mais 

compridas sobre como as coisas eram antigamente, e cada vez mais se enrolava mais 

desenfreadamente em seus próprios delírios, Grenouille em breve abandonou a sua 

bizarra fantasia. Tirou primeiro da cabeça a concepção do grande alambique e, em vez 

disso, ficou pensando sobre como poderia tornar úteis os conhecimentos recém-

adquiridos, para metas bastante mais próximas. 

 

CAPÍTULO 19 

 

 Não demorou muito em tornar-se especialista na área da destilação. Descobriu- e o 

seu nariz o ajudou mais do que o conjunto de regras de Baldini- que o calor do fogo tinha 

uma influência decisiva na qualidade do destilado. Cada planta, flor, madeira e cada 

oleácea exigia um procedimento específico. Uma precisava de um vapor forte, outra só 

devia cozinhar em fogo brando, e muitas flores só davam o melhor resultado quando se 

as deixava escaldar em chama muito baixa. 

 De similar importância era a depuração. Hortelã e lavanda podiam ser destiladas 

em molhos. Outras plantas exigiam cuidadosa seleção, tinham de ser desfolhadas, 

picadas, raspadas, amassadas ou até usadas como mosto antes de entrarem no 

caldeirão de bronze. Mas diversas nem sequer podiam ser destiladas, e isso exasperava 

Grenouille. 

 Ao notar a segurança com que Grenouille dominava a aparelhagem, Baldini 

concedeu-lhe total liberdade na manipulação do alambique, e Grenouille usou essa 

liberdade em larga escala. Durante o dia misturava perfumes e preparava os demais 

produtos aromáticos e ervas, e à noite se ocupava exclusivamente com a arte misteriosa 

da destilação. Seu plano era produzir substâncias aromáticas completamente novas e, 

com isso, criar ao menos alguns odores que carregava dentro de si. No começo chegou a 

ter alguns pequenos êxitos. Conseguiu um óleo de flores de urtiga e de sementes de 

agrião, uma água de cascas recém extraídas do sabugueiro e de ramos de teixo. Na 

realidade, os perfumes dos destilados eram diferentes dos materiais originais, mas de 

qualquer modo sempre serviam para outras reelaborações. Havia, no entanto, materiais 

com que o processo fracassava completamente. Grenouille procurou, por exemplo, 

destilar o cheiro do vidro, o odor frio, barrento do simples vidro, que nem consegue ser 

percebido por pessoas normais. Obteve vidro de janelas e de garrafas, trabalhando-os em 



 

grandes pedaços, em fragmentos, em estilhaços, em forma de pó – sem nenhum  êxito. 

Destilou latão, porcelana e couro, grãos e cascalhos; trabalhou com terra pura; sangue, 

madeira e peixe fresco; os seus próprios cabelos. Por fim destilava atá água do Sena, 

cujo cheiro peculiar parecia-lhe merecer ser preservado. Acreditava poder, com a ajuda 

do alambique, extrair desses materiais o seu cheiro característico, assim como era 

possível fazê-lo com tomilho, lavanda e cominho. É que não sabia que a destilação nada 

mais é do que o processo que, a partir de materiais compostos, separa-os em seus 

componentes mais e menos voláteis e que só é útil à perfumaria na medida em que 

consegue separar o óleo volátil e etéreo de certas plantas de seus restos sem aroma ou 

pobres em aroma. No caso de substâncias em que faltava esse óleo essencial, o 

processo da destilação não tinha qualquer sentido. Para nós, hoje, graças à Física, isto é 

fácil de entender. Para Grenouille, no entanto, reconhecer isso custou grande esforço, a 

partir de uma longa cadeia de frustrantes tentativas. Por meses e meses ele ficara, noite 

após noite, junto ao alambique e tentara, de todas as maneiras imagináveis, criar, através 

da destilação, odores radicalmente novos que jamais haviam existido sobre a face da 

Terra em forma concentrada. E com exceção de alguns ridículos óleos de plantas, nada 

brotara disso. Do profundo poço, imensuravelmente rico, da sua imaginação, não 

conseguira nem uma única gota de essência aromática; de tudo o que havia sonhado em 

termos aromáticos, não conseguira realizar nem um átomo. 

 Convencido do seu fracasso, encerrou os experimentos e caiu mortalmente doente. 

 

Aula 15, 16, 17 e 18 

 

Objetivos: 

 

 Realizar uma atividade de destilação simples em laboratório de ciências.  

 Relacionar a destilação feita em laboratório com as realizadas no livro. 

 Incentivar a pesquisa sobre os óleos extraídos, buscando esclarecer qual a função 

orgânica pertencente de cada princípio ativo.  

 

 

Desenvolvimento 

 



 

 A atividade experimental de destilação simples será feita por equipes de três a 

quatro integrantes no período de contra turno em duas tardes separadas. O roteiro será 

discutido em sala de aula antes da atividade experimental. 

Neste experimento é importante deixar claro para o aluno, como ele deve se portar 

dentro de um laboratório, explicar as regras de segurança no mesmo e fazer a leitura e 

explicação do roteiro do experimento em sala de aula. 

 

 

Materiais e reagentes  

 

-Kit de destilação simples (serão emprestados dois kits de destilação simples de outras 

escolas, pois na nossa escola só possui um, e será realizado no período vespertino com 

três equipes cada dia) 

 • Água 

• Cravo da índia 

• Cascas de laranja 

• Canela 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL: 

 

1ª ETAPA: 

 

- Montar o kit de destilação simples conforme a figura abaixo: 

 

Figura 1 : http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/6/normal_306destsimp.jpg 

 

- Colocou-se 10g do material, em um balão de fundo redondo de 500 mL; 

- Adicionar 250mL de água ao balão; 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/uploads/6/normal_306destsimp.jpg


 

- Colocar cerca de 5 pérolas de vidro no interior do balão; 

- Montar o sistema de destilação simples 

- Iniciou-se o aquecimento (Bico de Bunsen) 

- Coletar 100 mL do destilado em um béquer de 250 mL; 

Após a realização do experimento, promover uma discussão sobre o que 

aconteceu na destilação, deixando que os alunos falem abertamente sobre o 

procedimento. 

