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Apresentação
Chegamos ao número 16 da Revista Jovens Cientis-

tas, o último número de 2017!

É uma Revista curtinha, mas muito significativa por-

que traz 10 artigos de trabalhos premiados no 8º 

Encontro de Jovens Cientistas, apesar do número de 

trabalhos premiados tenha sido muito maior, mas que 

não concluíram esta etapa da publicação.

Os artigos trazem temas muito significativos, regio-

nalmente, nacionalmente e internacionalmente. O pri-

meiro trabalho desvenda as regiões da Bahia através 

dos mangás. 2 artigos discutem o uso de hortaliças 

orgânicas e na escola e na comunidade e a cozinha 

sustentável. Os seguintes tratam de temas relaciona-

dos ao feminismo e como as adolescentes se afirmam 

como mulheres; das subjetividades em sala de aula; 

do uso de mictroalgas na redução dos níveis do CO2 

antrópico;  das políticas públicas em defesa do nosso 

patrimônio; e da prevenção no uso das tecnologias.

É um prazer apresentar essa revista e parabenizar 

aos/as jovens cientistas e seus/as professores/as, au-

tores/as de trabalhos científicos produzidos ainda na 

Educação Básica!

Rejâne M. Lira-da-Silva é  Bióloga
Professora Titular do Instituto de Biologia 

da UFBA e Editora-Chefe da Revista Jovens 
Cientistas (rejane@ufba.br).
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DESVENDANDO AS 
REGIÕES DA BAHIA 
ATRAVÉS DA CRIAÇÃO 
DE MANGÁS

A educação no Brasil vem passando por di-
versas dificuldades, entre elas podemos 
destacar a falta de interesse e motivação 
dos alunos para que tenham em si a sede 

do conhecimento. A aula de campo, atualmente 
tem sido um dos recursos mais utilizados para 
ativar esse interesse nos estudantes.

O trabalho de campo pode ser conceituado como 
toda atividade investigativa e exploratória que 
ocorre fora do ambiente escolar. Em geral é muito 
bem aceita pelos alunos, em função da possibili-
dade de sair da rotina escolar de sala de aula, e é 
um instrumento didático importante no ensino de 
ciências naturais e humanas.

Segundo Lima e Assis (2005, pág.112) “...o traba-
lho de campo se configura como um recurso para 
o aluno compreender o lugar e o mundo, articu-
lando a teoria à prática através da observação e 
da analise do espaço vivido e concebido”.

Tudo isso é possível quando se une a vontade de 
aprender com a necessidade de fazer acontecer. 
As aulas de campo são muitas das vezes confun-
didas com passeios escolares sem sentido prático 
ou organização, como se o simples fato de sair 
do colégio fosse algo capaz de promover algum 
aprendizado significativo. 

O grande desafio encarado no projeto Desven-
dando as regiões da Bahia através da criação de 
mangás foi transformar informação em conheci-
mento, mas, além disso, foi fundamental a escolha 
de uma ferramenta que pudesse dialogar com os 
colegas que por algum motivo não puderam par-
ticipar desta experiência única e que fosse algo 
dinâmico e de fácil entendimento. A ideia é trans-
portar os que não foram para dentro da história 
e do que foi vivenciado tanto na Costa do Dendê 
quanto na Chapada Diamantina. 

A aula de campo é algo caro e muitas vezes ina-
cessível, exigindo que os estudantes interessados 
em participar da aula entrassem com uma quantia 
considerável, e para isso foi preciso a união e em-
penho de todos.

O Projeto buscou, através das ferramentas didá-
ticas disponíveis, desenvolver um novo modelo 
de relatório de aula de campo. Para tanto, criou 
algo inédito que é a transformação do conteú-
do estudado em sala de aula e vivenciado nas 

P o r  B i a n c a  R o d r i g u e s  d e  O l i v e i r a ,  L u c a s  M a x 
E s t r e l a  P i n h o ,  J o r g e  L ú c i o  R o d r i g u e s  d a s 
D o r e s  e  J u c i a n e  C e r q u e i r a  s o u z a

pesquisas de campo em livros paradidáticos 
no formato de mangás. A primeira pesquisa de 
campo ocorreu entre 23/09/2016 e 25/09/2016 
com a temática ambiental e histórica da Costa 
do Dendê. A Segunda Pesquisa de Campo ocor-
reu entre 21/09/2017 e 
24/09/2017.

A proposta de transformar 
o rico material recolhido da 
aula de campo em revista 
só foi pensada no início de 
2017 quando surgiu a ideia 
de uma nova aula de cam-
po na Chapada Diamanti-
na. Diferente da primeira 
pesquisa de campo, o novo 
mangá foi dividido em vá-
rios temas (Garimpo, Len-
das e impacto ambiental), a 
fim de ser mais rápido na 
elaboração e poder abran-
ger de forma um pouco 
mais completa as várias 
faces da região da Chapada 
Diamantina.

Portanto, os dois mangás 
criados retratam de forma 
lúdica o que foi estuda-
do tanto em sala de aula 
quanto vivenciado nas 
duas saídas a campo. Tais 
revistas demonstram a ri-
queza dos biomas baianos, 
valorizando ainda mais 
nossa cultura e trazendo o 
interesse e uma nova for-
ma de motivação para os 
alunos, para instigá-los a 
buscar, criar e transmitir o 
conhecimento!

Capa do mangá “Desvendado a Costa do Dendê”. 
Fonte: Lucas Max

Capa do mangá “Desvendado a Chapada 
Diamanrtina”. Fonte: Lucas Max
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ESCOLA E COMUNIDADE UNIDAS POR 

HORTALIÇAS ORGÂNICAS
P ara muitos teóricos a escola deve estar en-

laçada com a comunidade que a circunda, 
contribuindo efetivamente para a reflexão 
social dos sujeitos moradores do entorno 

escolar, já que, nem sempre, é possível contribuir 
para a educação formal dos moradores das co-
munidades vizinhas, visando a qualidade de vida 
da população. 

O problema é que, diante das necessidades eco-
nômicas que regem as escolas contemporâneas 
particulares, poucas instituições se permitem 
contribuir efetivamente para qualidade de vida 
das comunidades circundantes desses estabele-
cimentos. Na maioria das vezes, o único objetivo 
é transmitir conteúdos, visando o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares. 

O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma ins-
tituição que vem na contramão da tendência 
contemporânea supracitada, pois foi concebida 
como instituição de apoio educacional, lazer e 
saúde para os familiares de industriários e a co-
munidade soteropolitana. 

O SESI, além de ações de lazer, saúde e educa-
ção formal, desenvolve práticas socioeducativas, 
que visam aproximar a comunidade de suas es-
colas, tais como Ação Global, Dia da Família na 
Escola e agora também por meio de uma horta 
comunitária. 

A horta comunitária foi concebida pelos profes-

sores de Biologia da Escola SESI Djalma Pessoa, 
por meio do Núcleo de Pesquisa Jr., formando o 
Ambiente Vivo. Nesta linha de pesquisa existem 
três caminhos a serem percorridos pelos alunos-
-pesquisadores: estudos relacionados à ecologia 
e ao meio ambiente, desenvolvimento e cuidado 
das práticas que facilitem o ensino e aprendiza-
gem das ciências. Todas essas possibilidades de 
estudos estão enlaçadas ao ambiente de horta.  

A pesquisa que segue está vinculada ao de-
senvolvimento do cuidado e objetiva entender 
como as ações desenvolvidas pela linha de pes-
quisa Ambiente Vivo, com a sociedade sotero-
politana, contribui para aproximar a escola da 
comunidade, em prol da saúde e qualidade de 
vida de todos. 

 

O ENLACE DA ESCOLA E DA COMUNIDADE
A Escola SESI Djalma Pessoa tem por volta de 
hum mil e seiscentos alunos, noventa e quatro 
professores, além de funcionários de apoio, se-
cretaria, coordenação e cantina. É um ambien-
te educativo diverso e de grande porte. Está 
localizada em uma das principais avenidas de 
Salvador/BA, tendo como vizinhos o Bairro da 
Paz (comunidade carente de recursos básicos) e 
o bairro de Piatã (composto por moradores de 
classe média e média alta). 

