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DOLPHIN SYSTEM - SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA  

ENJR201614854 

 

Instituição: E.E.PROFESSOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 
Orientador(a): ELISANGELA GOMES VIANA MACEDO 

 

Introdução: 

No Brasil, existem mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 milhões 

com baixa visão, 4,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva e 13 milhões de analfabetos ,essas pessoas 

tem dificuldade em utilizar o ônibus. Diante do exposto, criamos um sensor no ônibus e no ponto de ônibus 

que emitem um sinal avisando quando os ônibus se aproximam do ponto, facilitando o acesso aos usuários. 

Metodologia: 

Em todos os ônibus cadastrados, terá um código de reconhecimento em que enviará um sinal para os pontos 

de ônibus cadastrados, uma placa com sensor que emitirá na tela (painel) instalado no ponto de ônibus. Será 

emitido na tela legenda do ônibus que se aproximada, e ao mesmo tempo emitirá um áudio e imagens em 

libras para que todos os usuários possam identificar o ônibus que se aproxima. Todo o sistema de 

funcionalidade será através de energia limpa, uma placa solar será instalado em cima do ponto de ônibus. 

Resultado: 

A questão da sensibilidade em atender as pessoas com deficiência ainda se encontra em defasagem, o acesso 

ao ônibus é uma delas. Portanto, essa nova alternativa atenderá esse público específico o qual as pessoas 

terão o direito de se locomover com facilidade e exercer o direito de igualdade para todos. 

Conclusão: 

Pretende-se com esse projeto a viabilidade de se locomover com maior facilidade, atendendo o público alvo 

que são pessoas com deficiências visual, auditiva e os iletrados. O benefício não será somente a inclusão 

destes, mas atenderá a todos que utilizam o meio de transporte público. 
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MINI GERADOR PORTÁTIL: CARREGADOR DE CELULAR  

ENJR201664961 

 

Instituição: EE Prof rancisco Pereira da Silva 

Orientador(a): APARECIDO SEIGIM TOKUMOTO 

 

Introdução: 

O mini gerador portátil tem a função de fornecer baixas quantidades de energia e pode ser utilizado por 

diversas pessoas pois é de fácil acesso, fácil de encontrar os componentes além de serem mais barato. Este 

projeto foi criado pensando no meio ambiente, de um modo que não polua muito. Sendo os equipamentos 

reutilizáveis que não serão desprezados, desperdiçados. 

Metodologia: 

O aparelho é composto de um circuito regulador eletrônico ligado a uma fonte de energia elétrica que pode 

ser uma pilha ou uma placa com células fotovoltaicas. O regulador é um LM7805 que tem uma saída de 5V 

fixa, para tanto é necessário que a fonte original tenha um valor superior a este valor de saída. Este aparelho 

pode ser usado como fonte de carregamento para bateria recarregáveis de celular, por exemplo, através de 

uma conexão USB. 

Resultado: 

Os testes iniciais mostraram que este aparelho pode carregar uma bateria de celular em um limite de carga 

de 30% em um tempo aproximado de 2 horas, usando uma pilha de 9V. A placa com células fotovoltaicas 

estão na fase de construção, cumprida esta etapa serão efetuados os testes de operação. 

Conclusão: 

O aparelho apresentou resultados promissores e se apresenta com uma alternativa rápida e viável para 

carregamentos de emergência para pequenas cargas. 
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“ENGENHEIRANDO” PARA AJUDAR VIDAS: COMO A CIÊNCIA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

EVOLUÍRAM PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS  

ENJR201671329 

 

Instituição: Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): LUANA VICENTE DO NASCIMENTO 

 

Introdução: 

Criar técnicas para facilitar ou melhorar a vida das pessoas é uma prática que acompanha a humanidade 

desde sua existência. Em se tratando do corpo humano, o homem, ao longo da história, vem desenvolvendo 

ferramentas para torná-lo mais eficiente. Entre tantas ferramentas, pode-se destacar as próteses e os 

implantes, utilizados no funcionamento e na estrutura anatômica. Se comparados os aparelhos atuais aos do 

passado pode-se evidenciar uma diferença no desempenho destes em relação ao conforto, estética, duração, 

e compatibilidade com o organismo. O objetivo deste estudo é justamente compreender a evolução dos 

implantes e próteses, analisando a maneira em que a ciência e a engenharia contribuíram nessa travessia e 

como isso influenciou na qualidade de vida das pessoas que necessitam destes recursos. 

Metodologia: 

O trabalho está sendo realizado por um grupo de dezessete componentes que foram divididos em duplas ou 

trios para fazer pesquisas sobre os seis dispositivos propostos pela professora orientadora, os quais são: 

prótese de quadril e de silicone e os implantes de stents, dentários, marca-passo e coração artificial. As 

pesquisas foram baseadas em artigos científicos, blogs, trabalhos acadêmicos e vídeos disponíveis na 

internet. Durante as reuniões do grupo houve apresentações dos próprios integrantes sobre os temas 

abordados por cada, para conhecimento coletivo do assunto. Além das pesquisas, pôde-se contar com uma 

palestra preparada por um doutor em engenharia de materiais sobre a história das ferramentas ortopédicas e 

os tipos de materiais utilizados nas próteses e implantes atuais em comparação aos antigos. 

Resultado: 

A história destes dispositivos tem início no Egito Antigo, com os primeiros registros de próteses de madeira, 

e ainda não se deu por encerrada. No século XX, com a descoberta da biocompatibilidade foi possível o 

desenvolvimento de novas próteses e implantes que revolucionaram o modo de viver das pessoas. 

Reposição de membros, alívio da dor, recuperação de movimentos, reconstrução de partes do corpo e 

complemento estético são algumas das funções exercidas por estes equipamentos. O Brasil tem relevante 

participação na desenvoltura desses dispositivos, principalmente na área cardíaca, com tecnologias 

inteiramente nacionais. O Instituto do Coração (Incor) foi pioneiro no desenvolvimento dos ventrículos 

artificiais, utilizados como suporte definitivo para o coração com insuficiência, ou até que este se recupere, 

ou ainda enquanto o paciente aguarda um transplante, dispondo, neste caso, mais conforto ao usuário que 

pode aguardar um novo órgão em casa, livre de possíveis infecções obtidas no ambiente hospitalar. 

Conclusão: 

Os recursos disponíveis atualmente promovidos pelo progresso em conjunto da ciência da engenharia e da 

tecnologia, oferecem inúmeras vantagens ao homem, que dessa maneira, teve um melhoramento visível de 

sua qualidade de vida pois são consideradas seguras as opções as quais pode recorrer diante de um problema 

de saúde e/ou bem estar, solucionando-o em muitos casos. 
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AS CATÁSTROFES ANUNCIADAS E ANÔNIMAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A HISTÓRIA DO 

BRASIL  

ENJR201674090 

 

Instituição: Colégio Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): ANA ALICE DE OLIVEIRA VIEIRA 

 

Introdução: 

Os problemas socieconômicos são históricos na sociedade brasileira, desde a colonização pelos portugueses 

até a atualidade. Procuramos destacar neste trabalho alguns que, embora alarmantes, ainda se encontram 

presentes de forma latente na sociedade, tais como: a corrupção, o desmatamento na Amazônia, a fome, a 

seca no nordeste, a exploração dos índios, a discriminação com os negros, o vazamento de resíduos nos 

mares e o acidente em Mariana-MG. 

Metodologia: 

Dessa maneira, pensando nas consequências que as catástrofes têm sobre a sociedade e seu modo de viver, 

chegamos aos seguintes questionamentos: Em que medida as catástrofes revelam-se como agentes ativos na 

construção histórico-social do espaço? De que maneira elas podem contribuir para o entendimento da 

realidade vivida no atual momento da história? O trabalho foi desenvolvido com o intuito de buscar, por 

meio da ocorrência de catástrofes naturais e sociais, elementos que pudessem auxiliar na compreensão da 

realidade presente da sociedade brasileira. Vale ressaltar, que além de um artigo, o grupo produzirá uma 

apresentação artística no mês de setembro deste ano, em virtude da realização do Projeto Interdisciplinar – 

promovido pelo Colégio Anglo Cassiano Ricardo, de São José dos Campos-SP – cujo mote é “Travessias: 

histórias construídas pelo conhecer, fazer, conviver e ser”. Para tanto, procuramos, antes de tudo escolher os 

temas que iríamos trabalhar e que nos remeteriam ao conceito de catástrofe, qual seja, evento fatídico que 

altera a ordem regular das coisas. Posteriormente, aprofundamos a pesquisa, por meio de leituras pertinentes 

ao tema e debates produzidos juntamente com a orientadora, para trazer à tona as catástrofes mais veladas, 

além de apresentar soluções, quando possível. 

Resultado: 

Permeamos o trabalho considerando que as catástrofes podem ser consideradas como agentes ativos na 

construção da sociedade brasileira a medida que muitas delas estão materializadas no espaço, como a seca, 

por exemplo, bem como o seu aumento está relacionado a um conformismo por parte da população. Além 

disso, a sociedade, ao longo de sua travessia, busca por meios de adaptação às condições naturais e/ou 

sociais que lhe são impostas, como forma de sobrevivência. A partir das leituras, estudos e debates, 

pudemos perceber que, ao mesmo tempo em que existe um conformismo por parte da população, favorecido 

pela banalização das informações e pela falta de uma educação de qualidade, a catástrofe maior que permeia 

todos os demais problemas aqui elencados é a corrupção, pois ela não está relacionada apenas com a 

política, mas ocorre em todos os níveis da sociedade, prejudicando um desenvolvimento mais justo e 

igualitário do país. 