Em seguida, será explicado no quadro-negro o roteiro de como fazer o relatório do 

experimento proposto e também relacionar o experimento com as técnicas envolvidas no 

livro. Neste relatório, além de constar capa com o título, deverá ter materiais e reagentes 

utilizados, procedimento experimental e uma conclusão em que envolva as questões que 

serão discutidas em sala de aula.  

Após o experimento realizado, pode ser levantado algumas questões para posterior 

discussão em sala de aula como: 

 Porque colocar pérolas de vidro? 

 Porque arraste de vapor? 

 O que foi extraído? 

 Quais as propriedades químicas e físicas do material que foi extraído? 

 É o mesmo tipo de óleo extraído do filme? 

 O procedimento de extração é idêntico ao do filme? 

A partir destas questões, o professor irá fazer o fechamento da atividade de 

laboratório, para que os alunos possam escrever a conclusão do relatório que deverá ser 

entregue na aula posterior, destacando os principais conceitos envolvidos nas atividades, 

tais como: destilação, essências, óleos, extração e etc. 

 

Aula 19, 20 e 21 

 

Objetivos: 

 

 Mostrar a importância da pesquisa bibliográfica, em busca do conhecimento. 

 Conhecer a destilação simples, métodos de extração como a enflourage e o arraste 

de vapor.  

 Discutir as várias utilizações da destilação na indústria química, como nas de 

produtos para higiene pessoal e perfumaria. 

 



 

Desenvolvimento 

 

Aproveitando o estudo do trecho do livro e da parte do filme enfocando a extração 

de óleos essenciais, direcionar uma pesquisa orientada aos alunos na sala de informática, 

onde deverão pesquisar em equipes de três sobre um método de extração: destilação 

simples, enflourage e a por arraste de vapor, e apresentar em forma de seminário, 

podendo apresentar vídeos, cartazes, experiências e etc.  

Em uma aula, os alunos deverão pesquisar e reunir dados da pesquisa. Após isso, 

deverão se reunir extraclasse para montar um trabalho escrito e a apresentação do 

seminário que será exposto na próxima aula. Após o término de cada apresentação, os 

alunos deverão discutir com os demais sobre os aspectos mais relevantes sobre a sua 

pesquisa e a sua importância. 

 

Aula 22 e 23 

  

Objetivos:  

 

 Trabalhar com trecho do livro referente ao capítulo 4 e 5 (página 26 a 35) 

 Definir o conceito de cheiro 

 Discutir sobre discriminação, humanização, solidariedade, ética e etc. 

 Relacionar cheiros com pessoas, objetos ou lugares. 

 

Desenvolvimento 

 

Ler, juntamente com os alunos, o trecho do livro (capítulo 4 e 5), onde Jean 

Baptiste tenta definir os cheiros e apresenta elementos que podem abrir uma discussão 

sobre ética, solidariedade e humanização.  

Finalizada a leitura coletiva, cada aluno deverá responder as seguintes questões: 

      

A. Como era a relação das outras crianças com Jean Baptiste? 

B. Como e por que Jean Baptiste conseguiu proferir a palavra madeira pela primeira 

vez? 

C. Como ele aprendeu a falar? Explique. 

D. Descreva como era a personalidade de Jean Baptiste? 

E. Como Madame Gaillard o definia? Você concorda com ela? Comente. 



 

F. Por que Madame Gaillard o deixou no curtume de Grimal? 

Estas questões serão entregues ao professor para posterior avaliação e a atividade 

será finalizada juntamente com a atividade da aula posterior, que complementará as 

discussões sobre o trecho lido. 

  

CAPÍTULO 4  

 

          Embora ainda não tivesse trinta anos, Madame Gaillard já tinha vivido a sua vida. 

Por fora, aparentava a sua idade real e, ao mesmo tempo, uns 200 ou 300 anos mais 

velha, ou seja, a múmia de uma jovem; por dentro, porém, estava morta há muito. 

Quando criança, o pai batera-lhe com o atiçador na testa, pouco acima do nariz, e, desde 

então, perdera o olfato e toda sensibilidade para o calor e para a frieza humana, para 

qualquer paixão. Com aquela única pancada, a delicadeza tornara-se para ela algo tão 

estranho quanto a aversão, tão estranha a alegria quanto o desespero. Mais tarde, não 

sentiu nada quando dormiu com um homem, e nada quando pariu os seus próprios filhos. 

Não lamentou aqueles que lhe morreram nem se alegrou com os que lhe restaram. 

Quando o marido lhe batia, não reclamava, e não sentiu qualquer alívio quando ele 

morreu de cólera no Hôtel-Dieu. As duas únicas sensações que conhecia eram um certo 

desânimo quando se aproximava a menstruação e uma levíssima reanimação quando a 

menstruação acabava. Fora isto, morta por dentro, a mulher não sentia nada. 

            ( ... ) 

           Para o pequeno Grenouille, o estabelecimento de Madame Gaillard foi uma 

benção. Provavelmente não teria sobrevivido em nenhum outro lugar. Mas aí, junto a essa 

mulher tão pobre por dentro, deu-se bem. Quem, como ele, tinha sobrevivido ao próprio 

nascimento no lixo não se deixava expulsar tão facilmente do mundo. Era capaz de comer 

sopa aguada dias e dias, sobrevivia com o leite mais diluído, suportava os legumes e as 

carnes mais podres. Ao longo da infância, sobreviveu ao sarampo, disenteria, varicela, 

cólera, a uma queda de seis metros num poço e a queimadura no peito com água 

fervente. É verdade que trazia disso cicatrizes, arranhões, feridas e um pé meio aleijado 

que o fazia capengar, mas sobreviveu. Era duro como uma bactéria resistente e auto-

suficiente como um carrapato colado numa árvore, que vive de uma gotinha de sangue 

sugada ano passado. Precisava de um mínimo de alimentação e vestimenta para o corpo. 