Estar na fronteira entre comunidades distintas, 
fez com que a Escola SESI Djalma Pessoa tam-
bém acolhesse essa diversidade, tornando-se 
um ambiente heterogêneo e diferente de qual-
quer outra instituição de ensino. Entretanto, 
surgiu o primeiro questionamento: como aces-

sar essas comunidades?

Para Correia (2012) é através dos alu-
nos que, inicialmente, a escola se 

relaciona com a comunidade, as-
sumindo um espaço de reinven-

ção cidadã e experimentação 
social, podendo com isso, 

sugerir modificações 

relacionais ou sensibilizá-los sobre algum tema. 

Assim, se fez necessário desenvolver atividades 
que fossem interessantes para a promoção da 
saúde e qualidade de vida de todos, o que fez 
com que o grupo focasse no cuidado. Já que, 
segundo Ruotti (2010), o estresse nas relações 
humanas contemporâneas tem estreita ligação 
com a falta de cuidado, e isto é inerente a todas 
as classes sociais, e a ausência dessa subjetivi-
dade humana atinge a todos os indivíduos.     

Em conformidade com o que foi dito anterior-
mente, foram desenvolvidas cinco ações que 
promovem o cuidado entre os atores escolares, 
a comunidade e o ambiente. São ações de edu-
cação formal e não formal, tais como: aulas de 
disciplinas curriculares na horta, inserção de 
sistema para reutilização do lixo orgânico es-
colar e reciclagem dos outros resíduos, idas a 
escolas públicas para fomentar hortas comuni-
tárias, feiras de hortaliças orgânicas e participa-
ção no dia da família na escola. 

Outras ações desenvolvidas foram:
- Aulas de disciplinas curriculares na horta: Al-
gumas disciplinas como Projeto de aprendiza-
gem, Ciências Aplicadas, Sociologia e Ciências 
Biológicas utilizaram o ambiente de horta para 
promoção de aulas acerca de ações sustentáveis 
e relações ecológicas, trazendo um novo olhar 
para o ensino das ciências, fora de salas tradi-
cionais e perto do meio natural.

- 3 R’s na escola: Esse projeto visou inserir um 
circuito de reaproveitamento do lixo escolar, 
através de ações educativas (palestras, aulas, 
mesas redondas e debates), onde se tenta re-
duzir o lixo produzido, reutilizar todo o lixo or-
gânico (fazendo humos, fertilizante e pesticida 
natural) e se associar a cooperativas do Bairro 
da Paz para doar o lixo reciclável. 

- Seminários em escolas estaduais: Na Escola 
SESI Djalma Pessoa, alguns professores também 
são docentes de escolas públicas, que convida-
ram o Ambiente Vivo para disseminar a mesma 
proposta em suas respectivas escolas. Foram vi-
sitadas três instituições e uma delas em parceria 
com o Ambiente Vivo, já apresenta uma horta 
escolar. 

- Feiras de 

Por Mariana Santana Falcão Maia, Marcela Talita Rodrigues das Mêrces e Marcelo Barroso Barreto

Trabalhando com a Ciência

hortaliças: Foi desenvolvida, na Escola SESI 
Djalma Pessoa, a primeira feira de hortaliça or-
gânica do Ambiente Vivo, onde foram doadas 
257 mudas de plantas para a comunidade es-
colar e visitantes. Todas as pessoas que levaram 
mudas foram cadastradas e foram acompanha-
das para dar continuidade a suas hortas.

- A participação do Ambiente vivo no Dia da 
Família na Escola: Neste evento, as famílias da 
comunidade foram recebidas e vivenciaram 
experiências de plantio, colheita e alimentação 
saudávei, saindo da horta com suas mudas. 

Todas essas ações foram desenvolvidas pelos 
alunos-pesquisadores, com orientação dos pro-
fessores pertencentes à linha de pesquisa. A 
partir daí foram construídos artigos científicos 
e/ou apresentações em eventos, culminando em 
um grupo de cuidado ambiental, cadastrado em 
nosso sistema com 947 sujeitos, que passaram 
a desenvolver hortas comunitárias ou caseiras. 

ANÁLISE DOS LAÇOS 
As ações desenvolvidas pelo Ambiente Vivo, 
com a comunidade escolar e circundante, têm 
nos mostrado resultados quantitativos pro-
gressivos, em relação ao aumento frequente 
de sujeitos, que aderem a hortas caseiras ou 
comunitárias, buscam soluções práticas com os 
pesquisadores e doam hortaliças para a horta 
da Escola SESI Djalma Pessoa. Criou-se, também, 
uma network de hortas que culminou em outra 
pesquisa da linha, o projeto Agrupar. 

As relações dos alunos que participam da hor-
ta como alunos-pesquisadores, dos setenta e 
nove voluntários e dos seus pares melhoraram 
de forma tão significativa com a escola, que a 
partir disso surgiu a ideia de desenvolver ações 
para estimular as subjetividades humanas em 
prol do cuidado, por meio da hortoterapia. Essa 
ação tem parceria com o Setor de Orientação e 
Psicopedagogia da escola.

 Alunos de gastronomia da Uni-
versidade Federal da Bahia 
(UFBA) e da Universidade 
Salvador (UNIFACS) as-
sociaram-se à horta 
do Ambiente Vivo 
para coleta de 
dados e mu-

das orgânicas, assim como futuros eventos gas-
tronômicos na instituição.

 Portanto, fica claro que quando cui-
damos de seres vivos frágeis e dependentes, 
como os vegetais, desenvolver cuidado a am-
bientes e seres, que conseguem interagir com 
os seres humanos, torna-se mais fácil. Nesse 
aspecto, é possível trabalhar a paciência, o cui-
dado, o afeto e outras subjetividades humanas. 

 Assim, ambientes verdes e repletos 
de cuidados, no meio do caos urbano contem-
porâneo, podem contribuir consideravelmente 
com a saúde e qualidade de vida da comunida-
de, pois o cuidado é contagiante.    
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UM SISTEMA 
GERENCIADOR DO 
PERCURSO FORMATIVO

Por Davi Rocha Macedo, Giovanni de Lima Conceição, Jonatas Martins, Matheus Sousa Brito, 
Patrick Guilherme da Silva e Misael Cruz dos Santos

A
falta de ferramentas tecnológicas dire-
cionadas para o gerenciamento e acom-
panhamento dos processos escolares 
vem causando implicações negativas 

para a escola e consequentemente para os es-
tudantes. Neste momento, existe uma movi-
mentação para definir a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), o que provoca adequação no 
currículo das escolas, dificultando o acompanha-
mento do percurso formativo pelo estudante.

Para o conjunto de conteúdos e habilidades 
aplicados em sala de aula, a escola conta com 
os planos de curso e de aula em seu sistema de 
ensino, entretanto, para os alunos, não há uma 
ferramenta facilitadora. Por isso, um Sistema 
Gerenciador do Percurso Formativo (SGPF) foi 
desenvolvido para possibilitar uma organização 
de todos os conteúdos e habilidades presentes 
no currículo da escola em uma plataforma web, 
além de favorecer o acompanhamento dos con-
teúdos vistos e previstos para cada ciclo (unida-
de) pelo estudante. 

Esse software possui 2 usuários, o aluno, que 
acompanha todo o seu percurso formativo no 
ensino médio e o administrador, que gerencia 
todos os registros do programa. O usuário aluno 
terá acesso a uma aba de conteúdos no software 
dividida em: conteúdos vistos, conteúdos que es-
tou vendo e conteúdos que ainda não foram vis-
tos, o que respectivamente representam todos 
os conteúdos e habilidades para o processo de 
formação do estudante. O usuário administrador 
é responsável por implantar os registros no pro-
grama, o que permite fazer cadastro de usuários, 
conteúdos, habilidade e salas, excluindo, editan-
do e adicionando registros ou consultando-os.  

