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APRESENTAÇÃO

Nossa revista amadureceu...
Depois de 11 edições publicadas de forma colaborativa com
diversos grupos de alunos, percebemos a necessidade de
oficializar nosso canal de comunicação como uma revista de
divulgação. Com a colaboração da Biblioteca do ICBS, fizemos
o registro de ISSN e estamos formatando nosso sonho para que
ele se torne um periódico de fato e amplie o seu alcance na
sociedade.
Algumas mudanças são necessárias para que a Revista “A
Bioquímica como ela é...” siga o seu caminho, amplie seu
enfoque e se transforme na revista não só de uma parte, mas
de todo o Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) da
UFRGS. Essa mudança decorre do diálogo com a atual Direção
do Instituto, que percebe novas possibilidades de atuação a
partir da mudança para o novo prédio, no Campus da Saúde da
UFRGS, inaugurando, com isso, uma nova era na Unidade.
Essa transformação nos deixa muito felizes, dá-nos um pouco
de medo, mas também nos enche de orgulho. Quantas
sensações
conflitantes!
Mudanças
significam
crescer,
amadurecer, romper os limites do nosso quintal, ultrapassar
muros e, quem sabe, encarar o mundo na esperança de
ampliar nossa contribuição de divulgar a Ciência na sociedade.

Ao expandir o seu escopo para as diversas áreas da Ciência,
essa revista de divulgação busca se tornar, cada vez mais, uma
ferramenta de alfabetização científica neste país tão carente
de educação e de projetos que aproximem a Ciência da
sociedade, mostrando de forma lúdica e, quem sabe até
inspiradora, como ela é criada no dia a dia da vida e como,
quando percebemos que ela acontece nas nossas rotinas
diárias, o seu entendimento se torna indissociável da
sociedade. Esperamos, com isso, continuar inquietando as
novas gerações de cientistas e de curiosos neste nosso Brasil
tão diverso e de dimensões continentais, pois, para a Ciência,
não há fronteiras!
Neste que será nosso 12º número, estamos fazendo uma
edição de transição: manteremos ainda o nome “A Bioquímica
como ela é…”, mas já apresentaremos nosso trabalho de “cara
nova”, com o intuito de consolidarmos a ponte que fará a
conexão entre o caminho que percorremos até aqui e o futuro
que nos aguarda, repleto de expectativas, a partir dessa nova
etapa, pois, se tem algo que aprendemos com a pandemia do
novo coronavírus, é que precisamos nos reinventar sempre!
Dessa forma, escolhemos a edição número 12, com o tema da
“Ação COVID-19 do ICBS” para comunicar aos nossos leitores o
início da nossa escalada como revista de divulgação! A partir
de 2022, nossas responsabilidades aumentarão e teremos o
privilégio de sermos uma ponte ainda mais robusta entre a
universidade e a sociedade.
Ao nos tornarmos a primeira
revista de divulgação científica do ICBS da UFRGS, também
escolhemos um nome mais representativo para o trabalho que
teremos a oportunidade ímpar de realizar: o 13º exemplar da
nossa revista já adotará o nome “A Ciência como ela é”, pois
temos o intuito de, dessa forma, acolher, com muito carinho as
outras áreas do nosso querido ICBS!

E que venham mais aventuras, mais desafios, mais mares
bravios a serem desbravados! Esperamos contar com um
número cada vez maior de colaboradores nesta nossa missão
de democratizar a Ciência e de cativar nossos leitores com
divulgação científica de qualidade!
A partir deste número, a revista adota as seguintes seções
fixas:
Divulgando a ciência

Nesta seção são divulgadas as produções dos alunos dos mais
variados cursos de graduação e pós-graduação e de outras
instituições. O objetivo desta seção é estimular os alunos a
lerem, compreenderem e explicarem ciência para alunos do
ensino fundamental e médio, num processo de conexão onde
os dois lados lucraram imensamente. De um lado estão os
estudantes que precisam compreender realmente o assunto
para poder falar e criar mídias de divulgação, sejam textos,
infográficos, histórias em quadrinho, vídeos e outros. Do outro
lado, o despertar da curiosidade e o acesso à informação clara
e confiável que ajudará o professor na tarefa da alfabetização
científica dos alunos no início da formação.

Neste número

Conteúdos associados a um tema específico escolhido pela
equipe editorial para ser desenvolvido por convidados e pela
própria equipe. Toda a colaboração será bem-vinda! A intenção
é receber contribuições intra e extramuros da universidade,
pois o objetivo desta seção é a troca de informações científicas
de qualidade entre professores, pesquisadores, alunos e
sociedade como um todo!

Vamos testar?

A seção apresenta sugestões de atividades criadas por nossa
equipe e por colaboradores para serem feitas em escolas, com
a supervisão do professor, ou até mesmo em casa, pelos
próprios alunos. O objetivo é estimular a curiosidade e o fazer
ciência de forma agradável e organizada. São vídeos,
quadrinhos, propostas de experimentos e principalmente os
nossos Kits educacionais . Esses kits são materiais criados para
que um determinado assunto esteja ao alcance dos alunos.
Pretendemos trazer informação de qualidade e referenciada,
bem como ajudar o professor a desenvolver atividades de
descoberta. Inicialmente foram criados três kits: pandemia,
vírus e vacinas. A ideia é que no futuro tenhamos uma seção de
material produzido nas escolas, pelos alunos, a partir das
propostas aqui apresentadas. Este espaço também pode servir
aos professores das escolas, para que compartilhem suas
criações e sugestões de atividades de divulgação e estímulo ao
aprendizado de ciências.

Podcast: Eu, cientista

Nem só de texto vive nossa revista! Esta seção é dedicada a
entrevistas e bate-papo com pessoas, gente-como-a-gente, que
faz da ciência sua atividade profissional. Este espaço conecta a
revista com outra mídia, o podcast. Essa junção dinâmica tem
por objetivo desmistificar a figura do cientista, mostrar que
fazer ciência é uma profissão que exige dedicação e estudo,
mas que está ao alcance de todos que tenham a vontade e a
dedicação e, principalmente, aquele bichinho da curiosidade
corroendo a alma.