Para a alma, não precisava de nada. Calor humano, dedicação, delicadeza, amor – ou 

seja lá como se chamam todas as coisas que dizem que uma criança precisa – eram 

completamente dispensáveis para o menino Grenouille. Ou então, assim nos parece, ele 



 

as tinha tornado dispensáveis simplesmente para poder sobreviver. O grito depois do seu 

nascimento, o grito sob a mesa de limpar peixe, o grito com que se tinha feito notar e 

levado a mãe ao cadafalso, não fora um grito instintivo de compaixão e amor. Fora bem 

pesado, quase se poderia dizer um grito maduramente pensado e pesado, com que o 

recém-nascido se decidira contra o amor e, mesmo assim, a favor da vida. Nas 

circunstâncias, isto era possível sem aquilo, e, se a criança tivesse exigido ambos, então 

teria, sem dúvida, fornecido miseramente. Também teria podido, no entanto, escolher 

naquela ocasião a segunda possibilidade que lhe estava aberta, calando e legando o 

caminho do nascimento para a morte sem esse desvio pela vida, e assim teria poupado a 

si e ao mundo uma porção de desgraças. Mas, para se omitir tão humildemente, teria sido 

necessário um mínimo de gentileza inata, e isto Grenouille não possuía. Foi um monstro 

desde o começo. Ele se decidiu em favor da vida por pura teimosia e maldade. 

             Obviamente, não se decidiu, é claro, como se decide um adulto, usando razão e 

experiência mais ou menos grandes, para escolher entre diferentes opções. Decidiu-se de 

um modo vegetativo, assim como um feijão jogado fora decide se deve germinar ou deixar 

para lá. 

           Ou como um carrapato em cima de uma árvore, ao qual a vida não oferece outra 

coisa senão uma hibernação permanente. O pequeno e horrível carrapato, que dá uma 

forma esférica a seu corpo cinza-marrom para oferecer ao mundo externo a menor 

superfície possível; que torna a sua pele lisa e dura, para nada deixar, nada fluir de si, 

para não deixar transpirar o mínimo de si mesmo. O carrapato que, de propósito, se faz 

pequeno e invisível, para que ninguém o veja e pise em cima. O solitário carrapato que, 

recolhido em si, fica escondido na sua árvore, cego, surdo e mudo, e só fareja, a milhas 

de distância, o sangue dos animais que passam e que ele jamais há de alcançar com as 

suas próprias forças. O carrapato poderia deixar-se cair. Poderia deixar-se cair no mato, 

arrastar-se com as suas seis perninhas alguns milímetros para lá e para cá, deitando-se 

debaixo da folhagem para morrer; Deus sabe que nada se perderia com ele. Mas rebelde, 

teimoso e horrendo, o carrapato vive à espera. Espera até que o acaso mais improvável 

conduza o sangue, na figura de um animal, diretamente para a sua árvore. E só então ele 

sai da sua discreta reserva, deixa-se cair e escava, perfura e morde na carne alheia... 

            Esse carrapato era Grenouille. Vivia encapsulado em si mesmo, à espera de 

melhores tempos. Ao mundo não dava senão as suas fezes; nenhum sorriso, nenhum 

grito, nenhum brilho dos olhos, nem sequer um cheiro próprio. Qualquer outra mulher teria 

repelido esse menino monstruoso. Mas não Madame Gaillard. Ela não sentia que ele não 



 

tinha cheiro nenhum, e ela não esperava qualquer manifestação afetiva dele, pois a sua 

própria afetividade estava bem lacrada. 

           As outras crianças, no entanto, logo perceberam o que ocorria com Grenouille. 

Desde o primeiro dia o novato lhes causava mal-estar. Evitavam a caixa em que ele 

estava deitado e tratavam de ficar mais perto umas das outras em seus berços, como se 

tivesse ficado mais frio no quarto. As mais novas às vezes choravam e gritavam à noite: 

era como se  uma ventania passasse pelo dormitório. Outras sonhavam que algo lhes 

prendiam a respiração. Certa vez as mais velhas se juntaram para sufocá-lo. Amontoaram 

panos e cobertores e palha em cima do seu rosto e, por cima, colocaram tijolos para fazer 

peso. Na manhã seguinte, quando Madame Gaillard o desenterrou, estava esmagado, 

amassado e azulado, mas vivo. Tentaram a mesma coisa outras vezes, em vão. 

Estrangular, pegar pelo pescoço com as próprias mãos, sem lhe tapar a boca ou nariz, 

teria sido um método mais seguro, mas não ousavam. Não queriam tocá-lo. 

Horrorizavam-se e se enojavam diante dele como de uma grande aranha, que não se 

esmaga com as próprias mãos. 

          Quando ele cresceu, desistiram das tentativas de assassinato. Convenceram-se de 

que não havia como eliminá-lo, limitaram-se a sair do seu caminho, fugiam dele, evitavam 

todo e qualquer contato. Não o odiavam. Tampouco eram ciumentos ou invejosos quanto 

à comida. A casa Gaillard não dava o menor motivo para tais sentimentos. Pertubava-as 

simplesmente que ele estivesse ali. Não conseguiam sentir o seu cheiro. Tinham-lhe 

medo. 