Para garantir que o projeto tivesse eficácia e fos-
se entregue no prazo estabelecido, foi utilizado 
o framework SCRUM, que corresponde a uma 
ferramenta ágil para gestão e planejamento de 
projetos de software, o que permitiu organizar 
todas as atividades previstas e a conclusão das 
etapas no período estabelecido. Para a constru-
ção deste software foram utilizadas as lingua-
gens de programação HTML5, PHP, CSS3 e SQL. 

Ao final do desenvolvimento e liberação para 
os estudantes utilizarem, foi realizada uma ava-
liação de usabilidade do software, que segundo 
Alberto e Dunduchi (2016) é um processo que 
emprega, como participantes do teste, pessoas 
que representam o público-alvo do software 
para avaliar a adequação do produto a critérios 
de usabilidade. Este teste consistiu na criação 

de um questionário com 10 perguntas seguindo 
os parâmetros do System Usability Scale (SUS), 
sendo que as respostas foram conceitos de ava-
liação que vão de “discordo totalmente” a “con-
cordo totalmente”. 

A média avaliativa do software foi de 76,46 
pontos, demonstrando que com base no méto-
do de John Brooken, criador do SUS, o sistema 
é adequado e qualificado para o público. Como 
resultado, foi possível desenvolver um software 
na plataforma web, capaz de atender a demanda 
da escolha de oficinas de 1600 estudantes da 
Escola Sesi Djalma Pessoa, e propiciar a estes 
o acompanhamento dos conteúdos vistos e pre-
vistos no percurso formativo estudantil. Além 
disso, possibilitou aos estudantes realizarem 
uma autoavaliação com o objetivo de analisar 
seu desempenho nos conteúdos curriculares do 
ensino médio, permitindo aos professores ana-
lisarem o desempenho dos estudantes em sua 
matéria e auxiliá-lo em suas dificuldades. 

O programa possibilitou ao estudante, não só 
acompanhar os conteúdos e habilidades presen-
tes no currículo da escola, como também com-
pará-los com as habilidades exigidas no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Na busca por 
um melhor desenvolvimento educacional, a tec-
nologia é usada como um instrumento que agre-
ga e facilita o processo de ensino aprendizagem 
dos alunos e também deve ser utilizada como 
facilitadora na logística educacional, promoven-
do uma acessibilidade dos alunos em relação ao 
ambiente escolar. 

EXPERIMENTE!
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O PROCESSO DE AFIRMAÇÃO DAS ADOLESCENTES DO 
ENSINO MÉDIO EM SE TORNAR MULHER

S
imone de Beauvoir (1949) em seus estu-
dos sobre gênero constatou que nenhum 
destino biológico, psíquico e econômico 
era capaz de afirmar a forma como a fe-

minilidade era expressada. Quando crianças, os 
humanos não são seres diferenciados. É através 
dos olhos, mãos, paladar e não dos órgãos sexuais 
que crescemos e aprendemos sobre o universo. 
Sendo assim, Simone de Beauvoir diz que não se 
nasce mulher e sim, torna-se.

Alia-se essa tese aos estudos acerca da imagem 
corporal, termo melhor definido como a figuração 
que a mente possui do corpo, a qual é criada e 
modificada através das experiências exclusivas 
dos indivíduos (Schilder, 1935). Esta pesquisa foi 
motivada pela descoberta sobre quando e como a 
autoimagem de garotas no ensino médio se afir-
ma como a imagem corporal de uma mulher. Em 
síntese, quando essas jovens deixavam de se de-
clararem como garotas e se viam como mulheres 
da nova contemporaneidade? 

Contudo, mesmo sabendo que esse processo de 
autodeclaração é individual, percebe-se que ele 
possui uma forte influência externa. Segundo 
Durkheim em sua obra publicada em 1895, há 
maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao 
indivíduo, as quais são dotadas de um poder de 
coerção sobre ele. Ou seja, por mais que o pro-
cesso da autoimagem feminina seja construído de 
forma exclusiva, ainda assim ele sofrerá influên-
cias da sociedade em que a garota vive. 

Logo, sendo essa sociedade um ambiente ainda 
machista, percebe-se que há uma forte opressão 
ao gênero feminino, que influenciará a formação 
da imagem corporal das garotas. Essa afirmativa 
pode ser comprovada, quando se observa que os 
números de insegurança com o corpo e os trans-
tornos alimentares são maiores em mulheres do 
que em homens. Assim, descobrir o momento 
em que as garotas no ensino médio se declaram 
como mulheres, também é entender como elas se 
afirmam nessa sociedade.

Com isso, baseando-se nessas linhas teóricas, foi 
construído como instrumento de pesquisa um 
questionário composto por 16 perguntas, sendo 
13 delas de múltipla escolha e 3 com respostas 
abertas. Essas questões tinham como temáticas: 
imagem corporal, desigualdade de gênero, de-
finição do ser mulher e posições sociais. Poste-
riormente, esse questionário foi aplicado com 33 
adolescentes, todas matriculadas em uma mesma 
instituição de ensino localizada em Salvador-BA e 
cursando um dos três seriados do ensino médio. 
As garotas possuíam idades entre os 14 e os 18 
anos e a pesquisa foi realizada em novembro de 
2017.

Após a aplicação, os dados referentes às respos-
tas de múltipla escolha foram transformados em 
gráficos e os dados referentes às perguntas 
abertas foram transcritos “ipsis litteris”. 
Em seguida, os resultados foram divi-
didos em três grupos sob o critério 
dos seriados do ensino médio 
(1º, 2º e 3º seriado) e compa-
rados com as teses defendi-
das pela fundamentação 
teórica da pesquisa. Os 
resultados foram rela-
cionados entre si, no 
sentido de encon-
trar o momento em 
que as meninas 
se declaravam 
como mulheres 
e descobrir se 
ele partiria de 
um evento cro-
nológico ou de 
uma experiên-
cia vivida.

Ao analisar es-
ses resultados 
e comparar as 
respostas dadas 
pelas garotas 
do 1º e 2º anos, 
percebeu-se que 
quanto à temática 
imagem corporal, 
as adolescentes rea-
firmaram a tese de 
Paul Schilder (1935). 
Isso porque 100% das 
meninas do 1º ano e 
71% do 2º ano perce-
biam que a forma como 
elas se enxergavam era 
exclusiva e divergiam 
ao longo do tempo. To-
davia, foram as ideias de 
Durkheim que melhor se 
expressaram, afinal, 100% 
desses dois grupos afirma-
ram sentir influências ex-
ternas na formação de quem 
eram.

Ademais, houve outro dado 
comum a esses grupos citados. 
Quando questionadas acerca da 
pressão social sobre o gênero femi-
nino, 86% dos dois grupos disseram ter 
tido experiências, as quais foram obrigadas 
a fazer, ou a não fazer algo em razão exclusiva 
do seu gênero. Outrossim, as respostas dadas ao 

Por Beatriz Araújo e Sol Andrea Gonzalez Tapia

fique sabendo!

questionamento acerca da definição do ser mu-
lher, mostraram que as meninas do 1º ano man-
têm o padrão de definir mulher como símbolo de 
independência, já as do 2º, entendiam que não 
havia somente uma definição e não gostavam de 
se enquadrarem em uma. 

Quanto ao fato de se declarem ou não como mu-
lheres, apenas 29% das garotas do 1º e 43% do 
2º se afirmavam como mulheres. Esses dados 
concordam com a tese de Simone de Beauvoir, 
pois indicam que mulheres se tornam mulheres 
e não apenas nascem. Contudo, ao serem ques-
tionadas se a sociedade já as enxergavam como 
mulheres, 57% das garotas do 1º e 86% das ga-
rotas do 2º responderam que sim, reafirmando 
a ideia de Paul Schilder em dizer que as formas 

como nos vemos e como os outros nos veem são 
divergentes.