Conclusão: 

Por fim, entendemos que, apesar de ser difícil buscar por medidas para acabar com esses problemas, ou 

mesmo remediá-los, temos a obrigação de fazê-lo, pois vivemos em sociedade e é preciso pensarmos de 

forma coletiva para a construção de um mundo mais justo que não dependa de adaptações para garantir a 

sobrevivência. 
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SISTEMA COMPUTACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS  

ENJR201686073 

 

Instituição: Etec Pe Carlos Leôncio da Silva 

Orientador(a): RUAMA LORENA FERRAZ RAMOS 

 

Introdução: 

Contaminações do solo, do ar e dos recursos hídricos como consequência da ausência de tratamento e 

incorreta disposição de resíduos químicos, comprometem a saúde pública. A falta de definições e diretrizes 

nos três níveis do governo, associadas à escassez de recursos técnicos e financeiros para o equacionamento 

do problema, faz com que este não seja de fácil solução, existindo a dificuldade na aplicação das 

determinações legais. O gerenciamento dos resíduos depende de fatores: a forma de geração, o 

acondicionamento na fonte geradora, a coleta, o transporte, o processamento, a recuperação e a disposição 

final. Portanto objetiva-se criar um sistema dirigido pelos princípios de engenharia e técnicas de projetos, 

com base nos conhecimentos químicos, que possibilite a construção de dispositivos capazes de propiciar a 

segurança sanitária às comunidades, contra os efeitos adversos dos resíduos químicos inadequadamente 

dispostos, visando a área computacional que gerenciará estes resíduos, facilitando a gestão dos laboratórios. 

Metodologia: 

Em análise a parte técnica o sistema desenvolvido está voltado para plataformas mobile, visto que muitos 

utilizam tecnologias móveis para acesso a informação. Este aplicativo possui um suporte a outras 

plataformas como computadores pessoais, servindo este de vínculo para aquisição do aplicativo móvel de 

descarte químico visando instalação. Este sistema foi codificado com linguagens web como CSS (folha de 

estilo), HTML (linguagem de marcação de hipertexto), Javascript e JQuery, PHP ( linguagem voltado para 

servidor).Para a integração do sistema mobile e do aplicativo web foi aplicado desenvolvimento de 

aplicativo hibrido, onde este unifica a linguagem web (navegador) com a linguagem nativa dos dispositivos 

móveis, sendo utilizado este aplicativo nativo, pois o mesmo funciona em qualquer plataforma como 

android, IOS e Windows Phone. No desenvolvimento utilizou-se a plataforma web IONIC, pois possui um 

módulo IONIC CREATOR, proporcionando a modelagem do layout, para ser compilado os aplicativos nas 

devidas plataformas, foi utilizado da biblioteca CORDOVA em Javascript, podendo este transformar este 

código em um aplicativo não só para android e IOS como também para computadores pessoais (desktop), 

sendo gerenciado por terminal. Em relação a prototipagem visando maior segurança nos descartes de 

produtos químicos por especialistas da área, o aplicativo se conecta as bombas de descartes, quando for 

efetuado o cálculo, o aplicativo aponta qual bomba poderá ser descartado o produto. Portanto neste descarte 

o quimico efetua a baixa levando o recipiente até a bomba e esta esta programada em linguagem C com os 

equipamentos Arduino, RaspyBerry Pie sensores que interligam-se a um WIFI onde foi programado com 

intervalos de abertura, que após acionado no dispositivo móvel atravez do sistema movel abrirá e fechará 

uma comporta nos galões corretos de descarte para coleta. 

Resultado: 

Tendo no projeto a aplicação da metodologia o Design Thinking, uma abordagem criativa para a solução de 

problemas. Este projeto ao ser aplicado trouxe nos testes e análises ótimos resultados visando viabilidade 

não só para as instituições acadêmicas que produzem estes produtos prejudiciais mais como as industriais. 

Com a implantação do aplicativos, este proporcionou em uma primeira analise uma grande aceitação dos 

envolvidos, pois nos testes laboratoriais na instituição USP Lorena, os alunos após os experimentos e em 

cada aula utilizaram o aplicativo na prototipagem e houve a conscientização do descarte correto visando 

segurança tanto local, quando a preocupação com o meio ambiente, onde as bombas de produtos químicos, 

responderam ao esperado. A cada descarte o sistema acionava as portas corretas para a liberação do produto, 

onde exibia um relatório completo ao final para os estudantes e químicos, de acordo com as normas legais. 

Conclusão: 
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Conclui-se que dentre os diversos setores que produzem resíduos químicos (indústrias, agricultura, 

repartições públicas, e outros), as universidades são consideradas ímpares, uma vez que diferentemente das 

outras, o equacionamento do problema dos resíduos químicos é mais difícil. As universidades, faculdades e 

centros de formação de recursos humanos geram cerca de 1% dos resíduos perigosos, e ao contrário das 

unidades industriais, esses resíduos caracterizam-se pela pequena quantidade e elevada diversidade, 

dificultando assim a padronização nas formas de tratamento e disposição final adequada, sendo assim este 

sistema propiciará que universidades não ignorarem sua posição de geradoras de resíduos. 
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FIX IT: SISTEMA DE GAMIFICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL  

ENJR201652196 

 

Instituição: Etec Pe. Carlos Leôncio da Silva 

Orientador(a): RUAMA LORENA FERRAZ RAMOS 

 

Introdução: 

FIX IT é um projeto que aborda uma preocupação com os meios socioambientais, o sistema gamificado, 

utilizará a tecnologia a favor da sociedade e dos cidadãos lorenenses, onde o programa irá propiciar um 

feedback entre os cidadãos e os órgãos gestores responsáveis da cidade, fazendo com que os problemas 

identificados, sejam comunicados a estes gestores proporcionando as devidas providências de maneira mais 

ágil do que os meios de comunicação atual, isto porque a população estará acompanhando o desenrolar da 

problemática até a sua resolução, fazendo com que os órgãos públicos responsáveis, tenham uma noção 

ampla dos problemas da cidade e onde eles se localizam, tornando os processos demandados, que muitas 

das vezes ser torna difícil e a longo prazo, problemas mais rápidos e dinâmicos. Portanto beneficiando de 

alguma maneira a estrutura política de Lorena e nos problemas urbanos e sociais. 

Metodologia: 

Para a metodologia de projeto analisou-se a necessidade e a viabilidade do projeto, após houve a 

implementação o sistema Fix It que consiste na interação entre o cidadão, a prefeitura, e visitante, ao qual o 

cidadão denuncia irregularidades existentes no bairro onde mora, diretamente para o órgão responsável na 

prefeitura, havendo um feedback entre ambas as partes, possibilitando um controle socioambiental da 

localidade, visando toda a contextualização descrita acima. O sistema tem conceitos de gamificação 

aplicados, cada ator é um avatar dentro do sistema, participando e interagindo com o seu ambiente virtual, 

assim imergindo na aplicação, a principio será implementado em um bairro especifico da cidade de 

Lorena(bairro este de estudo que apresenta maior necessidade de contato do cidadão). Para sua realização, 

utilizou-se das ferramentas a seguir: Blender, CSS3, HostGator, HTML5, MySQL, NetBeans IDE, PHP, 

PHPMyAdmin, GIMP, Unity e XAMPP, para o seu respectivo desenvolvimento. 

Resultado: 

Apresentar um software funcional gamificado que funciona em formato de jogo/imersão e será alimentado 

com a interação do cidadão lorenense, denunciando e colaborando com os problemas da cidade/bairro onde 

vivem, sendo avatares, podendo o órgão público responsável interagir, apresentando/sanando a resposta para 

este problema. Onde o cidadão verá uma cidade em construção, construindo junto(FIX IT). 

Conclusão: 

Conclui-se que com o desenvolvimento, este projeto busca garantir um conhecimento concreto sobre 

conceitos de ciberespaço e aplicação de Gamificação, onde através desta metodologia meios mais dinâmicos 

e com funções eficientes proporcionaram melhorias para a sociedade lorenense. Também há a realização 

profissional e pessoal de todos os integrantes, de ter a possibilidade de contribuir para a cidade de Lorena. 
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MOLÉCULAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA  

ENJR201682534 

 

Instituição: Colégio Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): FABRICIO BISETTO 

 

Introdução: 

A Química, uma ciência que estuda a constituição da matéria e as transformações que nela ocorrem, tem 

como um de seus focos as moléculas, que são formadas por um conjunto de átomos. Além disso, como o 

químico é relacionado a uma pessoa isolada do mundo, que fica em um laboratório realizando pesquisas e 

experimentos perigosos, a Química também acaba sendo associada a algo ruim. Assim, é de grande 

importância a compreensão das moléculas e suas reações para entender o que ocorre no mundo, a fim de 

estabelecer uma conexão entre o conhecimento químico e a história da humanidade. Por isso, a escolha do 

tema Moléculas que Mudaram a História e a realização deste trabalho, que tem como intuito demonstrar a 

importância das moléculas na história da humanidade, mencionando e explorando como alguns compostos 

químicos participaram da evolução do homem. 

Metodologia: 

Para a execução deste trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas individuais, em que cada membro 

do grupo se baseou no livro Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a História de Penny Le 

Couteur e Jay Burreson a respeito de moléculas já encontradas na natureza, ácido ascórbico e glicose, e 

aquelas sintetizadas pelo homem, compostos clorocarbônicos e compostos nitrados. 