Fica a dica

Por fim, a seção com dicas e sugestões de material acessório
para compreender melhor ou buscar mais informações sobre
os temas abordados na revista. Podem ser filmes, livros,
seriados, entrevistas e outros recursos que nos permitem
saber um pouco mais ou que tratam com uma outra
abordagem o tema central de cada edição da revista.
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EDITORIAL

POR JOSÉ CLÁUDIO FONSECA MOREIRA
Excerto “Meditação XVII” John Donne 1624
“Nenhum homem é uma ilha, todo em si, todo homem é uma parte de
um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado
pelas águas até o mar, o continente fica diminuído, tanto se fosse um
promontório ermo , como se fosse a casa de teus amigos ou o teu próprio
lar ; a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero
humano. E por isso não perguntai: Por quem os sinos dobram; eles dobram
por ti” (tradução livre do autor deste texto).
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EDITORIAL
Essas palavras escritas pelo renomado poeta inglês em 1624, tocaram 400 anos
depois a Ernest Hemingway que em 1940 escreveu seu famoso romance sobre a
devastação da guerra civil espanhola e o intitulou: “por quem os sinos dobram?”,
romance eternizado pelo cine em um filme homônimo dirigido por Sam Wood e
talvez mais perto de nos o próprio Raul Seixas voltou a esse tema e trouxe para o
imaginário nacional o peso do toque fúnebre dos sinos que ao tocar por, ou
melhor por dobrarem por um, dobram por todos.
As palavras, o poema, o romance, o filme e até mesmo a música, podem ser
desconhecidos, mas o sentimento não. Ele faz parte desse conhecimento atávico
de que toda a vida neste nosso planeta está unida faz parte de um todo. Esse
sentimento de pertencimento que nos move a doar, que nos move a cuidar do
próximo ele ecoa fundo em nossa alma. E foi esse sentimento de dever com o
próximo que moveu a comunidade do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da
UFRGS a sair em auxílio a sociedade que apavorada se trancava em suas casas
com medo de um inimigo silencioso que se ocultava e matava sem poupar
ninguém. Cientes de seu papel social professores, alunos e técnicos montaram em
tempo recorde uma estrutura para realizar exames, desenvolver pesquisa, produzir
e divulgar informação correta e de qualidade atendendo a um pedido de socorro
de uma sociedade acuada.
No mini documentário e no podcast contamos a aventura de algumas das
pessoas que saíram de suas zonas de conforto e se dispuseram com o risco de suas
próprias vidas a trabalhar para ajudar a minimizar as carências geradas pela
pandemia. Sabemos que nossa mostra é uma pequena parte de todo o esforço
desempenhado por todos os segmentos do ICBS que mobilizou suas forças e seus
recursos para colocar seu conhecimento e sua capacidade a serviço da sociedade
em que está inserido. Ao ouvir os relatos um sentimento de orgulho heroico se faz
ouvir de pessoas que venceram seus medos, venceram a inércia e se colocaram em
movimento para criar um momento de dedicação, muito trabalho e muita paixão.
Tenho orgulho de conhecer várias destas pessoas. Tenho orgulho de fazer parte
deste Instituto e principalmente tenho orgulho de dizer a UNIVERSIDADE não
fugiu de seu dever e honrou seu papel social. Termino dizendo - OBRIGADO!
Parece pouco, mas não é um obrigado apenas meu, tenho certeza que é um
OBRIGADO de toda Porto Alegre, que talvez nem tenha ficado sabendo de quer foi
ajudada e que com esse singelo tributo da nossa revista possa ter conhecimento
do carinho , do amor com que foi cuidada por esse grupo tão dedicado.
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MANUAL DE
LIBRAS PARA
CIÊNCIAS: A
CÉLULA E O
CORPO HUMANO
POR BRUNA CORRÊA
Estudantes do curso de Licenciatura
em
Ciências
Biológicas
da
Universidade
Federal
do
Piauí/Campus Ministro Reis Velloso,
a partir de suas vivências nos
estágios supervisionados, buscando
diminuir as dificuldades encontradas
pelas pessoas surdas no campo
educacional,
social
e
cultural
idealizaram o Manual de Ciências
com o propósito de criar sinais para
os termos de Ciências que não
existem na
Língua Brasileira de
Sinais
(LIBRAS)
objetivando
melhorar o ensino e a aprendizagem
neste campo do conhecimento.
Rosemary Meneses e Bruno Iles, dois
dos organizadores do manual, nos
concederam uma entrevista sobre a
criação, desenvolvimento, desafios e
outras informações sobre o material
que foi divido em capítulos e
unificado em um e-book online e
gratuito.
Confira a entrevista e boa leitura!
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RBqCé: Contem sobre vocês a sua
trajetória acadêmica?

Qual
foi
a
motivação
para
desenvolvimento do Manual?

Me chamo Bruno Iles e tenho 30 anos,
sou natural de Santa Inês Maranhão.
Sou
formado
em
Técnico
em
Edificações e Técnico em Segurança do
Trabalho pelo IFMA – Instituto Federal
do Maranhão. Também sou Licenciado
em
Ciências
Biológicas
pela
Universidade Federal do Piauí e Mestre
em
Biotecnologia,
também
pela
Universidade
Federal
do
Piauí.
Atualmente
curso
Doutorado
em
Nanociência e Nanobiotecnologia pela
Universidade de Bráslia.

Durante a graduação, cursamos a
disciplina de estágio a docência 3 –
estágio esse que o aluno tem que
ministrar
aula
para
o
ensino
fundamental em uma escola de rede
pública. Durante o estágio tive o prazer
de ter dois alunos surdos na turma do
8ª ano do ensino fundamental. Porém,
a comunicação era difícil com esses
alunos, já que a disciplina de Libras
tem uma carga horário muito reduzida
e tínhamos poucos interpretes em sala
(para ajudar na compreensão das
aulas).