Em consonância a esses dados, as garotas do 3º 
seriado demonstraram opiniões similares com 
as do 1º e 2º.  Por exemplo, quanto a temáti-
ca imagem corporal, os números se mantiveram 
altos, 71% dessas garotas afirmaram perceber 
que a forma como se enxergavam era exclusiva 
e mudou ao longo do tempo. Além disso, assim 
como nos primeiros grupos, Durkheim também 
demonstrou notoriedade, pois 94% das meninas 
também percebiam a influência de fatores exter-
nos na formação de quem eram. 

Os dados acerca da pressão social sobre o gêne-
ro feminino elevaram-se. Isso porque 100% das 
garotas disseram que já foram obrigadas a fazer 
ou a não fazer algo por motivos exclusivos do 
seu gênero. Quanto as definições do ser mulher 
dadas pelas jovens, as garotas do 3º ano tiveram 
um padrão de resposta, que classificava a mulher 
como o ser que enfrentava dificuldades, e ao se-
rem questionadas se já se declaravam como uma, 

65% delas disseram que sim. 

Além desses dados divididos por 
seriados, esta pesquisa também 
conseguiu resultados interessantes 
e comuns entre os três grupos. Por 

exemplo, assim como Simone de Beau-
voir defendeu, 86% das meninas acredi-

tavam que ser mulher fazia parte de um 
processo. Porém, infelizmente o principal 

resultado comum que a pesquisa trouxe é 
o que indica que apenas 27% das meninas se 

sentem prontas para viverem como mulheres 
em sua sociedade. E ao serem questionadas so-

bre os motivos, por unanimidade, o machismo foi 
a resposta.  

Enfim, após as análises foi possível observar que 
o processo de declaração das jovens do ensino 
médio em se declararem mulheres está intrinsi-
camente ligado a construção da imagem corporal. 
A maioria das garotas acredita que é através das 
experiências que se descobrem como mulheres. 
Também foi perceptível que cada grupo de garo-
tas manteve um padrão de acordo com o seriado 
que estava.

As meninas do 1º seriado acreditavam que o ter-
mo mulher era sinônimo de maturidade. Já as 
do 2º seriado não gostavam de encaixar o ser 
mulher em uma definição e as garotas do 3º se-
riado reconheceram que ser mulher era enfren-
tar experiências opressoras ao seu gênero, afir-
mando muitas vezes que se declaravam como 
mulheres porque já sofriam pressões violentas 
da sociedade. 

A pesquisa também percebeu que ao longo dos 
seriados os percentuais de meninas que já ha-
viam se declarado como mulheres foi aumen-
tando, 29% (1º ano), 43% (2º ano) e 65% (3º ano). 
Não foi o fator idade que pareceu ser decisivo 
nessa declaração, já que haviam meninas mais 
velhas que outras no mesmo seriado que não ti-
nham se declarado mulheres. O que importa para 
as garotas é o fato delas se sentirem seguras a 
enfrentarem situações cotidianas da vida.

Por fim, este estudo constatou que o momento 
em que as meninas do ensino médio se decla-
ram mulheres compreende a ocasião em que elas 
se sentem parte da sociedade em que vivem. 
Essa ocasião é altamente subjetiva e faz parte 
da construção da imagem corporal de cada uma. 
As garotas podem se sentir parte da sociedade 
quando alcançam suas conquistas, quando come-
çam a trabalhar, quando percebem segurança e 
maturidade e, infelizmente, quando passam por 
violências, pressões e expectativas que a socie-
dade determina para ela.  
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REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE CO2 ANTRÓPICO NA 
ATMOSFERA UTILIZANDO O METABOLISMO 
DA MICROALGA DUNALIELLA SALINA E 
APROVEITAMENTO DA SUA BIOMASSA PARA 
PRODUÇÃO DE TENSOATIVO
Por João Vitor dos Santos Oliveira, Marcos Felipe Soares Alves Pereira, 
Tarley Almeida Dias Costa e Fernando Leal Viana Moutinho

O
efeito estufa é necessário para a manu-
tenção da vida na Terra. Segundo Maru-
yama (2009), sem o efeito estufa natural, 
a temperatura média do planeta seria 

cerca de -18ºC. No entanto, devido as atividades 
humanas, como uso de combustíveis fósseis e 
queima da vegetação, um grande volume de CO2 

antrópico, tem sido liberado, ocasionando um au-
mento de cerca de 35% do volume de CO2 que 
existia há 150 anos atrás. A grande liberação des-
se e de outros gases de efeito estufa na atmosfe-
ra ocasiona o aumento da temperatura do nosso 
planeta. Em 2017, a WMO (World Meteorological 
Organization) publicou um boletim sobre os gases 
do efeito estufa revelando que a concentração 
global de CO2 na atmosfera alcançou a faixa de 
403.3 ppm em 2016.

A redução da emissão de gases estufa é alvo de 
preocupação e debate no cenário internacional 
desde o século XX, criando força na década de 90 
quando ocorreu a conferência de Quioto, que cul-
minou no protocolo de mesmo nome. De acordo 
com documento Protocolo de Quioto editado pelo 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, os 
países industrializados desenvolvidos signatários 
comprometeram-se a reduzir suas emissões com-
binadas de gases de efeito estufa em pelo menos 
5% em relação aos níveis de 1990. Já as nações 
em desenvolvimento, como o Brasil, têm a res-
ponsabilidade, mas não a obrigação, de reduzir os 
lançamentos, sendo incentivados a esse esforço 
pela possibilidade de vender créditos de carbo-
no aos países desenvolvidos que não conseguem 
reduzir suas emissões. Apesar disso, de acordo 
com a Global Carbon Project (2017) o índice de 
emissão global, após três anos de estagnação, au-
mentou aproximadamente 2% em 2017.

Portanto, faz-se essencial o desenvolvimento de 
estudos voltados à redução da concentração de 
dióxido de carbono e outros gases potencializa-
dores do efeito estufa, buscando incessantemente 
o desenvolvimento sustentável pautado na inte-
gração social, econômico e ambiental, a fim de 
que a relação do ser humano com o ecossistema 
em que vive seja de beneficiamento mútuo.

Uma alternativa para reduzir a concentração de 
dióxido de carbono antrópico na atmosfera é o 
sequestro de carbono através da biofixação do 
CO2 por organismos fotossintetizantes, como as 
microalgas que possuem um mecanismo fotossin-
tético similar ao das plantas terrestres, com uma 

eficiência de 10 a 15 vezes maior que as plantas 
terrestres (KREMER et al., 2004; KUMAR et al., 
2010).

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi estu-
dar o ciclo de vida da microalga Dunaliella salina 
(Teodoresco, 1905) e sua capacidade de absorção 
de dióxido de carbono. Consideramos seu meta-
bolismo particular, com vistas à sua utilização 
para redução de níveis de concentração de CO2 

antrópico na atmosfera, aproveitando a biomas-
sa desse microrganismo como matéria-prima 
para produção de tensoativos.

A etapa inicial do trabalho consistiu no estudo 
do ciclo de vida das microalgas, cultivando-as 
no laboratório (ambiente com luminosidade e 
temperatura controladas) e no terraço da esco-
la (condições naturais 
de luz e temperatura), 
através da análise de ab-
sorbância utilizando es-
pectrofotômetro UV-VIS, 
no comprimento de onda 
740 nm, e contagem de 
células por microscopia 
óptica, utilizando câmara 
de Neubauer.

Sequencialmente, foi 
realizada a análise de 

eficiência de absorção de dióxido de carbono 
pelas microalgas, injetando igualmente o gás em 
um recipiente contendo apenas o meio líquido de 
cultivo das microalgas (água do mar artificial), e 
outro, contendo uma cultura dos microrganismos. 
Foi comparada a interferência do CO2 nos dois 
meios líquidos mediante o uso de uma solução 
indicadora de CO2, conhecida como Drop Checker, 
e medições de pH, que permitiram obter a con-
centração de CO2 em ppm.

Somado a isso, foram realizados testes visando 
determinar o procedimento de maior eficácia 
para o aproveitamento de sua biomassa, a partir 
da obtenção do ácido graxo utilizável para sínte-
se de tensoativos.