 

CAPÍTULO 5 

 

            Visto objetivamente, ele não tinha nada  que fizesse medo. Ao crescer não era 

especialmente grande, nem forte, embora feio, mas não tão feio a ponto de assustar. Não 

era agressivo, nem irascível, nem traiçoeiro, não provocava. Preferia manter-se distante. 

Sua inteligência tampouco parecia qualquer coisa temível. Ao contrário. Só começou a 

andar aos três anos; a primeira palavra foi emitida aos quatro - a palavra “peixe” que, num 

momento de súbita excitação, nele brotou como um eco, quando um peixeiro  vinha 

subindo a Rue de Charonne, anunciando a sua mercadoria. As próximas palavras que 

proferiu foram “gerânio”, “curral de cabra”, “couve” e “Jaquesorrível”. Esta última era o 

nome de um ajudante de jardinagem do convento das Filhas da Cruz, que ficava ali perto, 

homem que às vezes fazia certos trabalhos mais pesados e difíceis na casa da Madame 

Gaillard, e que se destacava por jamais ter-se banhado uma única vez na vida. Com os 



 

verbos, os adjetivos e as partículas ele não tinha muito a ver. Com exceção do “sim “ e do 

“não “ -  que, aliás, só articulou pela primeira vez bastante tarde - , ele só proferia palavras 

principais, a rigor só nomes próprios de coisas concretas, plantas, animais e pessoas, e 

também só quando essas coisas, plantas , animais ou pessoas sem querer o dominassem 

olfativamente. 

            Ao sol de março, sentado sobre uma pilha de achas de faia que estalavam ao 

calor, é que ele proferiu pela primeira vez a palavra “madeira”. Já vira madeira centenas 

de vezes, tinha ouvido a palavra centenas de vezes. Também a entendia, pois fora 

enviado muitas vezes, no inverno, a buscar lenha lá fora. Mas o objeto nunca lhe parecera 

suficientemente interessante para se dar o trabalho de proferir o seu nome. Isso só 

aconteceu naquele dia de março, quando ficou sentado sobre a pilha de achas. A pilha 

estava amontoada como um banco nos fundos do Galpão de Madame Gaillard, debaixo 

de um telhado que a cobria. Com picante doçura cheiravam as achas de cima, musgoso 

era o odor que subia do fundo da pilha e, no calor das paredes de pinheiro do galpão, 

exalava um odor intermitente de resina. 

         Grenouille estava sentado, com as pernas esticadas, sobre a pilha de lenha, as 

costas apoiadas na parede do galpão; tinha os olhos fechados e não se mexia. Só o odor 

da madeira, que se elevava ao seu redor e ficava preso debaixo do teto como sob uma 

campânula. Bebeu esse odor, afogou-se nele, empregnou-se dele até o último e mais 

íntimo poro, tornou-se ele mesmo madeira, como um boneco de pau. Como um Pinóquio, 

como morto, ficou estirado sobre a pilha de madeira, até que, muito tempo depois, talvez 

mais de meia hora, é que proferiu a palavra “madeira”. Como se estivesse recheado de 

madeira até as orelhas, como se a madeira lhe chegasse até o pescoço, como se ele 

tivesse o estômago, a goela, o nariz cheios de madeira, assim ele vomitou a palavra. E 

isso o despertou, salvou-o, pouco antes que a presença poderosa da própria madeira, o 

seu odor, ameaçasse sufocá-lo. Catou os seus pedaços, resvalou da pilha e saiu 

balançando como em pernas de pau. Dias mais tarde ainda estava completamente fora 

de si devido à intensa vivência do cheiro e, quando essa recordação lhe subia com 

demasiada intensidade, ficava recitando “madeira, madeira”, para esconjurar. 

           Assim aprendeu a falar. Tinha a maior dificuldade com palavras que não 

designassem algo que cheirasse, portanto com conceitos abstratos, sobretudo de 

natureza ética e moral. Não conseguia lembrar-se deles, confundia-os; ainda quando 

adulto ele os empregava sem satisfação e muitas vezes erroneamente: direito, 

consciência, deus, alegria, responsabilidade, humildade, gratidão etc. – o que com isso 

devia ser expresso era e continuou sendo para ele algo misterioso. 



 

         Por outro lado, logo a linguagem corrente já não mais bastaria para designar todas 

aquelas coisas que ele reunira em si enquanto conceitos olfativos. Em breve ele não 

cheirava apenas madeira, mas tipos de madeira, ácer, carvalho, pinheiro, olmo, pereira, 

madeira velha, nova, podre, mofada, musgosa, até mesmo pilhas, lascas, serragem de 

madeira – e cheirava-os como objetos nitidamente distintos. Outras pessoas não teriam 

conseguido diferenciá-los nem com os olhos. Algo parecido acontecia-lhe com outras 

coisas. Que aquela bebida branca que, a cada manhã, Madame Gaillard aprontava para 

as suas crias fosse simplesmente chamada leite, quando, segundo a percepção de 

Grenouille, cheirava e tinha um gosto completamente diferente conforme estivesse 

quente, conforme a vaca de que provinha, conforme o que essa vaca tivesse comido, 

conforme a quantidade de nata que tivesse sido deixada e assim por diante... que a 

fumaça, com seus cem odores individuais, a mudar a cada minuto, a cada segundo, 

constituindo uma nova constelação de odores composta em uma nova unidade, a fumaça 

do fogo, só tivesse exatamente um único nome, “ fumaça”..., que a terra , a  paisagem, 

ares que a cada passo e, no respirar, de inspiração em inspiração estavam plenos de um 

outro cheiro e, com isso, animados por outra identidade, mesmo assim tivessem de ser 

designados por aquelas três grosseiras palavras...todos esse grotescos desacertos entre 

a riqueza do mundo percebido pelo olfato e a pobreza da linguagem fizeram o garoto 

Grenouille duvidar do próprio sentido da linguagem, e ele resolveu só empregá-la quando 

o contato com outras pessoas tornasse isso absolutamente necessário. 