Sou a professora Rosemary Meneses,
tenho
45
anos,
sou
natural
de
Parnaíba/PI,
sou
formada
em
Pedagogia, possuo Especialização na
Língua
Brasileira
de
Sinais-Libras,
Educação
Especial/Inclusão,
Psicopedagogia
e
mestrado
em
Educação. Atualmente faço parte de
uma
equipe
multidisciplinar
no
munícipio de Tutóia-MA e professor da
Universidade Federal do Delta do
Parnaíba. Minha primeira experiência
profissional foi em uma instituição
filantrópica
em
ParnaíbaAPAE,
atuando por 14 anos com todos os tipos
de deficiências, e foi nela que tive a
oportunidade
de
tornar-me
uma
pessoa que gosta de pessoa, me
tornando sensível diante do outro, no
qual me motivou a buscar saberes
constante em prol de cada patologia,
entre elas os surdos. No qual me
orgulho de ter aprendido a ser mais
humana com os conhecimentos que
cada um proporcionava a cada dia
junto a eles.

o

Bem, durante o estágio eu e minha
colega de estágio, Taiane, estávamos
cursando a disciplina de libras com a
professora Rosemary, e uma das notas
para aprovação era produzir um artigo
científico sobre libras na escola. Bem,
pensando em melhorar a comunicação
com a turma e em uma melhor
acessibilidade dos alunos surdos, eu e
Taiane conversamos com a professora
Rosemary sobre produzir uma cartilha
de sinais para que os alunos surdos
pudessem
compreender
melhor
o
conteúdo do oitavo ano. Foi então que,
conversando
com
a
professora
Rosemary, decidimos produzir um livro
com sinais sobre o conteúdo do 8ª ano
do ensino fundamental.
Em resumo, a motivação surgiu dentro
de sala de aula, pela necessidade de
procurar mecanismos para que o aluno
surdo pudesse compreender melhor o
conteúdo abordado em sala de aula,
nos conta Bruno.

PÁGINA 4 | NESTE NÚMERO

Houve algum financiamento?

Acho que hoje eu falo que é com grande
orgulho que não tivemos financiamento
algum para a produção do manual. Toda
a produção foi realizada com um
orçamento de zero reais. E é com muito
orgulho
que
dizemos
isso
sabe?
Conseguimos produzir um conteúdo
lindo com a força de vontade. Muito suor
e
trabalho,
realmente.
Mas
tudo
funcionou bem.
Qual experiência com ensino para
surdos contribuiu para pensarem em
um material de ciências bilíngue?

Como respondi anteriormente, os surdos
foram os responsáveis pela produção do
manual. Desde a ideia inicial, no contato
com os alunos surdos. Até a publicação
do livro. Se não fossem os surdos, o
material não teria a qualidade que tem.
Como foi o processo de criação e
validação dos novos sinais para os
termos técnicos?

Os sinais apresentados no manual de
LIBRAS foram criados por surdos, que
participaram de todo o processo de
produção do manual. Em um primeiro
momento, um glossário foi elaborado para
que tivéssemos ideia de quais palavras
existiam sinais e quais palavras não tinham
sinais registrados (ou por foto, ou vídeo ou
divulgação). Toda a procura foi realizada
no Google e em bases de dados de
pesquisa científica. Após identificada as
palavras, a lista de termos que não tinham
sinais foi passada para a equipe de
tradução (essa composta por surdos e
interpretes) que fizeram todo o trabalho
de criação e tradução dos termos que
foram
selecionados
para
o
manual.
Inclusive, o trabalho realizado pelos
membros Brunoro Rocha Gomes Macedo,
Françoan Rodrigues da Silva Monteiro, Iago
Pedro Mendes Pires Veras, Luann da Costa
Silva Carneiro, Ana Cristina de Assunção
Xavier Ferreira, Mário Augusto Silva Sousa
Júnior foi incrível!
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Quais foram as dificuldades durante o
processo de criação?

Creio que a maior dificuldade durante o
processo de criação foi a falta de apoio
de profissionais amigos e de alguém que
pudesse nos ajudar financeiramente com
a publicação do manual. No começo,
pedimos a vários amigos professores e
interpretes de libras pra nos apoiar na
causa, mas não tivemos muito sucesso.
Alguns nos desmotivaram e outros nem
chegaram a responder. Mas é gratificante
olhar pro livro e toda a sua repercussão e
perceber que, mesmo sem recurso
algum, conseguimos desenvolver um
material de qualidade para toda a
comunidade surda.
Outra dificuldade é perceber que muitas
pessoas que se dizem lutar pela causa
dos surdos, no momento de unir forças
para trazer algo que venha a melhorar a
vida pessoal e acadêmica destes alunos,
não
querem
compartilhar
seus
conhecimentos.

A pandemia afetou, de alguma forma, o
trabalho de vocês?

Temos alguns pontos de vistas que
possam até divergir aqui. Bem, tínhamos
planos de fazer eventos de lançamento do
livro
(congressos,
viagens,
encontros,
palestras, etc.). Planos que não foram
possíveis por conta de todo o cenário
pandêmico. Além disso, a ideia inicial era a
produção do livro físico, para vender e
distribuição em todo o Brasil. E também
tivemos um atraso de quase 6 meses na
publicação do livro. Por um outro lado, a
pandemia nos mostrou caminhos que não
tínhamos pensado antes. Como, por
exemplo, o lançamento do livro em
formato digital. Fora isso, por mais que o
cenário seja, ainda, muito crítico de
desgastante conseguimos participar de
vários eventos de forma digital. O que nos
proporcionou
uma
ampla
visão
na
divulgação do trabalho.

Vocês,
organizadores,
já
haviam
trabalhado juntos em outros projetos ou
já se conheciam?