A análise do ciclo de vida permitiu observar a ca-

pacidade de adaptação das microalgas ao cultivo 
em ambientes controlados ou com interferência 
da natureza e humana, e estabelecer como pers-
pectiva uma aplicação em plantas industriais e 
centros urbanos, por exemplo. Além de possibili-
tar conhecer o período em que as microalgas da 
espécie D. salina atingem o seu ápice metabólico 
e, consequentemente, o ideal de colheita da sua 
biomassa.

Os resultados obtidos na análise de absorção de 
CO2 demonstraram que as microalgas possuem 
elevada eficiência o gás carbônico, já que o reci-
piente contendo apenas o meio líquido de cultivo 
atingiu concentração 12000ppm de dióxido de 
carbono, enquanto o recipiente com a cultura de 
microalgas alcançou 120ppm. Sendo o recipiente 
com o cultivo o mais rápido para retornar aos 
valores iniciais de concentração do gás, necessi-
tou-se de 48 horas a menos.

Além disso, o produto do aproveitamento da bio-
massa formou espuma em contato com a água, 
propriedade característica dos tensoativos pela 
presença de micelas que interagem com a água e 
as bolhas de ar presentes no meio, produzindo a 
camada de espuma, evidenciando a possibilidade 
de utilizar a matéria orgânica da D. salina como 
matéria prima para os tensoativos.

Tendo em vista esses resultados, é promissora a 
perspectiva para o avanço nos estudos de cam-
po tanto em planta piloto industrial aplicando a 
cultura de D. salina como sumidouro do CO2 que, 
geralmente, é lançado nas atmosferas como resí-
duo de processos produtivos; quanto em zonas 
urbanas de grande concentração do gás, como 
escoadouro fixador. Concluímos que utilizar a 
microalga Dunaliella salina para reduzir os níveis 
de CO2 antrópico na atmosfera é uma alternativa 
sustentável de remediação ambiental e biotec-
nologicamente promissora pela possibilidade de 
aproveitar a biomassa gerada nesse processo na 
síntese de tensoativos.
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Por Maria Eduarda Baleeiro, Maria Mussi Muricy, Sofia Pato e Maria Goretti S. de Sousa

COZINHA 
SUSTENTÁVEL
Q

uando falamos em sustentabilidade, na 
maioria das vezes pensamos em desma-
tamento, animais em extinção e outros 
problemas ambientais divulgados em li-

vros didáticos, revistas especializadas e na mídia. 
Porém, existem muitas outras questões relacio-
nadas ao tema, como a ética da sustentabilidade 
respaldada por quatro princípios, sendo o último 
a RESPONSABILIDADE, um convite para assumir-
mos um posicionamento, tanto por nós mesmos 
quanto pela casa comum e pelo futuro compar-
tilhado. Nesse contexto estão inseridas várias 
vertentes, entre elas a falta de alimento e a fome. 

O último relatório do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (ONU) elaborado por duas agên-
cias do organismo identificou 16 países com 
sérios problemas de alimentação, dos quais oito 
enfrentam crise ou emergências que afetam um 
quarto ou mais da população. O caso mais preo-
cupante é o do Iêmen, onde 60% dos habitantes 
(17 milhões de pessoas) sofrem fome severa. 
Esse é um tema merecedor de uma maior preo-
cupação. Neste contexto, a questão é: como ali-
mentar todas essas pessoas?

Este artigo apresenta uma alternativa para essa 
questão, a alimentação humana com insetos, que 
embora não nos pareça muito agradável, tem 
valor nutricional maior do que aqueles obtidos 
através do consumo das carnes de corte. Nosso 
objetivo foi mostrar que existe uma alternativa 
para alimentação tradicional, informando sobre o 
elevado teor de nutrientes dos insetos. Os dados 
apresentados foram obtidos através de pesquisas 
bibliográficas realizada em sites da internet e re-
portagens e vídeos acerca do tema. 

A alimentação com insetos se apresenta como 
mais uma fonte de alimentos para a população 
humana, fornecendo mais nutriente e produzindo 
menor quantidade de gás carbônico e gás meta-
no, se comparados aos índices obtidos como con-
sequência do consumo de carne animal. Em 100g 
de grilo há 48g de proteína. 

Existe uma recomendação da FAO, Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricul-
tura, para o consumo de insetos por se tratar de 
uma rica fonte de proteínas, por isso a relevância 
do tema, que oferece um grande potencial ain-
da a ser explorado apresentando diversas van-
tagens nutritivas e ambientais. Apesar diss, o 
consumo desses animais invertebrados não está 
regulamentado no Brasil. 

Existem vários pratos preparados com insetos no mundo. No oriente, eles são bastante consumidos. No 
Nordeste, um prato muito comum é a farofa de tanajura, ou farofa de iça. É muito importante lembrar 
que não se pode simplesmente pegar uma barata no chão e comer. Existem os cuidados adequados 
que se deve ter antes de ingeri-lo (produção). Além disso, existem espécies comestíveis, e outras que 
não se deve ingerir.

Fonte: Portal QGA
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CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
DEFESA DOS PATRIMÔNIOS 
HISTÓRICOS CULTURAIS
Por Maitê Luize dos Santos Saad e Synara Silva de Pinho

O
principal objetivo do presente artigo é 
compreender e conhecer a criação de 
algumas Políticas Públicas que prote-
gem os patrimônios históricos cultu-

rais de Salvador. Trata-se de um o artigo expli-
cativo e descritivo que foi embasado na Lei N° 
8550/2014 e em pesquisas bibliográficas nos si-
tes do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), IPAC (Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia), NUDEPHAC (Núcleo 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural), SEC (Secretaria da Educação e da Cul-
tura da Bahia), SecultBA (Secretária de Cultura do 
Estado da Bahia) e ICOMOS (Conselho Internacio-
nal de Monumentos e Sítios). Segundo a Consti-
tuição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 
216, estabelecido pelo Decreto-lei n° 25, de 30 
de novembro de 1937, expandiu os conceitos de 
patrimônios, sendo eles materiais e imateriais. 
Os patrimônios materiais segundo o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
“podem ser imóveis como as cidades históricas, 
sítios arqueológicos e paisagísticos e bens indi-
viduais; ou móveis, como coleções arqueológicas, 
acervos museológicos, documentais, bibliográfi-
cos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e 
cinematográficos”.

O Bairro Pelourinho, o Mercado Modelo e o Ele-
vador Lacerda no bairro do comércio, são alguns 
exemplos de patrimônios materiais de Salva-
dor. Os imateriais, ainda em consonância com o 
IPHAN, “dizem respeito àquelas práticas e domí-
nios da vida social que se manifestam em sabe-
res, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas 
de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdi-
cas; e nos lugares (como mercados, feiras e san-
tuários que abrigam práticas culturais coletivas)”. 
Na cidade de Salvador temos como exemplo as 
baianas de acarajé, as rodas de capoeira, a festa 
do Senhor do Bonfim, dentre outros.

Em 1916 surgiram os primeiros registros de 
preservação do Patrimônio Cultural, cujo idea-
lizador foi o escritor Alceu Amoroso Lima e o 
advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade. O 
órgão responsável pela coordenação, proteção, 
fiscalização, conservação e divulgação do Patri-
mônio nacional é o IPHAN (Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional), criado em 13 
de janeiro de 1937, por meio da Lei n° 378 que 

foi o momento ditatorial de Getúlio Vargas. A ní-
vel internacional os principais são: ICOMOS  e a 
UNESCO (Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura).

Na Bahia o primeiro órgão a ser criado em de-
fesa dos patrimônios em 1967 foi o Conselho 
Estadual da Cultura (CEC). Atualmente, as princi-
pais instituições responsáveis pelos patrimônios 
históricos culturais de Salvador são: o Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – 
IPAC, fundado em 13 de setembro de 1967, 
durante o governo de Luiz Viana Filho (Lei 
Nº 2.464, regulamentada pelo Decreto 
Nº 20. 530 de 03 de janeiro de 1968); o 
Núcleo de Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Artístico e Cultural – NUDEPHAC, 
criado pelo Ministério Público da 
Bahia (Ato Normativo 229 de junho 
de 2009); Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia (SecultBA); Funda-
ção Gregório de Mattos (FGM); Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU/BR e Companhia 
de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia (CONDER). 