Resultado: 

Os compostos nitrados participam do conjunto de moléculas explosivas, que apresentam em sua estrutura 

grupo nitro (NO2), onde o número desses grupos ligados determina a sua explosividade. Eles favoreceram 

conflitos e construções de túneis e estradas, causando um impacto significativo na humanidade. A glicose é 

um monossacarídeo presente no açúcar. Ela serviu como fonte do aumento do capital e da rápida expansão 

econômica necessária para alimentar a Revolução Industrial, intensificou o tráfico negreiro, pois o seu 

cultivo exigia mão de obra e, o comércio açucareiro. Durante as Grandes Navegações houve a descoberta 

dos benefícios da vitamina C, como a prevenção de resfriados e doenças que eram presentes nos navios. Os 

CFC's começaram a ser utilizados por volta do ano de 1851, como refrigerantes. Um século depois, fora 

descoberto aspectos negativos sobre essas moléculas. Submetidos a algumas reações, eles tornam-se 

substâncias destruidoras da camada de ozônio. 

Conclusão: 

Com a realização desse trabalho foi verificada uma crescente utilização das moléculas como meio de 

transformação do mundo, permitindo o desenvolvimento de fatos marcantes em diversos momentos da 

humanidade. Deparando-se com essas partículas no dia a dia, a sociedade apresenta certo desconhecimento 

químico, decorrente da falta de interesse, dificultando assim o seu compartilhamento. Entretanto, a 

descoberta humana de alguns compostos químicos faz parte de seu aperfeiçoamento profissional e da 

ampliação de seus horizontes de reflexão. A Química não é boa nem má, o homem decide sua utilização, 

assim pode-se inferir uma influência de caráter positivo ou negativo exercida pelas moléculas. 
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TELHADO VERDE FILTRANTE SUSTENTÁVEL:O USO DE BIOCOBERTURA PARA REUTILIZAÇÃO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS E MELHORIA DO CONFORTO TÉRMICO DE RESIDÊNCIAS.  

ENJR201679588 

 

Instituição: Escola Estadual Newton Camara Leal Barros 

Orientador(a): ENILDA DA SILVA MORAIS 

 

Introdução: 

Telhado verde é uma biocobertura instalada sobre as residências, formando uma espécie de jardim suspenso, 

em substituição às tradicionais que utilizam telhas ou lajes que devido ao tipo de material utilizado, acaba 

produzindo um desconforto térmico no interior das residências e dificultando o reuso de águas pluviais. 

Pensando em uma solução, este projeto tem como objetivo adaptar uma biocobertura que permite o reuso de 

águas pluviais de maneira sustentável e que torne o ambiente mais agradável no interior das residências 

utilizando soluções de bioengenharia. O uso de biocoberturas apresenta algumas vantagens, como a 

captação direta de águas pluviais já filtradas, livre de sujeira sólida trazida pela chuva, evitando o descarte 

da 1° água, devido ao seu sistema de filtragem, e a melhora do conforto térmico no interior das residências. 

Também contribui para o aumento das áreas verdes nas cidades, melhorando a climatização na região. 

Metodologia: 

Pesquisa será exploratória e experimental. Material : Caixa de madeira 37 cm x 27 cm x 12 cm. Lona 

plástica preta e Lona impermeável azul 64 cm x 54 cm. Manta drenante geotêxtil 42 cm x 32 cm. 

Impermeabilizante e verniz a base de água. Tubo de drenagem com furos 33 cm de comprimento. 2Kg de 

Pedra brita n°1. 1,7Kg de Areia grossa. 2,5Kg de Areia fina. 0,450Kg de Terra Vegetal. Madeireit. Zoysia 

japônica, Axonopus compressus, Pilea microphylla. Procedimento: Fazer dois orifícios para colocação de 

ralo coletor de água na lateral da caixa. Aplicar uma camada de impermeabilizante e outra de verniz a base 

de água em toda a superfície da caixa de madeira. Revestir a caixa com lona preta e com lona impermeável 

azul. Colocar sobre a lona azul brita n°1. Sobre a brita, fazer as conexões colocando os tubos de drenagem 

com os orifícios voltados para baixo. Colocar sobre a brita uma manta drenante . Colocar sobre a manta uma 

camada de areia fina. Sobre a areia fina colocar a manta drenante. Sobre a manta drenante colocar uma 

camada de pedrisco. Sobre os pedriscos colocar a manta drenante. Sobre a manta depositar uma camada de 

areia grossa. Sobre a areia grossa depositar a manta drenante. Sobre a manta depositar uma camada de terra 

vegetal. Sobre a terra vegetal plantar a vegetação. Coleta de dados -Medir quantidade de água, em litros, a 

ser colocada sobre o telhado. -Medir a quantidade de água, em litros, captada pela cisterna. -Fazer medições 

de pH. -Monitorar a temperatura interna do protótipo da casa com telhado convencional de telha tipo 

fibrocimento, e do protótipo da casa com a cobertura de telhado verde filtrante sustentável; usando um 

sensor de temperatura conectado a uma placa Arduíno. 

Resultado: 

Como o Projeto está em desenvolvimento e os resultados são: Área do telhado 0,1m² de área. Massa do 

telhado seco: 10 kg. Massa do telhado molhado: 12 kg. Inclinação do telhado: 5%. Teste1- Neste teste foi 

possível mensurar o volume de água que fica retido no telhado e o volume de água que é coletado do 

telhado sendo que ao incidir 0,25 L de água foi coletado 0,20 L. Teste de pH Realizou-se teste de pH usando 

indicador universal de pH. Os valores de pH registrados ficaram entre 6 e 7. Teste da coloração da água O 

teste de determinação de cor da água foi realizado por comparação visual. Os dados referentes a cor e 

turbidez da água carecem de análises mais aprofundadas, por simples observação e por análise de 

microscópio foi possível observar que ela possui uma leve coloração, tendo aparência próxima a da água da 

torneira. 

Conclusão: 
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O projeto está em desenvolvimento. A próxima etapa consiste em realizar o monitoramento da temperatura 

interna da casa. Com relação aos materiais filtrantes usados no telhado uma alternativa ao uso de pedra seria 

o uso de outros materiais como argila expandida. Conforme normas da ABNT, a água coletada do telhado 

verde filtrante sustentável não é potável e seu uso destina-se a lavar a casa e regar plantas. 
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A SACRALIDADE DO TERRITÓRIO DEMOLIDO: AS MEMÓRIAS DA IGREJA DE SÃO LUIZ DE TOLOSA 

EM SÃO LUIZ DO PARAITINGA  

ENJR201621320 

 

Instituição: Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental Regional (IPHAR) 

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI 

 

Introdução: 

A história da humanidade é marcada pelo sentimento religioso, pois o ser humano desde o início, teve a 

necessidade de se comunicar com um Ser Divino. Isso é acompanhado do surgimento do espaço sagrado, 

um local para o Homem se comunicar com este Ser. A partir desde ponto, a finalidade desta pesquisa é 

analisar a relação que os moradores de São Luiz do Paraitinga têm com a Igreja Matriz São Luiz de Tolosa, 

considerando a transformação ocorrida no local, ocasionada pela enchente no ano de 2010. Essa 

transformação foi quase que totalmente, sendo preservado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), as colunas da Igreja original. A importância deste trabalho está explicitado na 

necessidade de dialogarmos as Memórias da comunidade com o ato da sacralidade territorial. Para isto, 

observamos que moedas eram jogadas no espaço das colunas originais, nos conduzindo a buscar respostas 

para este ato. 

Metodologia: 

A proposta desta pesquisa está presente em relacionar alguns autores apresentados pela nossa orientadora 

com a problemática central do trabalho. Além de seguirmos esta linha mais teórica, buscamos proporcionar 

uma conversa entre os diferentes tipos de fontes: fotográfica, entrevistas, arqueológica (material) e 

bibliográfica (sobre a cidade). 1- Análise Teórica: Para enriquecer o nosso trabalho estudamos Marc Augé 

(lugar antropológico), para compreendermos a relação identitária do espaço com a comunidade; Michael 

Pollak, com os tipos de Memórias (Memória Herdada e Memória Solidificada), para entendermos as 

lembranças nos passadas pelos moradores e turistas nas entrevistas; Pierre Nora (lugares de memórias), para 

podemos entender como o espaço revive as lembranças e Eliade e Mirceia, com o conceito de sagrado e 

profano; 2- História Oral: A metodologia central é o uso de entrevistas com moradores locais, clérigos e 

turistas. A proposta foi basicamente elaborar um roteiro de perguntas específico para cada um deste três 

diferentes personagens no processo dessa relação com o espaço sagrado. Considerando, José Sebe Meihy, 

focamos a História Oral Temática, e buscamos os tipos de memórias, conforme propõe Michael Pollak. 

Assim conseguimos resultados consistentes; 3- Materialidade: analisamos a disposição das colunas antigas e 

observamos como as pessoas se comportavam em frente dela. Observamos também a descrição desta 

materialidade em nossas entrevistas; 4- Fonte Fotográfica: com nosso levantamento, um morador, João 

Serafim da Silva, nos disponibilizou seu acervo de fotos antigas sobre a cidade, em que podemos nos 

embasar e ver como a Igreja era antes da enchente; 5- Fonte Filmográfica: realizamos um pequeno 

levantamento de vídeo que registraram o momento da queda. Pudemos ver as reações e todo o processo em 

que o espaço sagrado é atingido. 