            Aos seis anos, já havia captado olfativamente todas as suas redondezas. Não 

havia na casa de Madame Gaillard nenhum objeto, na Rue de Charonne, ao norte, não 

havia lugar, ser humano, pedra, árvore, arbusto ou cerca de ripas, nenhuma superfície, 

por menor que fosse, que ele não conhecesse pelo cheiro, que não reconhecesse e não 

guardasse firmemente na memória, em seu caráter único. Dez mil, cem mil odores 

peculiares e específicos ele havia reunido, mantendo-os à sua disposição tão nitidamente, 

tão sob controle, que não só se recordava deles quando voltava a cheirá-los como de fato 

os cheirava quando recordava deles; sim, ainda mais do que isso, sabia combiná-los de 

um modo novo entre si apenas em sua fantasia e, assim, criava em si mesmo odores que 

nem sequer existiam no mundo real. Era como se possuísse um enorme vocabulário de 

odores aprendido por ele mesmo, que o capacitava a formar uma quantidade enorme, 

simplesmente tantas quantas quisesse, de novas frases de odores – e isso numa idade 

em  que outras crianças gaguejavam as primeiras frases convencionais, com as palavras 

que com esforço lhes foram enfiadas na cabeça, frases absolutamente insuficientes para 

descrever o mundo. Talvez o seu talento fosse comparável ao de uma criança-prodígio no 



 

âmbito da música, que tivesse, a partir das melodias e harmonias, decifrado o alfabeto 

dos tons individuais e que agora compusesse ela mesma melodias e harmonias 

completamente novas. A diferença, é claro, era que o alfabeto dos odores era 

incomparavelmente maior e mais diferenciado do que o dos tons e, além disso, a 

atividade criativa de Grenouille se realizava somente em seu interior e não podia ser 

percebida por ninguém, exceto por ele mesmo. 

             Externamente, tornou-se cada vez mais fechado. De preferência percorria 

sozinho o lado norte do Faubourg Saint-Antoine, através de hortas, plantações de uvas, 

campos. Às vezes nem voltava à noite para casa, ficava dias inteiros desaparecido. A 

consequente punição com a vara, ele a suportava sem manifestações de dor. Prisão 

domiciliar, privação de comida, trabalho punitivo, nada conseguia alterar o seu 

comportamento. A esporádica frequência, por uma ano e meio, à escola paroquial Notre-

Dame de Bom Secours não teve qualquer efeito. Aprendeu a soletrar um pouco e a 

escrever o próprio nome. Fora isso, nada. O professor considerava-o débil mental. 

             Madame Gaillard, ao contrário, observou que ele possuía determinadas 

capacidades e peculiaridades muito incomuns, para não dizer sobrenaturais: assim, 

parecia-lhe completamente alheio o medo infantil do escuro e da noite. Podia-se manda-lo 

a qualquer momento fazer alguma coisa no porão, onde as crianças raramente ousavam 

ir com uma lâmpada, ou então lá para fora, no galpão, buscar lenha na noite escura como 

breu. Jamais levava uma luz consigo e, mesmo assim, achava tudo direitinho, trazendo 

logo o solicitado, sem um único movimento errado, sem tropeçar ou derrubar qualquer 

coisa. Ainda mais notável parecia ser que ele, como Madame Gaillard acreditava ter 

constatado, era capaz de enxergar através de papel, tecido, madeira, até mesmo através 

de „solidas paredes e portas trancadas. Sem querer ter posto os pés lá dentro, sabia 

quantas e quais crianças se encontravam no quarto de dormir. Sabia que havia uma 

lagarta dentro de uma cabeça de couve antes desta ter sido aberta. E uma vez, quando 

ele havia escondido o dinheiro tão bem que nem ela mesma o achava mais (vivia 

mudando os esconderijos), ele indicou, sem procurar por um segundo, um lugar atrás da 

viga da lareira e, veja só, lá estava o dinheiro! Conseguia enxergar até o futuro, ao 

anunciar, por exemplo, a visita de uma pessoa bem antes de ela chegar, ou prever 

infalivelmente  a aproximação de uma tempestade, antes de haver menor nuvenzinha no 

céu. Não enxergava tudo, isso é óbvio, não via tudo com os olhos, mas farejava com o 

seu nariz com um faro cada vez mais agudo e preciso: a lagarta na couve, o dinheiro 

atrás da viga, as pessoas através das paredes e a uma distância de várias quadras. A 

esta conclusão Madame Gaillard não teria chegado nem em sonhos, mesmo que aquela 



 

cacetada com o atiçador não lhe tivesse prejudicado o olfato. Estava convencida de que o 

garoto devia ter – maluco ou não -  uma segunda visão. E como ela sabia que os videntes 

atraem desgraça  e morte, ele tornou-se para ela uma presença inquietante. Ainda mais 

difícil, praticamente insuportável, era-lhe a idéia de viver sob o mesmo teto com alguém 

que tinha o dom de ver, através de paredes e vigas, dinheiro cuidadosamente escondido. 

Ao descobrir essa espantosa capacidade de Grenouille, tratou de se livrar dele e foi uma 

feliz coincidência que, mais ou menos `a mesma época – Grenouille estava com oito anos 

de idade - , o convento de Saint-Merri, sem apresentar razões, cancelou os seus 

pagamentos anuais. Madame não reclamou. Para manter as aparências, esperou ainda 

uma semana e, quando o dinheiro não chegou, tomou o garoto pela mão e foi com ele 

para a cidade. 