A partir do Decreto-Lei nº 25, 
artigo 4, de 30 de novembro de 
1937, surgiu o tombamento que 
vem da palavra tombo (significa 
registrar, arquivar), foi o nome de 
uma das Torres do Castelo de São 
Jorge em Lisboa capital de Portu-
gal. É responsável por preservar 
os bens de valor histórico, cultural, 
arquitetônico, ambiental e afetivo. 
Conforme a Lei 8550/2014, artigo 
5, apresenta 6 livros de: I - Livro do 
Tombamento dos Bens Imóveis e Sí-
tios; II - Livro do Tombamento dos Bens 
Móveis e Coleções; III - Livro do Registro 
Especial dos Saberes e Modo de Fazer; IV 
- Livro do Registro Especial dos Eventos e 
Celebrações; V - Livro do Registro Especial 
das Expressões Lúdicas e Artísticas; VI - Livro 
do Registro Especial dos Espaços destinados a 
Práticas Culturais Coletivas. Segundo o Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC 
qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar 
o tombamento de qualquer bem, para ser tomba-
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do, o bem passa por um processo administrativo 
que analisa sua importância no âmbito municipal 
e estadual, e, posteriormente, o bem é inscrito 
em um ou mais Livros do Tombo.  Os bens tom-
bados estão sujeitos à fiscalização realizada pelo 
Instituto para verificar suas condições de conser-
vação, e qualquer intervenção nesses bens de-
verá ser submetida à aprovação prévia do IPAC.

As Políticas Públicas de defesa do Patrimônio é 
um avanço que contribuiu na criação de estraté-
gias de proteção e valorização dos Patrimônios, 
protegendo contra o esquecimento da nossa 
cultura, incentivando os cidadãos a protegerem, 
zelarem pela história construída pelos antepas-
sados e a valorizarem a nossa identidade cultu-
ral e histórica, assim como também impede que 
o processo de urbanização, como a especulação 
mobiliária, a globalização e avanço tecnológico 
desvalorizem os patrimônios. A preservação 
pode existir sem o tombamento, como por exem-
plo, a participação popular na preservação do 
patrimônio cultural, não deixa de ser uma das 
maneiras de preservação. 
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Por Bruna Louíse de Moura Pita, Maria Júlia Soares e Karole Pereira Silva

SEXUALIDADE 
E CURRÍCULO: 
UMA ANÁLISE DOS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS

Os estudos referentes à sexualidade emer-
gem através de um dos pioneiros a se 
debruçar sobre a temática, Freud, que pu-

blicou importantes obras no início do século 20 
e costuma levantar grandes inquietações em so-
ciedades de diferentes épocas. Ele defende que 
a sexualidade está presente no indivíduo desde 
o seu nascimento, acredita que partes específi-
cas do corpo da criança, em diferentes fases da 
vida, provocam prazer, começando pela mucosa 
da boca, como por exemplo, na amamentação ao 
succionar o leite materno.  

Anos depois, Michel Foucault cita que até o iní-
cio dos estudos de Freud, a sexualidade era tra-
balhada por médicos e pesquisadores seguindo 
somente o viés da reprodução humana, de forma 
que as questões voltadas para os aspectos sociais 
e psicológicos fossem cada vez mais escondidas e 
pudiciadas. Nesse contexto, a repressão prejudica 
a formação dos indivíduos, já que, sem o discurso 
aberto sobre o sexo, dificulta-se a compreensão 
e os questionamentos de valores historicamente 
conservadores acerca da temática. 

Na atualidade, as ideias de Judith Butler, traba-
lhadas por Salih (2012), afirmam a necessidade 
da reinterpretação dos corpos humanos para 
permitir às pessoas saírem da invisibilidade e 
saltarem aos olhos da modernidade com a afir-
mação da existência e da sexualidade. Ela possui 
um viés de pensamento semelhante ao de Michel 
Foucault, visto que ambos compartilham da mes-
ma ideia de que há um controle social para se 
manter a heteronormatividade e que é preciso 
trabalhar racionalmente as questões pertinentes 
à sexualidade. 

Baseando-se em Michel Foucault e Judith Butler, 
Jesus (2012) constata que a sexualidade é um 
processo dialético de troca, no qual o indivíduo 
influencia o meio em que se insere com normas 
sexuais, mas também sofre com a influência do 
contexto em que está inserido.

Sexualidade, portanto, está ligada a fatores inter-
nos e externos ao ser humano, que num processo 
de interação mútua cooperam para a sua consti-
tuição. Frente a esta constatação, urge pensar a 
sexualidade como um processo dialético, no qual 
o ser humano influencia a construção de valores 
e normas sexuais e, simultaneamente, é influen-
ciado pelas múltiplas e sucessivas experiências 
vividas e vivenciadas em contato com o meio so-
cial em que se insere (JESUS, 2012, p. 55).

A contribuição dos PCN (Parâmetros 
Curriculares Nacionais)

No Brasil, conforme relata César (2009), houve 
a repressão do discurso para o controle social, 
principalmente na época da ditadura militar, 
quando toda discussão voltada às questões de 
gênero e orientação sexual era proibida e a edu-
cação sexual nas escolas era somente voltada à 
prevenção de doenças e à gravidez precoce. 

Esse cenário sofre mudanças 
a partir da década de 1970, 
quando foram criados os Pa-
râmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN), conforme relata 
o documento Brasil (2000), 
são um referencial de qua-
lidade para a educação no 
ensino fundamental em todo 
o país, que por meio de dire-
trizes, normas e instruções, 
direcionam e sistematizam 
a formação educacional em 
todas as regiões do país, 
além de ser uma ferramenta 
para integrar, nas escolas, as 
discussões sobre os temas 
de lutas sociais, como as 
questões étnico-raciais e de 
gênero.

O tema orientação sexual 
entrou de maneira transver-
sal nos PCN no ano de 1990, 
com o objetivo de rever a 
formação educacional de 
crianças e adolescentes para 
o desenvolvimento das inte-
rações sociais, especialmen-
te nos ambientes escolares. 
Além de ter por meta sanar 
as deficiências na aborda-
gem sobre a sexualidade ao 
vincular-se, principalmente, 
nas relações de gênero e 
saúde sexual. Essas diretri-
zes reconhecem que traba-
lhar a temática nas escolas 
somente com Ciências Natu-
rais, explicando a sexualida-
de de forma biológica, não é 
suficiente e não abrange às 
múltiplas dimensões históri-
cas, sociais, culturais e psico-
lógicas que ela envolve. 

Praticamente todas as escolas trabalham o apa-
relho reprodutivo em Ciências Naturais. Geral-
mente o fazem por meio da discussão sobre a 
reprodução humana, com informações ou noções 
relativas à anatomia e fisiologia do corpo huma-
no. Essa abordagem normalmente não abarca as 
ansiedades e curiosidades das crianças, nem o 
interesse dos adolescentes, pois enfoca apenas o 
corpo biológico e não inclui a dimensão da sexua-
lidade (BRASIL, 2000, p. 292).

TRABALHANDO COM A CIÊNCIA!

De acordo com essas percepções, a sexualidade é 
constituída ao longo de um processo histórico de 
adoçamentos e repressões no discurso e ainda se 
faz presente na educação sexual dos dias atuais, 
assim sendo, carece que o assunto seja trabalha-
do com a devida profundidade. 

Análises e problematizações 

Tomando por referência as proposições de Fou-
cault e Butler, dentre outros autores mencionados 
como Freud, Jesus e Salih, percebem-se algumas 
contradições presentes nos PCN. Em um momen-
to, o documento afirma que a visão biológica não 
inclui a dimensão da sexualidade necessária para 
diminuir os anseios das crianças e adolescentes, 
no entanto, a abordagem relacionada à saúde se-
xual evidencia-se ao longo das diretrizes de for-
ma que justifique as discussões sobre temática 
nas escolas.  