Resultado: 

A Igreja de São Luiz Tolosa foi totalmente destruída com a enchente, ocorrida em janeiro de 2010. Este 

descolamento mexeu bastante com os moradores da cidade, que relataram apresentar lembranças de suas 

infâncias, casamentos, batizados, festas e outros. Percebe-se que a comunidade local sempre mantinha uma 

relação cotidiana, que iria além do fator religioso, mas também compreendendo uma relação social. Um dos 

moradores nos relatou que após o fato, diminuiu-se a frequência de ir as missas, isso logo após a 

inauguração da nova Igreja Matriz, construída pelo IPHAN. É interessante perceber que o espaço original, 

no caso as colunas que ali permaneceram e foram preservadas, recebem moedas e santinhos. Isso nos fez 

buscar uma resposta e diferentemente do que imaginávamos não são os moradores que depositam essas 

moedas e sim turistas. Michael Pollak chama isso de Memória Herdada, pois o sentimento que o turista tem 

de pertencer vem dos moradores. 
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Conclusão: 

Considerando todos os resultados apresentados pelo diálogo entre as fontes orais, materiais, fotográficas, 

com o embasamento teórico que propomos, podemos concluir que a Igreja de São Luiz de Tolosa, no caso a 

antiga, era um referencial muito importante para os moradores, funcionando como lugares de memórias. 

Essas memórias sagradas, foram assimiladas pelos turistas, que passaram a reproduzir o espaço sagrado nas 

ruínas preservadas da antiga. Com a reinauguração da Igreja construída, a comunidade se afastou da igreja, 

pois este espaço recebeu grandes modificações. O sentimento de pertencimento deu lugar as Memórias, 

agora herdadas e muito presente na oralidade local. 
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NEGRO DRAMA: A REPRESENTATIVIDADE DO NEGRO NA TV BRASILEIRA  

ENJR201622516 

 

Instituição: COLÉGIO DRUMMOND 

Orientador(a): MARLISE MAURENTE MACHADO 

 

Introdução: 

Há 65 anos, Assis Chateaubriand fundava no Brasil a primeira emissora de televisão, a TV Tupi. Em 2012, 

segundo o IBGE, 95% dos domicílios brasileiros tinham acesso aos aparelhos, provando a grande influência 

e alcance desse meio de comunicação. Nesse conjunto, a TV poderia modificar algumas concepções que a 

população tem, como por exemplo, estereótipos negativos em relação aos negros. No entanto, em vez de 

alterar essa postura, ela reforça e mantém o status quo. Embora a escravidão tenha sido abolida há mais de 

120 anos, ela deixou marcas ainda muito profundas na sociedade. Isso pode ser comprovado se analisarmos 

a incidência de protagonistas negros nas novelas e seriados, sempre representando papéis de menor 

prestígio, com profissões desvalorizadas e cenário rodeado pela pobreza e criminalidade. No jornalismo, 

não é diferente, já que nas bancadas, os negros aparecem como substitutos ou com funções menores. 

Metodologia: 

Como metodologia científica, utilizamos a aplicação de questionários a alunos de Universidades e do 

Ensino Médio de instituições públicas e particulares, além de uma análise entre Brasil e Estados Unidos a 

fim de comparar as múltiplas visões a cerca do assunto, e, dessa forma, estabelecer se havia diferenças de 

percepção quanto à escolaridade, nacionalidade, e classe social. Fizemos um levantamento das novelas 

gravadas nos últimos 20 anos para quantificar o protagonismo dessa parcela, e a ocorrência de âncoras 

negros em telejornais. Ademais, fizemos pesquisas bibliográficas para relacionar os dados e os resultados à 

Antropologia, História e Sociologia. 

Resultado: 

De acordo com nossa pesquisa, a porcentagem de brancos atuando como protagonistas de novelas 

brasileiras é muito maior do que o número de negros. Os brancos estão em 96,4%, enquanto os negros estão 

em apenas 3,6%. Vale ressaltar que apenas 15% dos negros não são estereotipados nas novelas, enquanto 

85% são. Além disso, foi mostrado que quem mais assiste TV todos os dias são estudantes de universidade 

particular e escola pública, o que mostra a independência de condição financeira para a aquisição do 

aparelho. Nos Estados Unidos, a maioria assiste todos os dias, ou quase nunca. Nas escolas públicas do 

Brasil há uma menor percepção da falta de representação da população brasileira na TV. Nos EUA, a 

maioria respondeu que quase nunca há a representatividade. Nos dois países, a maioria das pessoas 

admiradas pelos alunos são brancas, já nos Estados Unidos há maior variedade de papéis para os negros. 

Conclusão: 

Por meio de pesquisas de campo entre diferentes escolas, universidades e países concluímos que, no Brasil, 

a figura do negro ainda é cercada de estereótipos no meio televisivo, uma vez que o ator é sempre 

restringido a papéis como escravos e empregados. No entanto, tal cenário não se repete nos Estados Unidos, 

onde nossos questionários revelaram o negro em papéis de prestígio, como médicos ou policias. Essa 

barreira existe não somente na dramaturgia, ela também está presente no telejornalismo. 
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"QUE BAR QUE CÊ TÁ?": O INCENTIVO AO USO DO ÁLCOOL NA MÚSICA SERTANEJA  

ENJR201675221 

 

Instituição: COLÉGIO DRUMMOND 

Orientador(a): MARLISE MAURENTE MACHADO 

 

Introdução: 

O álcool é um dos entorpecentes mais antigos com que o Homem teve contato, há na Bíblia passagens que 

mostram seu uso em festas ou reuniões, o primeiro milagre de Jesus, por exemplo, foi transformar água em 

vinho. Isso evidencia a relação estreita que a sociedade tem com essa droga lícita. Também é sabido que a 

música exerce grande influência sobre os seres humanos, visto que, desde o útero, o feto, a partir dos quatro 

meses, é capaz de escutar e interagir com os sons. Nosso trabalho tem o objetivo geral de relacionar o 

consumo de álcool com a influência que a música desempenha na sociedade. Escolhemos o gênero sertanejo 

para análise por ser o mais tocado nas rádios atualmente e por estar em plena ascendência nos últimos anos. 

Essas composições mostram apenas o lado glamoroso e fantasioso da bebida, sendo associada à felicidade, 

na maioria das vezes. 

Metodologia: 

Para verificar se existiria algum tipo de relação entre o consumo de álcool e as preferências musicais dos 

jovens, usamos a metodologia científica com aplicação de questionários em uma escola pública e uma 

particular. O objetivo foi investigar se as características socioeconômicas interfeririam nos resultados da 

pesquisa e assim poder comprovar ou não a nossa hipótese, já que, segundo Bakhtin, a linguagem está 

presente em todas as relações entre os indivíduos, por isso ela será sempre o indicador das transformações 

sociais. 

Resultado: 

De acordo com a análise dos dados, descobrimos que o número de músicas sertanejas mais tocadas nas 

rádios aumentou consideravelmente entre os anos de 2006 a 2015. Além disso, o aumento do número dessas 

músicas nas listas das rádios mostra que ela é preferência popular atualmente. Podemos perceber que a 

porcentagem dos que bebem nas escolas particulares é maior do que na escola pública, mas ambas as 

amostras consomem a bebida em festas ou baladas. Percebe-se, também, que o sertanejo não foi o estilo 

musical favorito em nenhuma das escolas, entretanto, esse segmento é o mais tocado nas rádios e em festas, 

assim, concluímos que todos estão propícios a serem influenciados pelas letras dessas músicas. 

Conclusão: 

Concluímos nesse trabalho que com o advento da internet e a popularização das diversas mídias que 

substituíram os compact disc. Assim fizeram com que vários artistas conseguissem ganhar um espaço na 

mídia, e a música sertaneja tem ganhado espaço na mídia. Então, mesmo que o jovem não goste desse estilo, 

escuta em festas, visto o enorme sucesso dessas músicas. E são nesses lugares que tem aumento o consumo 

de bebida alcoólica, sendo que para muito jovens a bebida significa a felicidade ou a tristeza e esses 

sentimentos estão presentes na maioria das letras de músicas sertanejas. 
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IRRIGAÇÃO SUSTENTÁVEL: ECONOMIA EM GOTAS  

ENJR201685229 

 

Instituição: Instituto de Pesquisa Histórica e Ambiental Regional (IPHAR) 

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI 

 

Introdução: 

O projeto está inserido dentro do programa Membros Estudantis do Instituto de Pesquisa Histórica e 

Ambiental Regional (IPHAR), o qual fazemos parte, e neste estamos realizando um trabalho com os alunos 

do Integral da EMEIEF Emílio Amadei Beringhs. A finalidade é elaborar um projeto de irrigação 

sustentável, centralizando no ensino prático pedagógico com um público alvo do Ensino Fundamental. 

Buscamos também aprimorar o projeto “Horta Sustentável: Vida Saudável e Economia no Marlene 

Miranda”, apresentado no IV CICTED, no I Enic Teen. A importância desta proposta é oportunizar 

alternativas sustentáveis, com recursos de baixo custo e ou de reciclagem, para o incentivo a uma produção 

agrícola de pequeno porte. Unir gestão ambiental, sustentabilidade e educação, nos faz promover as ações 

que estão sendo propostas pela Agenda 2030, em que vários países estabeleceram uma meta de 

desenvolvimento sustentável em diversas áreas. 