            Na Rue de la Mortellerie, perto do rio, conhecia o dono de um curtume chamado 

Grimal, que tinha notória e permanente carência de jovens para o trabalho – não de 

aprendizes ou operários regulares, mas de braçais bem baratos. Havia no curtume certos 

trabalhos – tirar o couro de animais em estado de decomposição, misturar venenosos 

caldos de curtição e coloração, retirar taninos corrosivos – que eram tão perigosos à vida 

que um mestre com responsabilidade não desperdiçava neles, se possível, os seus 

auxiliares já treinados, mas sim gentalha desempregada, vagabundos ou justamente 

crianças sem responsáveis, pelas quais, em casos de dúvida, ninguém ficava fazendo 

perguntas. Naturalmente, Madame Gaillard sabia que, no que fosse possível, Grenouille 

não tinha chance de sobreviver no curtume de Grimal. Mas não era mulher de ficar se 

preocupando com isso. Cumprira a sua obrigação. O contrato de criação estava 

encerrado. O que daí por diante acontecesse com o garoto não era da sua conta. Se 

conseguisse sobreviver, tudo bem; se morresse, também estava bem – o importante era 

que tudo transcorresse legalmente. E assim, ela fez com que Monsieur Grimal lhe desse 

um recibo pela entrega e transferência do garoto, quitou por sua vez o recibo de 

cinquenta francos de provisões e pôs-se a caminho de casa, na Rue de Charonne. Não 

sentiu o menor laivo de arrependimento. Pelo contrário, acreditava não só ter agido 

legalmente, como também corretamente, pois a permanência de uma criança pela qual 

ninguém pagava ocorreria necessariamente à custa das outras crianças ou até à custa 

dela, e provavelmente teria ameaçado o futuro das outras crianças e até o seu próprio 

futuro, isto é, a sua própria morte em particular, que era a única coisa que ainda desejava 

na vida. 

           Já que nesse ponto da história abandonamos Madame Gaillard e que não a 

tornaremos a encontrar de novo, queremos em algumas frases descrever o final dos seus 



 

dias. Madame, embora já morta por dentro desde criança, para a sua infelicidade durou 

muito, muito. No ano de 1782, com quase setenta anos de idade, cessou suas atividades 

e sentou-se em sua casinha, esperando a morte. Que não veio. Em vez dela, veio porém, 

algo com que nenhum ser humano na face da terra podia ter contado, e que jamais tinha 

acontecido no país. Uma revolução, o que quer dizer uma arrasadora modificação de 

todas as relações e condições sociais, morais e transcendentais. No primeiro momento, 

essa revolução não teve consequências sobre o destino pessoal de Madame Gaillard. 

Mas – estava então com quase oitenta anos -  de repente foi dito que aquele que lhe 

pagava as rendas tivera que emigrar, tinha sido desapropriado e as suas propriedades 

haviam sido leiloadas a um fabricante de calças. Por algum tempo parecia que essa 

alteração não teria qualquer consequência fatal sobre Madame Gaillard, pois o fabricante 

de calças continuou pagando pontualmente as rendas. Mas chegou o dia em que ela não 

recebeu mais o seu dinheiro em moeda forte, mas em forma de papeizinhos impressos, e 

este foi o começo do seu fim material. 

            Após dois anos, as rendas já não chegavam mais nem para pagar a lenha. 

Madame viu-se obrigada a vender a casa por um preço ridiculamente baixo, pois de 

repente havia, além dela, milhares de outras pessoas que igualmente precisavam vender 

suas casas. E de novo ela recebeu apenas aquelas folhinhas idiotas, e de novo, após dois 

anos, elas já valiam tanto quanto nada; e em 1797 -  ela ia agora para os noventa anos -  

havia perdido todo o seu patrimônio reunido nem secular trabalho cheio de cuidados, 

passando a viver num ínfimo quartinho mobiliado na Rue de Coquilles. E só com dez, 

vinte anos de atraso, a morte acabou chegando -  e veio sob forma de um prolongado 

tumor, que pegou Madame pela garganta e lhe roubou o apetite e depois a voz, de tal 

modo que não pôde proferir nenhuma palavra de protesto quando foi despachada para o 

Hôtel-Dieu. Lá ela foi levada para o mesmo ambulatório, povoado por centenas de 

pessoas mortalmente doentes, no qual o seu marido havia morrido: foi enfiada numa 

cama coletiva, junto com cinco outras mulheres completamente estranhas, deitadas lado 

a lado, um corpo encostado ao outro, e ali foi deixada a morrer por três semanas de um 

modo totalmente público. Em seguida foi costurada dentro de um saco, jogada às quatro 

horas da madrugada junto com cinquenta outros cadáveres numa carroça de transporte e, 

sob o tímido tilintar de uma sineta, levada para o recém-criado cemitério de Clamart, a um 

quilômetro e meio dos portões da cidade, e lá encomendada, numa cova coletiva, para o 

seu último descanso, sob uma grossa camada de cal virgem. 

          Isso ocorreu no ano de 1799. Graças a Deus, Madame nada advinhara desse seu 

destino quando, naquele dia de 1747, foi para casa, abandonando o garoto Grenouille e a 



 

nossa história. Possivelmente teria perdido a sua crença na justiça e, com isso, no único 

sentido da vida que lhe era concebível. 

        

Aula 24 e 25 

 

Objetivos 

 

 Relacionar o cheiro com alguma pessoa, lugar ou objeto. 

 Identificar reações e expressões humanas (como ternura ou repúdio) a partir de um 

determinado cheiro. 

  

Desenvolvimento 

 

 Esta atividade será iniciada com a seguinte questão: 

 

O cheiro lembra a sua estória?  

 

Após as discussões levantadas a partir desta pergunta, iniciaremos o procedimento 

experimental a seguir. 

 

Procedimento experimental2 

  

Dividir os alunos em duplas. 

 Um dos alunos será vendado e o outro irá anotar as respostas do seu 

companheiro. 