Os PCN corroboram as ideias de Foucault, quan-
do descrevem o discurso aberto da sexualidade a 
fim de proporcionar racionalmente aos educado-
res, aos adolescentes e às crianças uma reflexão, 
além da tomada de decisões coerentes e cons-
cientes no que tange à inserção na atual socie-
dade e toda sua diversidade. Assim, a proposta 
da transversalidade do tema Orientação Sexual 
corresponde a uma das formas para o trabalho 
da sexualidade, por proporcionar uma pluralida-
de de pontos de vista, já que ela se faz presente 
em várias áreas da vida do indivíduo.

Contudo, as relações de gênero e os estereóti-
pos marcados pela heteronormatividade ainda 
são apresentados de forma superficial, pontual 
e cheia de precauções e suavizações no contex-
to escolar. Segundo Salih (2012), as relações de 

gênero estão enraizadas culturalmente na forma 
como a sociedade se organiza, ou seja, através 
de um conjunto de atos que moldam o sujeito em 
um meio heteronormativo. As escolas, por esta-
rem inseridas na sociedade e serem um espaço 
formador dela, se moldam, refletem e perpetuam 
estigmas e estereótipos ligados a tais relações, 
entrando em contradição ao que discorre os 
PCNs, já que o documento concorda que o tra-
balho sobre as relações de gênero proporciona o 
questionamento à rigidez dos padrões e norteia a 
transversalidade do tema.

Ao analisar um dos principais documentos nor-
teadores da formação educacional de todas as 
escolas do Brasil e o contexto da sexualidade, 
somada aos teóricos de referência e às biblio-
grafias consultadas, faz-se perceptível o entendi-
mento das contradições coexistentes na teoria e 
na prática do processo de ensino-aprendizagem. 
Por isso, a produção aqui exposta propõe-se 
a evidenciar, para todos os atores do processo 
educativo, que a sexualidade não tem somente 
o intuito de discutir as relações com a saúde, os 
riscos e a prevenção de doenças. 

Todavia, esse tema pode e deve ser evidenciado, 
perpassando por todas as disciplinas escolares, 
formando o indivíduo crítico, que questiona os 
padrões e estigmas sociais, e aprende a lidar 
com as diferenças de forma respeitosa, para que 
possam desenvolver e praticar a sexualidade de 
forma livre e responsável. 
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Por Ana Luiza Sena, Heloisa Costa, Luis Filipe Santos e Fabiane Lima Santos

O presente artigo visa a análise dos diversos 
fatores que influenciam a subjetividade 
existente na atuação de professoras em 

sala de aula, a fim de compreender a referida 
subjetividade e a prática pedagógica das mulhe-
res professoras na escola SESI Djalma Pessoa - 
objeto de estudo de caso. 

A temática surge da inquietude acerca da percep-
ção das profissionais em questão e da necessida-
de de entender o seu fazer como mediadora do 
processo de ensino e aprendizagem, tendo o gê-
nero como matriz dessa construção. Sendo assim, 
nada mais apropriado que analisar o olhar das 
professoras sobre a sua própria prática dentro 
do cenário educacional que é, para nós, o cerne 
primordial e objeto básico de análise para com-
preensão das dinâmicas sociais.

Tendo como base o Manual de história oral de 
José Meihy (2009), foram aplicados questioná-
rios direcionados a toda população de profes-
soras da instituição. Com perguntas objetivas, o 
questionário teve por finalidade traçar o perfil 
das professoras de diferentes áreas do conhe-
cimento, partindo da vivência e percepção das 
mesmas no exercer da profissão. Posteriormente, 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
com uma amostra da população das professoras 
mulheres que responderam os referidos questio-
nários. Com as entrevistas concretizadas, o passo 
seguinte foi a realização das transcrições e análi-
se das entrevistas que serviram como fonte para 
a pesquisa. As análises foram sustentadas por 

trabalhos já escritos e publicados, fazendo uso de 
pensamentos como Paulo Freire, Maurice Tardif e 
Mary Del Priore. 

As professoras entrevistadas trouxeram questões 
pertinentes à sua formação, apresentando mo-
tivos distintos e pessoais como influenciadores 
para sua escolha pela prática pedagógica. Ques-
tões como, empoderamento relacionado à educa-
ção como forma de ascensão social e represen-
tatividade racial; questões de gênero, associados 
à permanência em espaços comumente delimi-
tados como masculinos; e vivências, pessoais e 
familiares, que impactaram na forma como elas 
observam o seu papel dentro do espaço educa-
cional, sustentando o que traz Maurice Tardif 
(2002) ao dizer que “o saber dos professores é 
plural, compósito, heterogêneo”. 

Os indivíduos vivenciam momentos e fatos, que, 
ao longo do tempo, passam a transformá-lo em 
um ser singular num mundo completo de subje-
tividades, sendo que cada um, percebe tal inde-
terminação das coisas da sua forma. Leonardo 
Boff (1997), teólogo brasileiro, reitera tais refle-
xões dizendo que “cada um lê com os olhos que 
tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. 
Todo ponto de vista é à vista de um ponto”. Sen-
do assim, pode-se dizer que a mulher professora 
enxerga de uma posição que possui representati-
vidade social, lê o mundo da sua maneira, leitura 
que como mulher e professora sofreu interferên-
cias únicas, tendo seu olhar construído a partir 
de variantes com as quais teve contato durante 

a vida.

No que se refere ao olhar da professora, em es-
pecial, Paulo Freire (1996) infere que a vivência 
é a responsável por moldar a visão de mundo 
ao qual o indivíduo assume enquanto ser social, 
essa inferência é assumida também por Maurice 
Tardif (2002), que acrescenta tendo essa visão 
como refletora nas ações docentes. 

(...) um professor “não pensa somente com a ca-
beça”, mas “com a vida”, com o que foi, com o que 
viveu, com aquilo que acumulou em termos de 
experiência de vida, em termos de lastros de cer-
tezas. Em suma, ele pensa a partir de sua história 
de vida não somente intelectual, no sentido rigo-
rosos do termo, mas também emocional, afetiva, 
pessoal e interpessoal. (TARDIF, 2002)

As variantes interferem no olhar, na maneira 
de enxergar o mundo, e essa maneira se traduz 
em saberes que são adquiridos simultaneamen-
te. É importante sinalizar que, nesse sentido, o 
olhar traduz os saberes, e os saberes se tornam 
a possibilidade de expressão desse olhar sobre 
o mundo.

Uma das principais variantes percebidas como 
determinante para a formação do olhar das do-
centes foi o contexto de vida. As professoras 
entrevistadas viveram em contextos diferentes, 
marcando e tornando-as um reflexo do meio, que, 
em alguns casos, eram desfavorecidos, acertados 
por dificuldades.

Dentre as professoras entrevistadas, algumas 
fizeram questão de destacar essa variante. Uma 
delas, a Professora 1, que, como estudante de 
escola pública no interior da Bahia, passou por 
dificuldades recorrentes das regiões interioranas 
do Estado, como falta de transporte e educação 
precária, porém, o seu olhar sobre o contexto 
foi de superação. Ela enxergava possibilidade de 
mudança e melhoria de vida.

Outra variante que se mostrou importante para 
a formação da cosmovisão da mulher professora 
foi a questão de raça, evidenciada na entrevista 
da Professora 2. Ser mulher professora e negra 
é ter uma bagagem de influências carregadas de 
uma herança histórica, marcada pela desigualda-
de e opressão. Essa variante a fez olhar para a 
realidade na qual ela estava inserida, de maneira 
a buscar por expressividade e na busca pela re-
presentatividade.

Entre as entrevistadas, a Professora 6 apresentou 
problemáticas oriundas de seu ciclo familiar, que 
a afetou como mãe e estudante. A família é a pri-
meira instância da sociedade, é dela a responsa-
bilidade primária de educar e oferecer cuidados 
aos seus membros. Para um ser em formação, ter 
uma boa base familiar é de extrema importância. 
Conflitos, desentendimentos, abandono afetivo, 
abandono parcial e material podem interferir 
significativamente no desenvolvimento do indi-
víduo enquanto ator social, assim como foi para 
Professora 6, que sendo mãe muito cedo, não en-
controu apoio do marido nem da família, tendo 
que, temporariamente, abandonar os estudos.