Metodologia: 

O trabalho foi realizado com base no que foi proposto no projeto em que apresentamos sobre Horta 

Sustentável, no IV CICTED-I ENIC TEEN, selecionando recursos recicláveis e de baixo custo. A 

metodologia da Horta Cultivada, para a implantação da irrigação, tem como uso garrafas “pets”, potes de 

sorvete e margarina, caixas de leite, paletes e outros. Após a montagem, seguimos para a elaboração do que 

se propõe este trabalho, proporcionando a irrigação das mudas alimentícias, gerando encomia e durabilidade 

do plantio. A) Elaboração do sistema de irrigação: uso de recurso natural (bambu), recipientes de grande 

porte (conhecido popularmente como “tambor”), palitos de pirulito, garrafas pets (especificamente de água) 

e 2 torneirinhas. Para dar sequência foi realizado furos no bambu para proporcionar o sistema de 

gotejamento, sendo encaixado nos furinhos palitos de pirulito para o controle de água. O tambor ficará em 

um ambiente aberto para captação de água da chuva. As torneiras serão encaixadas uma aproximada ao 

bambu e uma como segunda alternativa para usos diversos. B) Etapa Educacional do processo: Para 

manejar, organizar e cuidar da Horta, selecionamos os alunos do Integral já apresentado, que irão registrar 

todo o seu envolvimento no “Diário da Horta”, demonstrando a evolução do conhecimento adquirido com o 

projeto. Pretendemos buscar a interação da comunidade local, considerando que estamos localizados em 

uma região cercada pela zona rural. C) Demais Métodos: Fotografar, Filmar e Registrar toda a evolução, 

buscando orientação com Ambientalistas da instituição. D) Maquete da Irrigação: Para apresentar nossa 

ideia, elaboramos uma maquete que demonstra o objetivo do projeto; 

Resultado: 

Durante todo o projeto observamos que o sistema de irrigação que propomos e aplicamos facilita o 

cotidiano com a relação do cuido e manejo da Horta, com agilidade e qualidade, principalmente para 

pessoas que tem uma vida agitada. Ao trilharmos pelo viés da educação, foi interessante compreender o 

olhar dos envolvidos em cuidar daquilo que vão consumir, principalmente analisar a sua forma de registrar, 

pois os olhares das crianças nos fazem refletir se toda a nossa proposta é válida, fundamentalmente ao 

estarmos seguindo as linhas da Agenda 2030 para a busca de uma vida sustentável. A Horta ganhou um ar 

de qualidade, pois irrigar com sustentabilidade prioriza a visão de produzir sem consumo, economizando e 

educando para um futuro melhor. O sistema implantado somado as experiências adquiridas geraram 

recursos qualificáveis a um ensino de integral envolvente. 

Conclusão: 



  

18 

 

Este projeto proporcionou uma experiência nova aos pesquisadores, no contexto de envolvimento com as 

crianças e adquirindo conhecimento sustentável a ambos envolvidos, provando que é possível ter uma horta 

completa usando recursos de custo baixo, ratificando a ideia de que não é possível implantar uma horta 

barata. As tentativas que deram no início errado, contribuiu para aperfeiçoamento dos objetos usados, 

principalmente a necessidade de garrafas pet para o revestimento do bambu. 
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O PENSAMENTO HOMOFÓBICO NO COTIDIANO ESCOLAR EM GUARATINGUETÁ: IMPACTOS SOBRE 

A IDENTIDADE ADOLESCENTE.  

ENJR201641533 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): RODOLFO MEISSNER ROLANDO 

 

Introdução: 

Tema de grande debate político em todo o país, o combate à discriminação e desigualdade de gênero nas 

escolas é controvertido. Nesse sentido, muitas escolas não estão preparadas para lidar com a diversidade 

sexual e parecem ignorar as práticas homofóbicas, infelizmente, presentes em tais contextosç Assim, um 

ambiente que deveria ser de igualdade e respeito entre todos, torna-se um dos palcos de reprodução de 

mentalidades limitadas pelo preconceito, o que justifica a necessidade de discutir a homofobia no ambiente 

escolar. 

Metodologia: 

A metodologia utilizada para a produção de dados desta pesquisa consiste na aplicação de questionários e 

realização de entrevistas com estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas da cidade de 

Guaratinguetá com o intuito de investigar como jovens de diferentes classes sociais e de diferentes gêneros 

percebem essa questão. 

Resultado: 

Os dados da pesquisa indicam que as meninas mostraram-se mais perceptíveis em relação a cenas 

homofóbicas (90% escola pública e 68,75% escola particular) presentes na escola. Em relação aos meninos, 

os alunos de escola pública mostraram um grau maior de observação e percepção sobre o tema da 

homofobia (51%) do que os entrevistados de escola pública (10%). As meninas ainda manifestam-se 

majoritariamente contrárias a piadas de cunho homofóbico (87,50% escola pública e 65,50% escola 

particular). Por sua vez, os garotos evidenciam grande ignorância em relação às consequências de um humor 

hoofóbico (82% escola particular e 90% escola pública) . 

Conclusão: 

Pôde-se chegar a algumas. conclusões: a homofobia se manifesta em diferentes formas tanto na escola 

pública, como na privada. Uma média de 50% de estudantes das escolas públicas e particulares já 

presenciaram cenas de homofobia vindas do corpo educativo da escola, o que reforça nossa hipótese de que 

é preciso debater este assuntos no ambiente escolar, já que é o ambiente em que os adolescentes passam a 

maior parte do tempo. Constatou-se também a homofobia velada nas instituições, uma vez que a grande 

maioria dos estudantes entrevistados não veem problema em piadas com homossexuais. 
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TROTE UNIVERSITÁRIO: LIMITES À VIOLÊNCIA  

ENJR201660431 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): RODRIGO LIMA CARNEIRO 

 

Introdução: 

Os trotes universitários estão, há muito tempo, inseridos culturalmente nas instituições de ensino superior do 

mundo inteiro. Veteranos são responsáveis por receber e introduzir calouros de quase todos os cursos a uma 

nova fase: a universidade. Contudo, essa prática tornou-se extremamente problemática, visto que inúmeros 

casos de violência e, até mesmo, mortes são registrados constantemente nesses eventos. Os trotes tornaram-

se motivo de medo para os calouros e suas famílias e de ódio para os veteranos, que descontam sua raiva 

nos novos alunos, ou seja, um ciclo vicioso de raiva e agressões físicas e morais. 

Metodologia: 

O trabalho apresentado trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório com o intuito de levantar dados, 

organizá-los e coletar opiniões sobre um assunto pouco discutido como o trote universitário. Ao longo do 

desenvolvimento do trabalho, fizemos uma intensa pesquisa bibliográfica, que nos ajudou a contextualizar o 

assunto na história brasileira. Também realizamos uma pesquisa de campo amplamente divulgada em redes 

sociais. Nesta pesquisa, diversas perguntas simples foram respondidas por mais de 2000 (duas mil) pessoas, 

e uma análise completa dos resultados quantitativos obtidos foi realizada e adicionada ao trabalho como 

parte de uma procura por causas, consequências, divergências e conclusões sobre o tema Trote. 

Resultado: 

Com base na contextualização e na pesquisa, conclui-se que os trotes estão enraizados na sociedade 

brasileira há muitos anos e pouco evoluiu desde que surgiu no país, no século XIX. Na análise dos dados, 

obtidos pelo questionário online, a gravidade do problema pôde ser percebida em dados como: 23% dos 

entrevistados afirmaram ter sofrido e/ou presenciado abusos (assédio, danos morais, danos físicos etc.) em 

trotes universitários. Além disso, o caráter sexista, racista, homofóbico e elitista dos trotes foi comumente 

criticado por vítimas ou pessoas que as conheçam: 64% das mulheres relataram ter sofrido e/ou presenciado 

abusos em trotes, enquanto apenas 17% dos homens o fizeram. As soluções possíveis dividem-se, mas a 

grande maioria admite que mudanças provindas dos governos municipais, estaduais e federal, além das 

próprias universidades, fazem-se necessárias há muitos anos. 

Conclusão: 

O assunto trote universitário gera muitas discussões por haver pessoas com opiniões contrárias sobre a 

proibição de tal prática. Contudo, deve-se levar em consideração o que os trotes se tornaram e como eles 

podem afetar negativamente a vida de uma pessoa. Leis foram e continuam sendo criadas para banir essas 

ações desumanas e tornar a entrada em uma universidade algo unicamente benéfico. Os trotes solidários são 

uma boa opção para resolver o problema. 
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TERROR PROTOTELA ,MICROORGANISMOS PRESENTES NA TELA DOS CELULARES E SUA AÇÃO 

SOBRE A SAÚDE DAS PESSOAS.  

ENJR201656692 

 

Instituição: E.E Newton Câmara Leal Barros 

Orientador(a): ELIZANGELA 

 

Introdução: 

O Projeto tem em vista, conscientizar as pessoas sobre os terrores protistas por trás das telas dos celulares. A 

pesquisa foi iniciada com base em curiosidades e problemas que poderiam ser adquiridos através das mãos 

sujas e dos celulares, pois as pessoas fazem o uso contínuo do celular, no qual apresentam protozoários e 

outros microorganismos que podem vir a prejudicar a saúde. 

Metodologia: 

Para poder iniciar o projeto, fizemos pesquisas sobre protozoários. Após isso coletamos amostras das telas 

de celulares de alunos que utilizam com frequência e montamos lâminas para observarmos no microscópio. 

Ao visualizarmos as lâminas concluímos que em todas as lâminas montadas achamos dois protozoários que 

são bem comuns e causam problemas semelhantes um ao outro (Giardia lamblia e Ameba). Giardíase - 

Giardia lamblia se prende a parede do intestino delgado provocando diarreia ou desconforto abdominal. 

Amebíase - Ameba pode causar desinteria amébica, a ameba se alimenta do bolo fecal do hospedeiro, das 

bactérias benéficas presentes no intestino e até mesmo de células intestinais. 

Resultado: 

Com base nisso foi aconselhado métodos profiláticos para diminuir o risco de doenças causadas por esses 

protozoários. Partimos para uma pesquisa de um produto natural, que pudesse diminuir a quantidade de 

protozoários, diminuindo a quantidade de pessoas doentes devido à parasitose. 

Conclusão: 

Esse projeto visa à melhoria da saúde com alguns métodos profiláticos de higiene usando produtos naturais 

(ainda está em fase de teste) para combater os patógenos ; dicas do uso correto do celular com relação à 

limpeza do mesmo. 
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CANU - ALTERAÇÃO NA COR DA URINA.  