Bem, eu (Bruno), professora Rosemary,
Taiane, Professor Jesus, Liana, Bruna,
André, Mateus e Hérica somos colegas da
biologia. Então a gente já se conhecia. Mas
a outra parte da equipe: Brunoro Rocha
Gomes Macedo, Françoan Rodrigues da
Silva Monteiro, Iago Pedro Mendes Pires
Veras, Luann da Costa Silva Carneiro, Ana
Cristina de Assunção Xavier Ferreira, Mário
Augusto Silva Sousa Júnior, não tínhamos
contato e foi, de fato, um dos maiores
prazeres de nossas vida, conhecer todos.

Quantas pessoas se envolveram no
desenvolvimento do projeto e como
foram escolhidas?

No começo do manual, tínhamos uma
equipe de 40 pessoas. Com o passar do
tempo as 40 pessoas se reduziram a 8
pessoas. Posteriormente o professor Jesus
entrou na equipe e conseguimos contato
com a equipe de Teresina.
Quanto tempo levou para concluírem o
Manual?

Começamos a produzir o manual em abril
de 2017. Mas tivemos muitos percalços
durante o caminho. Tivemos uma evasão
muito grande de pessoas durante a
produção do manual. E com a chega da
equipe
de
surdos
e
interpretes
conseguimos andar bem com todo o
processo de produção do manual. Então,
para que o manual fosse de fato publicado
tivemos cerca de 3 anos de produção.

PÁGINA 6 | NESTE NÚMERO

Consideram que os objetivos do Manual foram atingidos?

Bem, creio que sim. Em um primeiro momento pela publicação do material. Passamos
por uma longa jornada até conseguir esse ato. Muito colegas de profissão nos
desmotivaram, e ter o manual publicado e vendo a repercussão nos enche de orgulho.
Posteriormente, pela utilização em sala de aula. Perceber que conseguimos preencher
uma pequena brecha da precariedade de materiais pedagógicos voltados para
comunidade surda, sempre deixa nossos olhos marejados de alegria. Admitimos que o
objetivo principal era que o manual fosse adotado pela rede publica de ensino, mas
sabemos que ainda vamos enfrentar muitas barreiras pela frente – e admitimos que isso
nos deixa mais motivados ainda.
Visto que o material foi desenvolvido sob o viés inclusivo, qual o posicionamento do
grupo sobre a nova Política Nacional de Educação Especial (PNEE), decreto n°
10.502/2020, que desobriga todas as escolas de possuírem adequações curriculares
para a educação inclusiva incentivando a segregação de classes e escolas em
especiais e regulares?

Acreditamos, enquanto a Educação for pensada por pessoas que desconhece o contexto
da sala de aula, políticas públicas irão cometer o ato de exclusão. Como diz a Constituição
Federal (1988), a “Educação é um direito de todos”, significa que não era para existir
escolas regulares e escolas especiais, o ensino deve ser único de oportunidades, criando
todas as condições do sistema se adequar a diversidade de alunos que estão dentro de
seus muros e que tanto necessitam conviver, aprender, trocar experiências com o
diferente e juntos enriquecer o ensino mais humanizado e valoroso de qualidade e
equidade.
Quais são seus próximos planos?

Até o momento estamos com plano de produção de material voltado para a área da
botânica e um exclusivo de anatomia e fisiologia. Além disso, tentar arrecadar recursos
para que possamos produzir os próximos manuais.
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PROFESSOR EM TEMPOS DE PANDEMIA
POR MARIANA DE VASCONCELLOS DULLIUS

“Eu não escolhi ser professora; e agora eu
sou”. Faz alguns meses que eu ouvi essa
frase de uma aluna minha, e, a partir de
então, teci uma série de reflexões a
respeito
do
assunto.
Além
de
ser
doutoranda do PPG em Ciências Biológicas
– Bioquímica da UFRGS, sou professora da
Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (RFEPCT), em um
município pequeno, essencialmente rural e
inserido na região mais pobre e com os
piores índices de escolaridade de todo o
Estado de Santa Catarina. Urupema é uma
cidade com menos de 2,5 mil habitantes
que conta com uma Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio e duas
Escolas
Nucleadas
mantidas
pelo
município, em duas das mais povoadas
zonas rurais, distantes, em média, 10 km
do
centro
da
cidade.
Presente
na
municipalidade desde 2010, o IFSCCâmpus Urupema oferta cursos de diversos
níveis e modalidades, mas é na Educação
de Jovens e Adultos com formação
profissionalizante
que
a
instituição
concentra a grande maioria de suas
matrículas.
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As turmas PROEJA Fundamental e Médio do IFSC-Câmpus Urupema sempre
desenvolveram suas atividades de forma presencial e noturna. A maioria do
público são mulheres, trabalhadoras rurais das diferentes comunidades
interioranas, que desempenham suas atividades profissionais durante o dia e/ou
seus afazeres domésticos e, com transporte vespertino proporcionado pela
prefeitura, deslocam-se de segunda-feira a quinta-feira para o centro da cidade,
para completarem a sua formação básica. Em sua grande maioria, são
beneficiadas pelo Programa de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade
Social (PAEVS) para concluírem essa formação e recebem merenda pelo Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A faixa etária dessas alunas varia
bastante, mas há um predomínio delas que se encontra entre os 25 e os 40 anos
de idade; quase todas são mães de duas ou mais crianças; muitas, apesar da pouca
idade, já são avós; estão casadas e/ou são companheiras. Mas, por que eu estou
contando tudo isso? Porque a pandemia transferiu a estas mulheres mais uma
responsabilidade na vida: a de serem professoras enquanto são alunas.

Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre um conceito muito trabalhado em
neurociências e ao qual denominamos de janelas de aprendizagem ou janelas de
oportunidades. O desenvolvimento do ser humano está vinculado à maturação
cerebral, a qual se inicia dentro do ventre materno e se estende até a fase adulta.
Embora ainda seja muito discutido se há de fato uma idade cronológica comum a
todos os humanos em que o cérebro esteja com toda a sua estrutura e função
completamente amadurecidas, já não se tem dúvidas de que há, sim, intervalos –
as tais janelas – dentro das quais detectam-se períodos sensíveis para que a
aprendizagem de determinadas habilidades, aptidões, competências se dê de
forma mais facilitada. Também é consenso entre os especialistas que, desde o
nascimento até os cinco anos de idade, o cérebro de uma criança evolui mais do
que em qualquer outro momento da vida. E o quanto o encéfalo se desenvolve em
etapas iniciais da vida de qualquer pessoa impacta de forma duradoura na
capacidade que este indivíduo terá de aprender e de se destacar na trajetória
escolar e acadêmica.

Nossos cérebros são flexíveis e adaptáveis, então, o aprendizado é, sim, um
processo continuamente aprimorado. Contudo, o entendimento de que há, sem
dúvidas, períodos em que o principal órgão do sistema nervoso recebe melhor os
estímulos para determinados entendimentos coloca sujeitos que já estejam
recebendo estes conhecimentos fora da janela de oportunidade numa situação
muito mais desafiadora, demandante de empenho individual, sim, mas que
precisa, também, estar amparada por políticas de educação adequadas, que
facilitem a otimização desses processos, minimizando as perdas por essas etapas
estarem ocorrendo em outros momentos que não naqueles em que o cérebro se
apresenta mais sensível para que isso aconteça.
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E de que maneira todo este papo de neurociência se relaciona com as alunas que
se tornaram professoras durante a pandemia? Vamos enxergar melhor este cenário:
mulheres jovens e adultas que, depois de terem constituído família e de terem
buscado formas de contribuírem, se não com renda, pelo menos com trabalho e
com responsabilidades assumidas no lar, retornaram para concluir o Ensino
Fundamental e/ou Médio. Já enfrentavam uma série de desafios, entre os quais,
conciliar a multitude de tarefas (domésticas, laborais e escolares) somadas; agarrarse com forças as suas escolhas, e, por quantas vezes, até mesmo com pouco ou
nenhum apoio de seus familiares e; apesar de que, possivelmente, não tenham
ciência de que já tenham perdido muitas janelas de oportunidades, acreditar no
processo de ensino e aprendizagem assumido como compromisso entre elas e seus
professores dentro da instituição em que frequentam. Também vamos tocar num
tema delicado ao lembrarmos que, além da falta de acesso a experiências de
aprendizagem precoces de qualidade, a condição de pobreza, inerente a maioria
delas, e, não raramente, a exposição à violência familiar a que diversas delas estão
submetidas, complementam esse panorama desfavorável de desenvolvimento
encefálico
inicial,
refletindo,
consequentemente,
em
desempenhos
de
aprendizagem a longo prazo. Fica evidente que os entraves já constituíam um
cenário complexo, dentro do qual, as chances de sucesso sempre dependeram de
articulação contínua, necessariamente alicerçada junto ao setor pedagógico da
instituição, entre docentes e discentes. Essa construção de um ensino inclusivo e
verdadeiramente acolhedor, levada a cabo com os cursos PROEJA desde 2016,
parecia vir estabelecendo pontes e minimizando distâncias históricas na pequena
Urupema. Todavia, de um dia para o outro, literalmente, tudo foi completamente
impactado pela nova situação sanitária instaurada no mundo e que não deixou de
fora, sequer, esta pequena municipalidade rural da Serra Catarinense.

Vamos aos fatos que a pandemia trouxe: aulas presenciais interrompidas para as
estudantes dos PROEJA e para seus filhos que frequentam as escolas municipais e
estadual. Custou alguns dias ou semanas a reorganização, mas, de modo geral, todo
ensino pôde ser viabilizado, todavia de forma remota, ou com o uso de tecnologias
digitais ou com a troca de materiais de forma física entre as instituições de ensino e
o seu público estudantil. E aqui é onde a pandemia nos deu a todos um verdadeiro
tapa na cara, escancarando as desigualdades sociais e mostrando a todos o quanto
o processo de educação é refém do acesso a oportunidades. O real desafio
encontrado: o analfabetismo digital e o analfabetismo funcional, duas faces de uma
mesma moeda: a pobreza brasileira na Era Contemporânea.
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Sobre o analfabetismo digital, não vamos nem mencionar o fato de que nossas
alunas não têm, em sua grande maioria, acesso a computadores fora da instituição,
porque essa realidade, até demos jeito de contornar com o empréstimo de
equipamentos e com a doação de celulares antigos que pudessem proporcionar a
elas – e, por quantas vezes, com um só aparelho, a única janela para um mundo em
lockdown a toda a sua família – o acesso às plataformas digitais adotadas para a
continuidade do ensino de forma remota. Também não vamos falar da realidade
delas em não ter acesso à Internet desde suas residências, que, mesmo com os
programas que o IFSC buscou proporcionar de auxílio específico a pacotes de
conexão, não puderam ser universalmente atendidas pelo fato de não chegar
conectividade mínima para o acompanhamento de aulas síncronas em seus locais
de moradia nas afastadas localidades interioranas do município. Vamos nos deter a
falar de analfabetismo digital mesmo. Se os aplicativos e plataformas foram
desafiadores para quem já possuía relativa familiaridade com equipamentos
eletrônicos e com sistemas digitais, imaginem para quem nunca havia
experimentado essas possibilidades antes? O aprendizado chegou tardiamente e
de supetão! Foi solitário, foi dramático, foi frustrante; fugiu, por necessidade, de
todos os conteúdos programáticos. O processo de ensino ganhou outro ritmo,
precisou contar, mais do que sempre já carecera contar, com a empatia dos
professores e com a flexibilização dos planejamentos de ensino e dos cronogramas
institucionais.