 O aluno que estará vendado sentirá o cheiro (aleatório) das amostras 

disponibilizadas pelo outro integrante do grupo e responderá as seguintes questões: 

• Esse cheiro te traz alguma lembrança? Qual a primeira coisa que veio a sua 

cabeça ao senti-lo? 

• Que cheiro é este? 

• Em quais outras situações você se lembra de algo devido ao cheiro? 

• E quando você sente o cheiro do perfume de alguém conhecido, a imagem dessa 

pessoa vem a sua mente? 

                                                 
2
 Atividade cedida e adaptada de uma oficina do Pibid Química da UEM – Oficina do Amor.  

O cheiro lembra a sua estória? 



 

Obs: Um dos alunos cheira as amostras pares e outro as amostras ímpares. 

 

Amostras contidas nos tubos:  

1-Cola líquida 

2-Essência de flor de laranjeira 

3-Essência de rosa 

4-Alho 

5-Canela 

6-Perfume mamãe bebê 

7-Sabão em pó 

8-Orégano 

9-Protetor solar 

10-Mostarda 

11-Sabão de coco 

12-Café 

13-Açúcar mascavo 

14-Cravo 

 

          Depois de finalizada a experiência, serão feitas as discussões das questões 

respondidas pelos alunos. 

          A partir das questões levantadas, abrirá uma roda de discussão acerca das 

respostas dadas pelos alunos e a relação entre a atividade e o episódio narrado nos 

capítulos do livro lido na aula anterior, mostrando o que essas duas atividades tem em 

comum. 

          Além disso, podemos explorar a química, mostrando aos alunos algumas funções 

orgânicas (como as aminas e os ésteres) que tem como uma de suas características, o 

cheiro. Dando apenas uma noção sobre essas funções e aprofundando na atividade 

posterior. 

 

Atividade extraclasse (Para a aula 28 e 29) 

 

 

 

 

Aula 26 e 27 

Cada aluno deve selecionar 5 rótulos de diversos tipos de alimentos, sucos ou bebidas  e trazer 

para a atividade a ser realizada na próxima aula. 



 

 

Objetivos: 

 

 Apresentar canção de Gilberto Gil “Aroma” (letra e canção) 

 Identificar escritores com veia científica 

 Exemplificar a diferença entre aromas e cheiros 

 Discutir a relação entre algumas funções orgânicas que tem como característica o 

cheiro como: aminas, ésteres e etc. 

 Produzir um poema ou um texto falando sobre aromas. 

 

Desenvolvimento 

 

Apresentar aos alunos a letra da música de Gilberto Gil, “O Aroma”. Levantando a 

discussão sobre escritores com veia científica, que nada mais é que escritores que se 

interessam por outras áreas, mesmo não tendo muito conhecimento sobre o assunto, mas 

que possuem interesse em conhecer. 

Além disso, o professor relacionará os aromas e cheiros com as funções orgânicas 

como aminas e ésteres, mostrando algumas estruturas de cheiros conhecidos pelos 

alunos. 

Para finalizar a atividade, após a  leitura e discussão da música, será solicitado aos 

alunos que escrevam uma poesia ou um texto envolvendo cheiro e aromas para posterior 

entrega.  

 

Aroma  

(Gilberto Gil) 

 

A-a-a-a-aroma 
 A-a-a-a-aroma 
 
Vem pelo vento 
 Aroma 
 Fragrância, odor 
 Vem da pitanga 
 Da manga 
 Perfume da flor 
 
Vem do estrume 
 Cheiro do gado 
 Vem do pecado (aroma-amor) 



 

 Do corpo dela (aroma-amor) 
 Todo molhado 
 Aroma 
 Um cheiro de suor 
 
Ah, ah, ah, ah, aroma 
 Ah, ah, ah, ah, aroma 
 
Vem pelas ventas 
 Aroma 
 Do pobre ou rico 
 Embriagado 
 Tu ficas 
 Eu também fico 
 
Vem da macela 
 Da graviola 
 Vem do pé de manjericão 
 Há que cheirar, manjericão 
 Todo o planeta 
 Aroma 
 De planta do sertão 
 
Todo o planeta (que cheirinho gostoso) 
 Aroma (de capim cheiroso) 
 De planta do sertão 
 
Disco: Aroma (1980) 
           Lúcia Turnball 

 

Aula 28 e 29 

 

Objetivos: 

 

 Ler e analisar a composição química dos alimentos. 

 Discutir e analisar as essências contidas nestes rótulos. 

 

Desenvolvimento 

 

A partir da atividade anterior, onde relacionamos o cheiro com pessoas e lugares, 

nesta atividade, dará sequência onde poderemos ver que nem sempre uma essência é o 

que pensamos ser, pois existem muitas essências artificiais que imitam cheiros de flores, 

frutas e etc. 

Neste caso, serão formados grupos de alunos com a tarefa de analisarem os 

diferentes rótulos trazidos e, ao final, as informações coletadas deverão ser apresentadas 



 

na tabela 1 (um), ou seja, cada aluno deverá escrever em uma folha o alimento trazido e o 

que contém no rótulo, deixando em destaque a essência (ou aroma) utilizada. 

Cada grupo deverá pensar nas seguintes questões:  

 

Quadro 2 - Questões 

1) Será que posso comer algum alimento que tenha gosto de banana, sem que 

tenha banana em sua composição? Explique?  

2) Nos alimentos analisados, foi possível identificar algum que possui sabor de algo 

que não está na composição?  

3) O que significa aroma artificial? Todos os aromas e essências são extraídos da 

natureza?  

4) É necessário todo o procedimento metodológico utilizado pelo personagem para 

a extração dos aromas atuais? Como a sociedade atual lida com essas questões?  