Percebe-se, portanto, a partir da análise dos 
resultados obtidos durante a pesquisa, que as 
subjetividades influenciam diretamente a prática 
educacional. Análises como esta tornam possível 
um olhar apurado, sensível e crítico da atividade 
docente e do processo de ensino-aprendizagem 
e, principalmente, possibilita compreender que 
os saberes vão além do conhecimento técnico da 
especialista ou das teorias pedagógicas, existem 
subjetividades atreladas à construção do olhar 
dos profissionais, que estão no campo do que en-
tendemos como a subjetividade da práxis. 

A validade desse trabalho está justamente em 
compreender o gênero como formador de uma 
práxis resultada de vivências e especificidades 
atreladas à formação contínua das professoras 
em questão. Tendo em vista que as subjetivida-
des impactam diretamente na prática profissio-
nal, dá-se, então, a necessidade de evidenciá-las 
e analisá-las, para assim obter maior compreen-
são acerca das relações e práticas existentes nos 
espaços educacionais contemporâneos. 

Vale destacar que o processo de formação dessas 
profissionais não é só contínuo, como permanen-
te, e inicia-se no momento em que ela é lançada 
ao mundo, antes mesmo da decisão de escolha 
pela licenciatura ser tomada, a mulher já adquiriu 
e adquire faculdades que a moldaram e a moldam 
para atividade de lecionar, faculdades essas que 
não estão apenas amarradas ao afeto e concep-
ções sociais históricas, o campo de aprendizado 
dessas profissionais é muito mais abrangente e 
complexo.

A mulher não mais é uma mãe de alma como tra-
zia Guacira Lopes (2012) em seu trabalho de aná-
lise do fazer histórico da mulher dentro do espa-
ço docente, ela sempre foi um ser em constante 
construção, que construiu sua prática pedagógica 
ao longo da vida. Trabalho esse de construção 
que é esquecido, segundo Mary Del Priore (1997) 
“Esquecemo-nos de que somos, antes de tudo, 
uma sequência de gestos laboriosamente apreen-
didos nas circunstâncias mais diversas”, são essas 
circunstâncias que refletem as subjetividades e 
alimentam a práxis pedagógica. 
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PREVENÇÃO EM AÇÃO: 
ELABORAÇÃO DE UM SITE E 
SUA ADAPTAÇÃO EM MOBILE
Por Kevin Carlos Oliveira dos Reis, Taiane Vieira dos Santos e Karole Pereira Silva

Atecnologia proporciona praticidade na 
busca das mais variadas informações per-
meando o cotidiano da sociedade contem-

porânea, incluindo aquelas relacionadas à segu-
rança do trabalho que são disseminadas através 
de sites e aplicativos podendo ser acessadas de 
forma rápida e prática por meio de computado-
res, tabletes, celulares, dentre outros aparelhos 
eletrônicos. 

Neste contexto, percebem-se as possibilidades de 
aliar o acesso e a busca pelo conhecimento à área 
de segurança do trabalho junto as novas tecnolo-
gias da informação, considerando a importância 
da abordagem de múltiplos temas, além da vera-
cidade no campo das divulgações dos conteúdos.

O trabalho intitulado “Prevenção em ação” tem 
como objetivo a elaboração de um site e sua 
adaptação para mobile. Essa idealização decorre 
da proposta pedagógica de intervenção social, re-
querido aos alunos do curso Técnico em Seguran-
ça do Trabalho do quarto semestre no CEEP Irmã 
Dulce, Simões Filho - BA. Tal proposta tem em 
vista aliar ao longo do processo formativo teoria 
e prática no decurso do ensino e da aprendiza-
gem através do polo estruturante, um dos méto-
dos aplicados na formação dos estudantes para 
o mundo do trabalho. Desse modo, a elaboração 
decorreu de duas etapas, a primeira voltada às 
pesquisas bibliográficas e a segunda na qual hou-
ve a aplicação de um questionário aos estudantes 
da instituição, além de duas oficinas realizadas 
para orientar os discentes na elaboração do site/
mobile.  

Na etapa de levantamento bibliográfico, foram 
realizadas pesquisas que explorassem o tema, 
nos artigos on-line, dissertações e livros, a fim 
de obter e analisar as informações. Já na parte 
prática, participaram do estudo os discentes do 
primeiro ao terceiro semestre de Segurança do 
Trabalho no CEEP Irmã Dulce do segundo semes-
tre no turno noturno. Logo, 60 participantes cola-
boraram respondendo um questionário disponi-
bilizado nos e-mails das turmas e via WhatsApp 
de 04 até 11 de outubro de 2017. Tal aplicação 
teve por finalidade levantar informações a res-
peito do uso das novas tecnologias pelos estu-
dantes, bem como identificar os interesses sobre 
dos conteúdos específicos a fim de nortear a in-
clusão de temas e assuntos na elaboração do site.

Após aplicação, seguiu-se a etapa de análise dos 
dados quantitativos e dos elementos qualitativos 
com base nas informações obtidas. Além disso, 
os estudantes do quarto semestre participaram 
de uma oficina, com dois encontros, o primei-
ro no dia 14 de novembro e o segundo no dia 

05 de dezembro de 2017, com um convidado e 
especialista da área de Ciência da Computação, 
Evandro Reis Mota. O objetivo desta foi orientar 
e auxiliar na criação e o desenvolvimento do site 
na plataforma Wix, visando sua adaptação para 
os dispositivos móveis, o mobile, facilitando a 
acessibilidade para os usuários em geral.

Para Vieira (2011, p. 16) “a tecnologia é usada 
para fazer o tratamento da informação, auxilian-
do o utilizador a alcançar um determinado obje-
tivo”. Segundo o autor, as informações coletadas 
são filtradas através da tecnologia, permitindo ao 
indivíduo obter aquelas de seu interesse. Já Silva 
(2010), enfatiza o uso da tecnologia como uma 
ferramenta pedagógica, pois proporciona uma ja-
nela com novas possibilidades de pesquisa e de 
construção de conhecimentos.

Nesta perspectiva, uma das vantagens permiti-
das pelas tecnologias são as inovações trazidas 
pelos dispositivos móveis, pois proporcionam 
benefícios de forma eficiente e rápida, permi-
tindo que as pessoas se comuniquem de forma 
barata e fácil, sem ficarem presas aos telefones 
ou computadores de mesa, conforme discorre 
Laudon (1999). No entanto, percebe-se que com 
a celeridade na elaboração e divulgação das in-
formações elas podem se tornar obsoletas mais 
rapidamente e assim perder a utilidade com fon-
te científica, além das questões relacionadas a 
confiabilidade das fontes de pesquisa e dos con-
teúdos divulgados. 

De acordo com Schaefer (2004), os dispositivos 
móveis são ótimos geradores de informação, po-
dendo ser utilizados desde a automatização do 
processo até nas coletas de informações estraté-
gicas. Nessa perspectiva, as informações advin-
das pelos dispositivos móveis podem auxiliar o 
profissional de Segurança do Trabalho no pro-
cesso de formação na busca pelo conhecimento, 
como também nas atividades laborais segundo 
a necessidade de consultar normas e legislações 
utilizando o aparelho celular.

Em suma, este trabalho visa a criação do site e 
sua adaptação em mobile, cujo protótipo encon-
tra-se em processo de elaboração, com o intuito 
de disseminar conteúdos atualizados e contex-
tualizados da área de Segurança do Trabalho, 
visando atender os interesses dos seus futuros 
usuários. Dessa forma, o site propõe-se a alcan-
çar os profissionais da área e todos aqueles in-
teressados, a fim de contribuir na disseminação 
e construção dos conhecimentos por meio das 
novas tecnologias de forma de forma prática, ob-
jetiva e eficiente. 
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