O ensino teve que ser ressignificado. A vida, nosso maior bem, precisou ser
ressignificada. E nesse pacote complexo, veio incluída a necessidade de que a escola
não perdesse o vínculo com essas mulheres. Para os auxílios não cessarem, elas
precisavam seguir demonstrando comprometimento com as atividades, mas ficou
complicado aprender um cálculo matemático, sem a interação direta e imediata com
o professor. E a lista de exercícios a serem resolvidos não era mais só a que elas
tinham que fazer, mas, somavam-se a esta, a de seus filhos, que também buscaram
contar com a ajuda de suas mães para superarem os novos desafios impostos pelo
aprendizado remoto. E, neste ponto, foi quando a injusta pirâmide da escolaridade,
na qual as gerações mais jovens têm mais acesso à educação e exploram melhor as
janelas de oportunidades e as gerações mais maduras pagam o preço social de terem
crescido às margens do sistema educacional brasileiro, exacerbou o analfabetismo
funcional. Tivemos muitas alunas com dificuldade para compreender um conteúdo
de ciências, mas sofrendo mais ao ver seus filhos sem conseguirem solucionar
problemas de química. E como uma mãe que está concluindo tardiamente o Ensino
Fundamental auxilia seu filho a suplantar suas dúvidas e ir além num conteúdo de
Ensino Médio? Com apoio, com incentivo, com orações, porque, de uma hora para a
outra, as oportunidades, que já não estavam nas melhores janelas, pareceram se
distanciar e se posicionar fora de qualquer alcance que elas pudessem ter, não sendo
suficiente mais somente a vontade de ajudar seus filhos.
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Nossas representantes discentes no colegiado
do câmpus pediram encarecidamente pelo
retorno à presencialidade. Como mães, apesar
de todas as dificuldades, elas sempre deram o
seu melhor, mas, como professoras que elas
não escolheram ser, elas enxergaram que todo
o seu esforço não seria capaz de compensar as
verdadeiras necessidades de seus filhos. Elas
precisavam
de
seus
professores,
mas,
precisavam ainda mais, dos professores de seus
filhos. Os conhecimentos que elas carregaram
consigo pela maior parte da vida, e que sempre
deram para o gasto, mas não para a realização
pessoal
plena,
eram
agora
sabidamente
insuficientes, pois um mundo de novos ensejos
tinha se aberto diante delas no dia em que elas
efetuaram sua matrícula nos cursos PROEJA. As
oportunidades que a elas chegaram tão
tardiamente são bens os quais elas se recusam
a abrir mão agora, mas administrar o trabalho,
a casa e a escola de dentro de seus lares
apresentou-se como um convite tentador à
evasão dessas mulheres. E a frase “Eu não
escolhi ser professora; e agora eu sou” guarda a
tristeza de que elas reconhecem que estão se
sentindo incapazes de suprir a educação que
seus filhos estão carecendo e, como mães, que
passam fome para dar de comer a seus filhos,
que passam frio, para melhor agasalhar a seus
rebentos, que não pregam o olho, para velar o
sono de seus herdeiros, elas não conseguem
tirar o seu conhecimento para darem a sua
prole, porque elas não o têm! E, assim, o ensino
remoto está sendo uma realidade brutal para
elas: ele escracha nelas a sensação de fracasso
iminente. Elas não podem cumprir com a
essencialidade materna de dar tudo o que têm
para melhor atender aos seus e, apesar disso,
estão recrutadas necessariamente a serem
professoras de suas crianças. Ah! Se elas
tivessem
esse
conhecimento,
elas
não
titubeariam em os dar; seria só mais uma
atribuição que cumpririam com o zelo
maternal de sempre.
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O ensino remoto é uma realidade que veio para ficar, mas ele não tem o direito de
roubar a essencialidade conquistada pela presencialidade. Ele destrói os laços
fundamentais que os nossos PROEJA esforçaram-se por anos para estruturar dentro
dessa pequena comunidade rural esquecida. O ensino remoto persiste na resiliência
destas mulheres, mas, urge que, como educadores, entendamos que os laços
humanos que criamos dentro de um espaço físico com paredes, janelas e uma lousa,
nas noites frias desta pequena comunidade não devem ser deslembrados! A
pandemia estampou a desigualdade. O ensino remoto, como único caminho seguro
possível para o momento, desafiou a resiliência de todos nós. Mas, se com sabedoria
olharmos, e, se os cenários marginais observarmos mais de perto, veremos também
que a aposta segura e possível excluiu opções, resumiu caminhos, cansou os
resilientes, roubou sonhos e esmoreceu esperanças. Se com prudência avaliarmos, o
ensino remoto é insustentável no tempo, porque a pirâmide é demasiado alta e seus
degraus são exaustivamente largos, e, mesmo donas de uma resistência admirável,
nossas alunas estão exauridas e desacreditadas de suas próprias capacidades em
persistir. Resilir sem esperança é sofrer. Já basta de tolerarmos essa dor. Precisamos
inverter a pirâmide. Eu escolhi ser professora; e, agora que sou, trabalho para botar
essa pirâmide de cabeça para baixo enquanto sigo estimulando essa mulherada a
levantar a cabeça e seguir em frente! Nenhuma está sozinha; ninguém fica para trás.
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DIVULGANDO
A CIÊNCIA
Divulgação de materiais
elaborados por alunos no
período de Ensino Remoto
Emergencial (ERE) durante o
semestre
de
2020/2
das
disciplinas de Bioquímica I e
O
que
é
vida?
Uma
abordagem bioquímica da
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS).
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PENSANDO O ENSINAR HOJE
POR JOSÉ CLÁUDIO FONSECA MOREIRA