 

Direcionar os alunos para sala de informática para pesquisarem na página da 

ANVISA sobre os aromas e essências, como são representadas nos rótulos e se existem 

quantidades pré-determinadas por esses órgãos. As conclusões serão obtidas a partir das 

discussões realizadas após a análise desses rótulos.  

 

Tabela I: Composição química dos alimentos 

Nome do produto Composição 

química 

Aromas ou 

essências 

Observações 

    

    

    

    

 

 

Aula 30, 31 e 32 

 

Fabricação do perfume  

 

Objetivos: 

 

 Realizar em laboratório a fabricação de perfumes com essências conhecidas. 



 

 Incentivar o trabalho em equipe  

 Relacionar o conhecimento científico com a atividade experimental 

 

 

Desenvolvimento 

 

Os alunos serão divididos em equipes e realizarão, em contraturno, a fabricação do 

perfume de acordo com a parte experimental descrita abaixo. Este roteiro deverá ser lido 

e explicado pelo professor em sala de aula antes de ser realizada a experiência. 

 

Materiais e Reagentes: 

 

 76 mL de álcool de cereais; 

 10 mL de essência para perfume da sua escolha; 

 2 mL de fixador de perfume; 

 2 mL de propilenoglicol; 

 10 mL de água destilada; 

 No lugar do propilenoglicol e da água, podem ser usados 50 mL de Base para Perfume 

Veículo; 

 Béquer ou qualquer recipiente para misturar os componentes; 

 Vidro âmbar (vidro escuro); 

 Proveta; 

 Bastão de vidro para misturar; 

 Frasco para guardar o perfume; 

 Funil; 

 Corante de água alimentício de sua preferência; 

 Etiqueta. 

 

Procedimento Experimental 

 

Coloque todos os ingredientes no béquer. Com o auxílio da proveta, coloque 

exatamente os volumes mencionados, pois é de extrema importância seguir as 

proporções volumétricas. Vá misturando cada ingrediente, mexendo bem com o bastão de 

vidro. 



 

O uso do corante é opcional, mas, se for usado, coloque apenas algumas gotas. 

Não coloque muito porque poderá manchar a roupa de quem utilizar o perfume. 

Depois coloque a mistura no vidro âmbar com o auxílio do funil, não enchendo 

totalmente o frasco, pois o oxigênio será necessário para o processo a seguir. Agora se 

inicia a parte mais importante do processo, que é a maceração, que serve para deixar o 

perfume mais nobre, diminuindo o cheiro do álcool e aumentando o cheiro da fragrância. 

Deixe as primeiras 24 horas em um local escuro e em repouso. No dia seguinte, 

agite e abra para sair o oxigênio, que irá auxiliar na evaporação do cheiro do álcool de 

cereais. Então, feche bem rápido e leve para a geladeira por mais 24 horas. Esse 

processo é intercalado durante 10 dias. 

Após esse tempo, coloque, com a ajuda do funil, o perfume dentro do frasco 

desejado, feche bem e coloque o rótulo. 

E está pronto o seu perfume! 

     Após realizado a parte experimental vamos levantar algumas questões para 

finalizar esta produção didático pedagógica: 

 

1) O que são essências? 

2) É necessário o uso de corantes? Explique. 

3) Por que a necessidade de repouso e colocar em local escuro? Explique. 

4) Por que a necessidade da utilização da geladeira neste processo? Explique. 

5) Qual é o principal componente de um perfume? 

    A partir destas questões o professor dará o fechamento da atividade experimental. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esta Produção Didático-Pedagógica será implementada no 1º semestre de 2015 no 

formato de unidade didática intitulado como: O uso da Literatura no ensino de química por 

meio da leitura do livro O Perfume. 

 Sabe-se que a disciplina de química é temida por muitos estudantes, que mesmo, 

antes de conhecê-la já tem receio ou aversão da matéria. Mas como que uma disciplina 

quase que em sua totalidade, está presente no nosso dia-a-dia pode ser tão complicada 

aos olhos dos educandos? 

 Em busca de refletir sobre esse mito do no ensino de química é vamos propor uma 



 

alternativa diferente ao habitual, almejando sempre ao aprendizado significativo do aluno. 

 Esta Unidade Didática tem como principal objetivo estreitar as relações entre a 

leitura e a disciplina de Química, tentando amenizar os problemas de leitura que ocorre na 

maioria das escolas e aproveitando deste recurso pedagógico para tentar melhorar o 

entendimento dos conteúdos da disciplina de Química. 

 A leitura e compreensão de textos geralmente vinham nas disciplinas de humanas, 

mas hoje, a partir de várias pesquisas já podemos vê-lo se destacando nas disciplinas de 

exatas como a química. Ler é fundamental a qualquer estudante, e o entendimento desta 

leitura muito mais. O fato não é somente ler, e sim compreender o que se está lendo, 

neste caso, vamos introduzir a leitura de um livro de literatura chamado O Perfume de 

Patrick Suskind, para iniciarmos a estreita relação com os conteúdos de química. 

 O maior objetivo das atividades apresentadas será a total compreensão dos alunos 

acerca da leitura que fizerem do livro, é claro que na sequência teremos atividade de 

laboratório que envolve situação do livro, o trabalho com a música de Gilberto Gil, trechos 

do filme e do livro e também inclui o filme O Óleo de Lorenzo. 

 A avaliação neste processo será contínua e o professor terá que ter sensibilidade 

ao avaliar, pois o rendimento dependerá da sua condução em sala de aula e também 

dependerá do amadurecimento do aluno a este tipo de aula totalmente diferente pra ele. 

Na realidade, não teremos aquela avaliação tradicional, onde corrigimos o que é certo ou 

errado, mas sim o desenvolvimento do aluno na sua compreensão textual, nas suas 

discussões acerca do que foi lido e compreendido, neste caso, o professor terá que 

também amadurecer e soltar as suas amarras acerca do tradicional. 
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