ENJR201676617 

 

Instituição: E.E Newton Câmara Leal Barros 

Orientador(a): ELIZANGELA 

 

Introdução: 

A urina é um fluído biológico formado a partir da depuração sanguínea; sua fácil obtenção permite a 

investigação de muitas funções metabólicas dos organismos.A urina é formada pelos rins a partir da filtração 

glomerular. Trata-se, na realidade de um ultrafiltrado do plasma, do qual foram reabsorvidas glicose, 

aminoácidos, água e outras substâncias químicas (orgânicas ou inorgânicas) essenciais ao metabolismo do 

organismo.Podem ocorrer grandes variações na concentração dessas substâncias, devido às influências de 

fatores como ingestão alimentar, atividade física, metabolismo orgânico, função endócrina e até mesmo 

posição do corpo. (Dellalibera-Joviliano, Renata. &quot;Uroanálise: abordagens gerais.&quot;). A 

observação da cor da urina é capaz de evidenciar possíveis alterações no metabolismo, portanto pode 

contribuir com o pré-diagnóstico de algumas patologias. 

Metodologia: 

Segundo pesquisas foram constatados alguns fatores que têm contribuição com a modificação da cor da 

urina. Com base nessas pesquisas foi possível ter uma compreensão melhor sobre essas modificações, que 

tendem a ocorrer no dia a dia das pessoas que, sem perceber, colaboram com o desenvolvimento de alguma 

doença no sistema excretor com o consumo inadequado de alimentos, água e até de medicamentos. As 

pesquisas também contribuirão para o entendimento dos motivos pelos quais isso ocorre, com certa 

porcentagem da população. 

Resultado: 

Foi observado nas pesquisas, que independente da idade, a cor da urina se modifica, pois alguns fatores que 

contribuem para isso são o consumo extremo de água ou o baixo consumo, excesso de alimentos ricos em 

vitamina C ou alimentos vermelhos, o consumo exagerado de medicamentos, entre outros fatores. 

Conclusão: 

O projeto ainda está em desenvolvimento, mas com base em pesquisas em sites e em pesquisas de campo, 

estamos chegando a vários elementos que podem influenciar a cor da urina das pessoas, independente da 

faixa etária. 
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BATIDAS DA VIDA - CAPACIDADE CARDIOVASCULAR X ATIVIDADE FÍSICA  

ENJR201656374 

 

Instituição: E.E Newton Câmara Leal Barros 

Orientador(a): ELIZANGELA 

 

Introdução: 

Esse projeto tem a intenção de prevenir o sedentarismo e o excesso de massa corpórea que pode afetar o 

sistema cardiovascular. Os batimentos cardíacos indicam a quantidade de vezes que o coração bate por 

minuto. O valor normal varia de 60 e 100 batimentos por minuto. Porém, ela pode variar de oscilar com a 

idade, atividade física ou a presença de doenças cardíacas. Pretendemos ao longo do projeto desenvolver 

uma ação voluntária com os alunos da escola. Com o objetivo de fazer atividades físicas que estimulem: 

perda de peso; melhoria na capacidade cardiorrespiratória; combate a depressão, timidez e stress; melhoria 

no condicionamento aeróbico; prevenir problemas posturais. ( Renato Rocha, 2002) 

Metodologia: 

Fazer pesquisa de campo com alunos voluntários. Fazer pesquisas em sites diversos, Calcular a frequência 

cardíaca de um grupo de 10 alunos na faixa etária de 13 a 16 anos de ambos os sexos varia de acordo com o 

sedentarismo e a frequência de atividade física de cada indivíduo. Calcular os batimentos cardíacos dos 

alunos em repouso durante um minuto. E anotar os resultados. Calcular os BPM (batimento por minuto) 

praticando uma atividade física (polichinelo) e anotar os resultados. Aferir a pressão arterial para observar 

se havia alguma alteração. Elaborar tabelas e gráficos dos batimentos cardíacos dos alunos da escola. 

Resultado: 

O projeto ainda esta em desenvolvimento até o momento os resultados são: batimentos por minuto (BPM) 

em repouso do grupo de 10 alunos. 

Conclusão: 

A intenção do projeto seria melhorar a qualidade de vida escolar, sabendo que a prática de atividade física é 

muito importante para se viver bem ajudando a melhorar o rendimento escolar, além de prevenir doenças 

cardíacas. 
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LHC E ALMA: A PRESENTE TRAVESSIA ENTRE O PASSADO E O FUTURO DO NOSSO UNIVERSO  

ENJR201606447 

 

Instituição: Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): LUCIANO MORAIS OLIVEIRA 

 

Introdução: 

O ser humano sempre tenta buscar explicações para tudo, por conseguinte a forma mais eficiente para 

compreender a nossa origem e nosso futuro são os estudos obtidos pelo LHC (Large Hadron Collider) e pelo 

ALMA (Atacama Large Millimeter/ submillimeter Array). O LHC é um túnel circular que auxilia na 

compreensão da composição do nosso universo, pois estuda a colisão entre as partículas da composição 

básica de toda a matéria universal. O ALMA é um conjunto de telescópios, detectores de ondas 

infravermelhas de alta frequência invisíveis ao olho nu, capazes de analisar ondas geradas no Big Bang e 

capturar imagens do surgimento de novas galáxias e astros. Com eles captamos o quão abundante é o nosso 

universo. Porém, com a indolência de divulgação não se tem compreensão do que são esses projetos, que 

podem nos retorquir sobre as devidas dúvidas existentes à respeito de onde viemos e para onde vamos. 

Metodologia: 

O grupo realizou pesquisas bibliográficas com o intuito de depreender a origem, composição e futuro do 

nosso universo. Para isso, textos e artigos científicos sobre os experimentos das pesquisas realizadas com o 

LHC e relatórios e imagens obtidos com o laboratório pronto ALMA foram analisados e os resultados foram 

discutidos. 

Resultado: 

A teoria mais aceita como resposta sobre a origem do nosso universo é o Big-Bang, segundo o qual, a partir 

de uma grande explosão de matéria e calor muito concentrados surgiu o universo. O ALMA analisa as ondas 

geradas pela explosão, procurando saber como será a contínua, ou não, propagação dessas ondas e, também, 

pesquisa o surgimento de novos planetas e galáxias. As partículas que são aceleradas e colididas no LHC 

servem para explicar a origem da massa e das partículas elementares, a expansão acelerada do universo e as 

existências da discrepância na massa e a supersimétricas do universo. A imagem a seguir exemplifica uma 

das descobertas do ALMA, a captura de fotografias revelam partes do Universo que não poderiam ser 

observadas com outros modelos de telescópios. Ela revela a colisão entre duas galáxias contendo uma 

concentração de gases ao centro e na região onde elas se chocam. 

Conclusão: 

Com a junção das informações obtidas por meio desses dois grandes centros de pesquisas, poderemos em 

breve encontrar respostas sobre nossa própria existência e o destino que está reservado a nós, uma vez que 

LHC e ALMA estão numa contínua busca não só pela nossa origem e possível futuro, mas também a 

respeito da nossa composição. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 

 

EMPREENDEDORISMO E COSMÉTICOS: A ESSÊNCIA DE CONHECER  

ENJR201611675 

 

Instituição: Manuel Cabral 

Orientador(a): LEANDRO ZYMBERKNOPF 

 

Introdução: 

O mercado de trabalho tem buscado indivíduos com capacidade de enfrentar desafios, propor soluções 

criativas e eficientes para diversas situações. Buscando requintar essas habilidades, a Eletiva 

Empreendedorismo e Cosméticos realizada na escola Manuel Cabral, procurou trabalhar de forma objetiva a 

teoria e, a prática de maneira dinâmica e eficaz no que diz respeito à manipulação dos produtos em 

laboratório. 

Metodologia: 

A base teórica deste trabalho está pautada na teoria de José Dornelas sobre o empreendedorismo. Isso é 

muito procurado por empresas de qualquer porte, e buscam por um profissional qualificado e competente. É 

com enfoque nas características de um empreendedor, que interpretamos que essa teoria não se restringe a 

ideia de ser somente uma profissão, e sim, um conjunto de competências e habilidades de um indivíduo, 

dentre elas: iniciativa, criatividade, otimismo, planejamento, entre outros. Ainda, foi trabalhado o conceito 

sobre cosméticos com intuito de fundamentar a manipulação com destreza, de forma a evidenciar sua 

história, comercialização, composição, produção e curiosidades. Para ambos os temas, foram utilizados 

diversas situações-problemas, de modo a suscitar o lado crítico e engenhoso do aluno. A prática foi 

desenvolvida em laboratórios, colocou-se em uso os conhecimentos adquiridos na Eletiva e os do currículo 

do Ensino Médio, especialmente os da área de exatas. Dessa forma, ocorreu o manufaturamento de 

perfumes, cremes, loções, hidratantes, sabonetes, shampoos e até mesmo domissanitários, com 

entendimento de cada processo e componente utilizado em sua produção. Em todo o processo, os cálculos e 

elaboração foram realizados pelos alunos com supervisão de professores, que incentivaram o protagonismo 

e a iniciação científica do estudante. No estudo extraclasse realizamos programação com a utilização do 

Excel, aprofundamento dos conhecimentos da área de exatas: de química, matemática e biológicos 

(botânica) pela busca de essências, curiosidades históricas, entre outros. 

Resultado: 

Com esse projeto, os alunos foram fomentados quanto à teoria de Dornelas, pois capacidades foram 

trabalhadas, habilidades foram aprimoradas, desafios foram vencidos e dificuldades foram superadas graças 

a dedicação e interesse de cada um ao projeto. Deste modo, aproximando-os cada vez mais pela busca da 

excelência acadêmica, além disso, foram produzidos cosméticos de excelente qualidade. 