Feira de Ciências da revista

A bioquímica como ela é

Para entendermos os dramas vividos hoje em sala de aula e podermos discutir
como estimular nossos alunos, talvez seja importante pensarmos um pouco na
história evolutiva da educação. Vamos começar nossa jornada imaginando quando
esse processo possa ter se originado. Acredito que, em algum ponto do que
chamamos de pré-história, o responsável por um clã deva ter entendido que, para
a sobrevivência de seu grupo, seria importante passar seu conhecimento aos
descendentes, uma transmissão empírica, intuitiva e natural do que havia
aprendido na sua curta vida, mas que seria fundamental para que o clã não
tivesse que começar sua exploração do mundo do nada, assim com os jovens
aprendendo com os mais velhos pela observação e pela imitação, da mesma
forma como os animais o fazem. O tempo passou, as cidades foram surgindo, a
agricultura e a pecuária foram se estabelecendo, as relações com a propriedade
privada foram mudando e, por conseguinte, foram se modificando também as
relações entre os homens.
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Nesse ponto, talvez possamos pensar que aquela coletividade, antes
indiscutivelmente necessária para a própria sobrevivência da espécie – como fica
evidente na contribuição do indivíduo caçador que articula com seu bando a
caçada – vai perdendo espaço para as atividades mais individuais ou em
pequenos grupos, dando margem para que começassem a surgir as organizações
hierárquicas, o que, em outras palavras, podemos traduzir pelo aparecimento de
classes sociais. Naqueles primórdios de civilização, aqueles que tinham
condições permitiam a seus filhos que tivessem tempo livre, não dispendido com
a sobrevivência, e, portanto, investido em atividades intelectuais, como estudar e
conhecer o mundo. Tempo livre para divagar e observar a natureza, para criar
hipóteses, para filosofar. Sim! Estamos diante do surgimento da academia, a
filosófica, a dialética, a retórica – A Grécia clássica e seus pensadores, a base da
civilização ocidental. Alunos abastados, que passavam seus dias em jardins,
ouvindo e questionando seus mestres e aprendendo, por meio de suas
indagações, o conhecimento e as interpretações que esses sábios davam aos
fenômenos naturais, sociais e antropológicos. O debate, a discussão, o diálogo, ou
seja, uma educação participante, ativa, questionadora, mesmo que, muitas vezes,
os professores fossem escravos como na Roma dos Césares, mas eram mestres
reverenciados por seus conhecimentos adquiridos no passar de uma vida. Havia,
naquelas épocas, uma correlação íntima entre os interesses e a atualidade das
sociedades e a educação dos jovens; uma conexão entre a sociedade e o ensino.
Aprendiam a oratória, a retórica , a filosofia, as artes e a literatura. Com a queda
de Roma e o início da Idade Média veio o crescimento da Igreja Católica e, como
as tendências educacionais costumam andar junto com (os valores) da
sociedade-, a vida política que ditava as regras na civilização greco-romana foi
substituída pela religião, e surgem, então, os ensinos das sete artes liberais que
preparavam os alunos para o ápice do estudo: a Teologia. O trivium (lógica,
gramática e retórica) e o quadrivium (aritmética, astronomia, música e
geometria). Cabe, ainda, lembrar que, encontrando respaldo nas imposições
religiosas, o estudo na Idade Média era restrito a poucos, e, majoritariamente, um
direito reservado apenas a homens e dos estratos sociais mais privilegiados. E,
enquanto na Europa a religião crescia em força e dominava o pensamento
ditando o que se podia e o que não se podia estudar, a ciência propriamente dita
estava se desenvolvendo a pleno vapor no mundo árabe.. Chegamos então ao
Renascimento. Redescobrimos a Grécia e abrimos caminho para o Iluminismo.
Na idade moderna, a educação combatia o teocentrismo e dava poderes ao
homem, incentivando o seu pensamento e estimulando a sua criatividade. O
lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” deu nascimento à Revolução Francesa
(1789-1799) e, com ela, à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(França). Também instigou a outras declarações semelhantes em vários países,
tanto na Europa como na América.
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Vieram os direitos civis e o povo, ainda que distribuído entre as mais diversas
camadas sociais e gozando, portanto, de privilégios distintos, mais ou menos
escassos, conquista a sua cidadania, o que o legitima o direito à escola. Começa
então a democratização do ensino. E vem a Revolução Industrial: as manufaturas
artesanais são atropeladas pela geração de bens de consumo em volume de
escala imposta pelo novo modelo de produção, criando-se, com isso a
necessidade de formar mão-de-obra especializada para atender às novas
demandas. Essa formação estritamente técnica e operacional possibilitou a
ampliação da educação para as classes mais desfavorecidas da população.
Reinvindicações por uma educação para todos já era um anseio social. O ensino
técnico, ao mesmo tempo em que proporcionava um ofício aos filhos dos menos
abastados, e os desviava dos caminhos obscuros da criminalidade, também
assegurava que os assentos da academia, onde se desenvolvia o verdadeiro
ensino intelectual, pudessem seguir sendo ocupados pelos filhos dos que
ocupavam as classes dominantes. Uma bondade movida pela necessidade de
uma sociedade de posses que tudo consumia e que não cogitava a possibilidade
de que seus filhos sentassem a mesma sala de aula que os filhos de um operário
da indústria. A sala de aula que conhecemos hoje, com alunos enfileirados,
trancados em um espaço frio e restritivo com um professor distante e
empoderado pela força é um resquício daquele momento histórico: a educação
em escala industrial. E isso pouco mudou nos anos que se seguiram. Nos livres
anos 1960 da era da modernidade líquida, muito foi questionado, novos sonhos
de igualdade e maior amor universal foram gritados aos quatro ventos, mas
dentro das salas de aula pouca coisa mudou. Porém chegam os anos 1980, e
demos de cara com a era da informação: os avanços tecnológicos começaram a
forçar sua entrada na sala de aula, a sociedade transformou-se e a escola, as salas
de aulas, resistiram enquanto puderam. Mas como sempre as mudanças na
sociedade cobram seu preço e empurram a educação na direção em que andam,
dão as caras os laboratórios de informática, uma tentativa de conter a
modernidade a espaços controlados dentro de um modelo seguro e tradicional: a
sala de aula permanece como um castelo inatingível e imutável! Eis que
ninguém contava com a 4a Revolução Industrial: a internet das coisas, o inimigo
na trincheira, o celular invade a vida, invade o mundo e trás consigo um mundo à
disposição
na
palma
da
mão.
Habilidades
novas
são
desejadas
desesperadoramente pela sociedade que corre e se adapta. A lógica, a
computação, a informática, a robótica, os conhecimentos digitais são uma
necessidade para que o indivíduo sobreviva e, com estes novos conhecimentos,
uma subversão da ordem aparece: o professor não é mais o detentor do
conhecimento; este está agora ao toque dos dedos, disponível na palma da mão.
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Cabe ao professor atualizar métodos, aprender a compartilhar o protagonismo,
ressignificar sua função e colocar-se numa posição mais colaborativa. Estimular o
protagonismo discente, dando ao aluno a oportunidade de construir sua própria
história e trilhar seus caminhos próprios de aprendizagem. Do nada o professor
tem que se jogar de corpo e alma a novos métodos de ensino, que valorizam o
virtual, o individual, a experimentação, a colaboração e a interdisciplinaridade. O
aluno sai do papel de observador passivo e vira o ator de seu processo de ensino
e aprendizagem. Bem-vindo ao Futuro! Só que esta história um pouco longa me
fez refletir e os convido a pensarem comigo: se tirarmos a questão virtual, mas,
ainda assim, pensarmos no processo colaborativo, da construção conjunta do
conhecimento, é como se estivéssemos voltando à academia grega, ao caminhar
juntos e ao aprender o processo peripatético (ver ensino Aristotélico). Não é que
realmente o mundo é cíclico? Andamos, andamos e redescobrimos o óbvio! Tal e
qual a ideia da Samsara, giramos na grande roda da vida e ao retornarmos à
origem estamos no mesmo ponto, porém em um nível mais elevado. Hoje,
podemos ser neoperipatéticos e caminhar ativamente pelo mundo, aprendendo,
só que podemos andar por todos os lugares acessando a um dispositivo móvel
que cabe na palma de nossas mãos, e ir aonde nossos pés e nossos bolsos talvez
não pudessem nos levar, mas com a mente seguimos “audaciosamente indo
aonde ninguém jamais esteve”- como diria James T. Kirk.
Toda essa enrolação pra dizer que quando me vi frente ao dilema de trazer os
alunos da disciplina de Biologia Celular do curso de Biotecnologia da UFRGS, no
semestre de 2021/1, da sala de aula para a realidade e contextualizar os
aprendizados da disciplina, pensei em criar um feira de ciências virtual. Puxei da
cartola dois temas ligados a este terrível momento pandêmico que vivemos: a
origem e a evolução dos vírus e o papel da compartimentalização celular na
evolução dos seres vivos. Deixei os alunos livres para se expressarem,
apresentarem e interpretarem os temas como achassem melhor. Propus que os
trabalhos de melhor estrutura ganhariam as páginas da revista eletrônica - A
bioquímica como ela é – E como todos os trabalhos apresentados resultaram
fascinantes, decidimos, nós da equipe da revista, compartilhar todos com vocês,
leitores! Espero que vocês vejam, como nós vimos, que com a liberdade e o
estímulo certo, todos lucram, a educação prospera e o aprendizado acontece.
Valeu gurizada! Que alegria para um professor! Ganhei meu semestre!
Acompanhem aqui a íntegra dos trabalhos e boa leitura.
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AUTOR: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA

