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Introdução 

A química está presente no nosso dia-a-dia; e 

quando se trata da manutenção e melhoria da 

beleza feminina na sociedade atual, é impossível 

não associar a ela.  

Visando que a química de produtos naturais e 

alternativos tem evoluído com grande qualidade, e 

por outro lado que a manutenção da beleza para 

alguns grupos de pessoas é algo um tanto 

inacessível. Desenvolveu-se um projeto de 

intervenção para ressignificar a química para 

mulheres ex-usuárias de drogas lícitas e ilícitas 

objetivando dar uma nova perspectiva para a 

química e motivá-las, elevar a autoestima, buscando 

utilizar com caráter social. 

Assim, o referido projeto foi aplicado no CRELPS, 

centro de recuperação evangélico livres para servir, 

na cidade de Petrolina-PE, que cuida de mulheres 

ex-dependentes químicas, e que não recebe 

nenhuma ajuda por parte do governo, no que se 

refere a todo tipo de tratamento no local. 

Resultados e Discussão 

O projeto foi desenvolvido através do planejamento 

e elaboração de um Minicurso intitulado Realce da 

Beleza, em que se fizeram palestras abordando os 

cuidados básicos com o corpo em geral, através de 

dicas e receitas químicas naturais e alternativas 

para manutenção e melhoria da aparência. 

Ressaltando o valor próprio da mulher e a 

importância de sua autoestima. E, sobretudo o que é 

química, convertendo as participantes para 

reconhecerem seus benefícios e como ela pode 

auxiliar na beleza.  

Recebeu-se o apoio do instituto Embelleze de 

Petrolina-PE, que colaborou com profissionais da 

área para dar dicas mais específicas, materiais e 

outros profissionais para mutirão de beleza na 

segunda etapa. 

Organizado da seguinte maneira: 

Dia Curso Realce da Beleza 

1°  Para as unhas, Para o rosto e maquiagem. 

2º  Para a pele do corpo Para o cabelo 

Momento da beleza 

 

 

 

De início foi aplicado um pré-teste para verificar a 

situação da autoestima das participantes e saber da 

expectativa para a participação do projeto. 

À medida que se iam apresentando sugestões de 

produtos alternativos para a beleza, as participantes 

poderiam intervir com dúvidas sobre determinados 

aspectos relacionados com os assuntos abordados. 

Durantes os dois dias a participação da mesma foi 

bem significante o que fez com que o minicurso se 

tornasse ainda mais proveitoso. 

No segundo dia após as dicas de cabelo, ocorreu o 

momento da beleza, onde as mulheres tiveram a 

oportunidade de serem arrumadas (escova, 

maquiagem, sobrancelha), pelos profissionais da 

Embeleze.  

E ao final de tudo foi aplicado o pós-teste, onde se 

comparando com o pré-teste se verificou uma 

melhora de 70% na satisfação com a beleza, e 95% 

com o minicurso. 

Conclusões 

A realização deste projeto oportunizou as mulheres 

do CRELPS um novo olhar sobre a química, bem 

como alternativas de utilizá-la de forma adequada ao 

bem estar do corpo; os cuidados com a saúde e 

melhora da autoestima. Acredita-se que atividades 

como esta mudam a imagem das ex-dependentes 

químicas possuem da química, bem como 

proporciona ao aluno licenciando compreender a 

importância de transpor as barreiras da sala de aula, 

aproximando a química do dia-a-dia dos alunos, 

familiares e comunidade. 
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