Conclusão: 

Na culminância (apresentação de todas as Eletivas na escola) a aceitação foi bem grande pelos presentes que 

demonstraram interesse. Para os que desejaram se aprofundar no conhecimento empresarial, foi proposta 

outra Eletiva focada em modelagem matemática, na qual, também foi possível exercitar o conhecimento 

administrativo e lógico. 
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FELICIDADE É UMA QUESTÃO DE SER  

ENJR201611841 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas Anglo 

Orientador(a): PATRÍCIA DA SILVA CASTRO 

 

Introdução: 

O trabalho aborda o conceito de felicidade, questão que já era refletida na antiguidade. Desde então esse 

tema vem sendo estudado e observado de um ponto de vista mais cientifico. A partir dos anos 90 criou-se 

um novo ramo da psicologia, a chamada psicologia positiva. Após a criação esse ramo tornou-se a disciplina 

mais popular na Universidade de Harvard, apesar disso, o estudo da felicidade é pouco difundido e em 

níveis acadêmicos não recebe abordagem adequada. 

Metodologia: 

O primeiro capítulo define o conceito de felicidade e propõe uma análise geral do tema ao longo do tempo. 

A pesquisa tem um caráter exploratório e no segundo capítulo aborda o FIB - Felicidade Interna Bruta, um 

indicador de desenvolvimento de um país, diferentemente do PIB, baseado na qualidade de vida e não 

apenas no desenvolvimento econômico. Para encerrar o projeto, o terceiro e último capítulo tem como 

fundamento uma pesquisa quantitativa, em que através de uma enquete online, os participantes de 7 até 60 

anos ou mais, elegeram 7 dentre 14 itens que consideram importantes para a constituição de sua felicidade. 

Resultado: 

A partir da pesquisa de campo ficou evidente que há uma busca pelo equilíbrio emocional, ainda que muitos 

ainda valorizem a felicidade encontrada de forma imediata e através de bens materiais. A bibliografia 

utilizada, sugere a reflexão de que bens materiais são tão bons quanto necessários, mas é preciso ter 

consciência de que esses bens correspondem a uma realidade que geralmente se caracteriza pela sua falta de 

permanência. Dado que esse prazer, essa alegria, tem um tom fugaz. Aqueles que erroneamente buscam a 

felicidade apenas nesses prazeres, acabam criando um vazio perigoso que pode afundá-los no abismo 

insondável do egoísmo, da futilidade e da superficialidade. 

Conclusão: 

O conceito de felicidade não se dá apenas por uma definição ou apenas um modo de interpretação, mas sim, 

por diversos e diferentes fatores, sendo eles considerados intrínsecos e extrínsecos. É preciso ter consciência 

de que o mundo não é uma ilha e destacar a ligação que temos com o próximo, que permite compreender a 

essência dessa pesquisa: felicidade é questão de ser. 
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A QUESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA  

ENJR201615585 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): PATRICIA CASTRO 

 

Introdução: 

A dívida pública é, sem dúvida, um dos maiores problemas do Brasil atualmente e a origem de outros 

problemas sociais e econômicos enfrentados pela sociedade brasileira. Desde o período do Regime Militar a 

dívida pública atual só vem aumentando e consumindo cada vez mais o dinheiro da população. Ao longo 

dos anos a trajetória dessa dívida sofreu diversas alterações. Qual a diferença entre dívida interna e dívida 

externa? Quando e como se originou a dívida? Por que a dívida pública, sendo um dos problemas que mais 

nos afetam hoje sócio e economicamente, é tão pouco conhecida e comentada pelos meios de comunicação 

e até mesmo pela população? São muitas perguntas. O trabalho tem como objetivo responder essas questões, 

além de promover a conscientização sobre o tema. 

Metodologia: 

O projeto foi realizado na instituição de ensino Emílio Ribas de Pindamonhangaba. A pesquisa tem um 

caráter exploratório e ponto de partida numa pesquisa investigativa que solicitava aos participantes que 

apontassem os maiores problemas enfrentados pelo país, onde foi constatado que poucos entendiam a divida 

publica como um problema real. A partir daí, foi feita uma pesquisa bibliográfica para embasamento da 

questão que abordou o impacto da divida na história do Brasil e o envolvimento das últimas presidências 

nessa questão. 

Resultado: 

Os resultados nos mostram como o povo desconhece a importância de uma auditoria, pois se a mesma fosse 

realizada; a educação, saúde poderiam ter altos investimentos, como fez o Equador. Já os impostos 

diminuiriam drasticamente. A maioria acredita que a corrupção é o maior problema no Brasil. Isso revela 

como nos deixamos manipular pela mídia, pois o grande holofote usado pela mesma são notícias sobre 

corrupção, como foi feito com o Mensalão. Além disso, grandes casos corruptos, que não são noticiados, 

tem como culpado o imposto sistema econômico brasileiro, baseado na meta do superávit primário, o qual 

vai para juros da dívida. 

Conclusão: 

Mudar a política macroeconômica e ter uma taxa de câmbio defensora de nossas indústrias nacionais são 

elementos fundamentais para nosso desenvolvimento; mas para isso, é necessária, acima de tudo, uma 

mudança no quadro político do país. Desde 1994, existe um domínio na determinação das políticas públicas 

por interesses de bancos e multinacionais. Essas mudanças políticas não são tarefas de um Banco Central 

forte ou um ministro de economia decente, para isso, precisamos de uma mudança profunda nas relações 

sociais brasileiras Assim, é necessária a união por parte do povo para pressionar o governo à realização de 

uma auditoria. 
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HAMBÚRGUER SUSTENTÁVEL - UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A EDUCAÇÃO ALIMENTAR  

ENJR201660316 

 

Instituição: RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): EDSON RICARDO FLORENTINO 

 

Introdução: 

A obesidade é um problema epidemiológico sério entre a população brasileira que se reflete em crescentes 

índices de doenças cardiovasculares e diabetes. Segundo a Organização Mundial de Saúde a projeção é que, 

no mundo, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos estejam com sobrepeso; e o número de crianças com 

sobrepeso e obesidade pode chegar a 75 milhões, caso nenhuma providência seja tomada. Um dos maiores 

vilões no excesso de peso da população, principalmente entre as crianças, é o consumo de sanduíches nas 

cadeias de lanchonetes fast-food. Sabe-se da dificuldade que os pais enfrentam ao tentar “cortar” esse tipo 

de alimentação na rotina da família e dos filhos, porém se não é possível evitar que as pessoas continuem 

comendo hambúrgueres mesmo sabendo dos riscos à saúde que esses alimentos processados representam, há 

a possibilidade de deixá-los mais saudáveis. 

Metodologia: 

Como uma solução alternativa e viável para combater este problema epidemiológico sério entre a população 

brasileira, propõe-se uma receita original de hambúrguer enriquecido com fibras do bagaço da laranja e óleo 

de canola, com vistas a diminuir o teor de gordura animal e melhorar o processo digestivo. O projeto inclui 

também a elaboração e a distribuição de um panfleto informativo como ferramenta de conscientização, 

alertando sobre o perigo da obesidade infantil causada pelos maus hábitos alimentares, bem como sobre a 

importância do papel dos pais na educação alimentar da criança. Para executar o projeto, selecionou-se um 

número específico de famílias com crianças ou adolescentes, para as quais se distribuíram os panfletos, a 

fim de que confeccionassem e consumissem o produto e respondessem à pesquisa de satisfação contida no 

material. Além das famílias, serão também envolvidos 40 alunos da Escola Estadual Ryoiti Yassuda, que 

farão a degustação deste hambúrguer dentro de uma oficina a ser realizada pela pesquisadora dentro da 

disciplina eletiva "Química dos Sonhos" desta unidade escolar, que responderão à mesma pesquisa de 

satisfação. A ênfase maior deste trabalho, além do conceito de sustentabilidade inerente na confecção do 

produto, reside no conhecimento e na conscientização que os participantes irão agregar nesse processo. 

Resultado: 

Verificou-se que não há alteração no sabor, na textura nem na suculência dos hambúrgueres feitos com a 

fibra de laranja e o óleo de canola, como já foi comprovado pela pesquisadora entre os membros da sua 

família. O experimento ainda está em andamento, com previsão de ser finalizado até o dia 29 de agosto. 

Espera-se obter um resultado muito positivo na pesquisa de satisfação, uma vez que o produto apresenta 

fácil preparo e também muitas vantagens nutricionais. Espera-se, por fim, que o esforço de conscientização 

deste trabalho possa resultar numa transformação efetiva no hábito alimentar das famílias que participaram 

do projeto, ou que ao menos sirva como um sinal de alerta para a necessidade de mudança, a fim de 

melhorar a qualidade de vida de cada um. 

Conclusão: 

Este projeto destaca-se pela grande relevância social que apresenta e também pelo conceito de 

sustentabilidade aplicado à sua execução, evidenciado na economia obtida pelo rendimento de cada receita, 

e pelo reaproveitamento do bagaço laranja. Quanto ao preço, estima-se uma economia de no mínimo 40% 

em relação aos lanches convencionais. A gordura animal utilizada na produção do hambúrguer caseiro é 

reduzida em 50% (desconsiderando a gordura própria da carne, que pode ser diminuída escolhendo-se um 

corte mais magro). Outra vantagem do produto é o aumento na quantidade de fibras, o que vai certamente 

contribuir para o processo digestivo. 
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QUESTÃO ENERGÉTICA BRASILEIRA: UMA CRISE IMINENTE?  