AUTOR: FELIPE VIEIRA LOPES
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AUTOR: GABRIEL BORGES GAMBIM
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AUTOR: GABRIEL STRACKE OLIVEIRA

AUTOR: GABRIELLA BORBA BORGES
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AUTOR: ISABELLE ZIRBES

AUTOR: KLAUS CONTE SSCHERTEL
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AUTOR: JULIA CAETANO LOPES PEREIRA
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AUTOR: KAMYLA DORNELLES CRUZ
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AUTOR: LÍVIA DELLA COLLETA EIBEL
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AUTOR: LORENZO GÓMEZ WEBER
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AUTOR: LUIZA ALMADA WESCHNFELDER
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AUTOR: LUIZA QUADRO STEIN
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AUTOR: MARIAH ÁVILA DE SOUZA
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AUTOR: MARIANA MACHADO LINCK

AUTOR: MAURÍCIO FORNAZARI MANSUR

PÁGINA 53 | DIVULGANDO A CIÊNCIA

AUTOR: NÍCOLAS HELLER RIBEIRO
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AUTOR: PEDRO ANTÔNIO BASTIANI PAGANELLI
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AUTOR: RAFAEL DE SOUZA

AUTOR: VITÓRIA HAHN EBELING

PÁGINA 56 | DIVULGANDO A CIÊNCIA

AUTOR: THIAGO DIAS DA SILVEIRA
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VÍDEO DISPONIVEL NO CANAL DA REVISTA NO YOUTUBE
AUTOR: VALENTINA MONTSERRAT

AUTOR: GIOVANA PARCIANELLO VIANA
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FICA A DICA

POR BRUNA CORRÊA
Você sabe como fazer o descarte correto de máscaras?

Para orientar a população sobre o correto descarte de máscaras possivelmente
contaminados por SARS-CoV-2 de uma maneira mais acessível para a população
brasileira, a bióloga Melissa Botelho Mathias, em seu trabalho de conclusão de
curso pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elaborou um
cartaz digital com imagens sobre o tema, com as mesmas orientações válidas
para o descarte de demais itens de proteção individual possivelmente
contaminados por SARS-CoV-2.
O trabalho completo está disponível no repositório digital da Universidade,
confere lá e te informa sobre os conhecimentos importantes acerca do tema!
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PODCAST: EU, CIENTISTA
POR RODRIGO KUCHARSKI GONÇALVES

Quantas vezes uma conversa entre amigos já te gerou reflexões maravilhosas? É de
encontro a isso que o podcast Eu Cientista quer trabalhar. Somos todos capazes de fazer
produção científica, você não se sente capaz? Junte-se a nós e vamos debater sobre
diversos temas e conhecer o seu eu cientista.
Confiram os novos episódios já disponíveis nas plataformas agregadoras de podcast!
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