ENJR201637118 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): RODRIGO LIMA CARNEIRO 

 

Introdução: 

Este trabalho aborda a questão energética brasileira, abrangendo dados sobre a matriz energética, ou seja, as 

fontes de energia utilizadas para abastecer o nosso país; a atual crise energética brasileira (relacionada 

diretamente com a crise hídrica, já que o sistema brasileiro é composto majoritariamente por hidroelétricas, 

sendo a água um recurso indispensável para geração de energia), a utilização e economia de energia, como 

também possíveis alternativas para fontes de energia renováveis, sustentáveis e que não dependam tanto de 

fatores naturais. A questão energética brasileira envolve aspectos não somente socioeconômicos, mas 

também ambientais, devido aos impactos causados pela geração da energia. 

Metodologia: 

O presente trabalho é uma pesquisa de caráter exploratório, envolvendo pesquisa bibliográfica, em que 

foram analisados dados sobre as matrizes energéticas, o consumo, alternativas de produção de energia 

limpa, custo das termoelétricas, dependência das hidroelétricas, impacto ambiental das instalações dessas 

usinas e atuação do governo. Também foi realizada uma pesquisa de campo através da internet, no mês de 

junho de 2015, com 84 pessoas de faixa etária não definida, na qual obtivemos dados quantitativos sobre 

hábitos de consumo de energia. 

Resultado: 

Com a realização desse trabalho, constatamos que estamos na iminência de um paradoxo. Vivemos num 

país abençoado por Deus, com riquezas naturais inigualáveis e que está prestes a ficar nas trevas. Como o 

Brasil é dependente de hidroelétricas (estima-se que essa fonte constitui mais de 70% da nossa matriz) nos 

deparamos, então, com uma dupla crise: energética e hídrica. Isso é inaceitável, já que o Brasil possui 

recursos alternativos de produção de energia, tais como, eólica, solar, biomassa, maré motora entre outras. É 

necessário que haja investimentos significativos do governo nessa área e que ocorra a continuidade dos 

programas mesmo com a troca de governos. Mas o problema é ainda maior, a população é consciente da 

situação, porém não toma medidas efetivas para um consumo inteligente de energia, afirmação essa atestada 

em nossa pesquisa de campo. 

Conclusão: 

Sendo o Brasil o décimo maior consumidor de energia elétrica do mundo, é necessário o uso consciente 

desse recurso, para que não haja desperdícios. Contudo para que seja amenizada de fato a situação é 

necessária medidas governamentais, tal como a regionalização da produção de energia, adequando cada 

modelo de geração à sua devida localidade: o nordeste com energia eólica, o sudeste com termoelétricas. 

Tais medidas evitariam a dependência de fatores naturais para a produção de energia. 
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DEEP WEB: DESMITIFICANDO AS REDES DE COMPUTADOR E DESCOBRINDO SUAS POSSIBILIDADES 

DE PESQUISA  

ENJR201675294 

 

Instituição: EMEFM Prof José Ezequiel de Souza 

Orientador(a): VINICIUS PANAZZOLO 

 

Introdução: 

A Deep Web é um conjunto de redes independentes de computadores, que se diferencia da Surface Web 

(internet convencional) por ser uma “terra sem lei” com liberdade de buscar e publicar o que deseja. Dados 

do site Deep Web Brasil atestam que em 2012, 96% de toda a informação da internet estava contida no 

conjunto. As informações presentes na Deep Web variam de acordo com o que o navegante procura e por 

isso a maioria dos conhecimentos que se tem sobre as redes são negativos. Entretanto, as redes apresentam 

uma ampla gama de documentação, entre outros artigos disponíveis que não se obtém com fácil acesso 

através da Surface. O impedimento do acesso a estes arquivos devido à alta criptografia detém informações 

importantes que poderiam contribuir com o meio acadêmico, por conta disso, se aceitam informações 

negativas sobre o conjunto de redes que evitam o acesso e nos afastam do conhecimento. 

Metodologia: 

Reconhecendo a necessidade de desmitificar as redes independentes, o primeiro método utilizado foi 

pesquisar o conceito “deep web” na internet, contudo, o conceito originariamente utilizado teria sido “web 

invisível”, por Frank Garcia. O conceito “deep web” fora ser utilizado somente em 2001 por Bergnan, 

estudioso de Frank Garcia. Posteriormente, pesquisamos em sites específicos da área sobre as informações 

contidas na deep web, por que a rede se tornou tão ampla e tão mal divulgada; como ocorrem os crimes na 

deep web e porque são essas as histórias repercutidas. Analisamos histórias, conteúdos de sites e vídeos, 

além de acessar o conjunto de redes para uma pesquisa prática. 

Resultado: 

Através das leituras e pesquisas acerca do tema, ficou evidente que a negativação acima da deep web é 

forma de torna-la menos acessível pelo conteúdo indesejável. Entretanto, pudemos observar que não é este 

conteúdo como, por exemplo, o tráfico e a prostituição que são maioria no conjunto de redes. Há uma vasta 

variedade de conteúdo pendendo para ambos os lados, contudo, durante as pesquisas na própria deep web, 

constatamos que o usuário somente encontrará aquilo que for pesquisado por ele, impossibilitando o acesso 

ao conteúdo inapropriado se não for desejado. 

Conclusão: 

Procuramos desmitificar os tabus acerca da deep web, de forma que a sociedade enxergue este vasto lugar e 

o utilizem de maneiras diferentes e positivas, fugindo da ideia de um local totalmente tomado por conteúdos 

inconvenientes. Portanto, concluímos que há necessidade de que os usuários da Deep Web que procuram por 

informações que beneficiem em algum aspecto os avanços em pesquisas nas diversas áreas do saber, 

divulguem o lado positivo do acesso às redes para que possamos adaptar programas de segurança e facilitar 

o acesso ao mundo underground. 
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A PRESENÇA DO FASCISMO NA CONSTRUÇÃO DA VISÃO DE MUNDO DO ADOLESCENTE: UM ESTUDO 

SOBRE O PENSAMENTO JOVEM CONTEMPORÂNEO.  

ENJR201654889 

 

Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): RODOLFO MEISSNER ROLANDO 

 

Introdução: 

Pode-se dizer que vivemos, de fato, em uma sociedade democrática ou autoritária/conservadora? Colocando 

em pauta tal questão, abordaremos sobre como o discurso de ódio e a convivência com o mesmo pode afetar 

o modo de pensar em relação aos adolescentes, os principais representantes do desenvolvimento de nosso 

futuro. Além disso, discutiremos a importância da democracia quando decisões são colocadas em pauta. Já 

que, na geração atual, é frequente perceber comportamentos diferenciados comparando aos cenários mais 

antigos de nossa sociedade. Dessa forma, aclamando-se um alguém “democrático”, muitas vezes este 

mesmo indivíduo pode cometer ações consideradas opressoras, sem ao menos perceber. 

Metodologia: 

Como metodologia científica, acompanhamos nas redes sociais Facebook e Twitter, entre os meses Março e 

Abril, debates entre jovens expondo suas respectivas opiniões. O motivo da escolha por tal intervalo de 

tempo foi devido ao momento político no qual o país estava inserido em relação ao impeachment de Dilma. 

Além disso, foram feitos questionários destinados a adolescentes entre 14 e 18 anos de uma escola 

particular. Haviam perguntas a fim de observar suas opiniões com relação a temas atualmente colocados 

bastante em pauta, e por fim examinar as divergências contidas em suas linhas de raciocínio. 

Resultado: 

De acordo com a nossa pesquisa via questionário, concluiu-se 80% das meninas e 75% dos meninos 

consideram ser democráticos. Quando perguntado “você aceita opiniões diferentes das suas?”, quase 100% 

de ambos disseram aceitar, entretanto, quando questionados o que sentiam quando se encontravam em 

choque com outra opinião, uma parcela considerável (29%) mostrou-se irritada. Além de perguntas 

envolvendo tolerância a opiniões divergentes, foi colocado em pauta a questão do machismo. A maioria dos 

meninos (63%) assinalaram que existe diferença entre meninas para ficar e para namorar. Entre os sexos, 

mais meninos (44%) dizem acreditar que uma mulher destrói uma vida quando aborta, enquanto 19% das 

meninas concordaram com a afirmação. 

Conclusão: 

Notou-se, na pesquisa com os adolescentes, uma discrepância entre meninos e meninas em questões que 

envolvem a mulher, seu corpo e sua liberdade. Porém, muitas das meninas ainda se mostram com uma visão 

um pouco perturbada sobre essa questão. O presente trabalho conclui que há mais liberais que 

conservadores, entretanto, muitos adolescentes não respeitam a democracia na prática e nem possuem uma 

percepção correta do que é afinal. Sendo assim, é evidente o radicalismo do jovem brasileiro ao contra-

argumentar determinado tema, e dessa forma, apesar do jovem se intitular como liberal, ainda precisa 

amadurecer seu papel como cidadão. 
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL  

ENJR201637618 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): RODRIGO LIMA CARNEIRO 

 

Introdução: 

No Brasil, a maioridade penal a partir dos 18 anos está estabelecida na Constituição Federal de 1988, no Art. 

228, que afirma que os menores de idade são inimputáveis e estão sujeitos à norma especial. A redução da 

maioridade tem como ponto principal tornar o jovem infrator responsável pelas suas atitudes, baseia-se no 

pensamento de que um jovem de 16/17 anos já possui discernimento suficiente para responder por seus atos 

e de que a impunidade apenas gera mais violência. Através de levantamentos bibliográficos, pesquisas em 

periódicos impressos e eletrônicos, livros e entrevistas, esse trabalho tem como objetivo esclarecer o tema 

proposto e levantar a questão: Redução da Maioridade Penal: Avanço ou Retrocesso Social? 

Metodologia: 

Pesquisa de caráter exploratório feita através de consulta bibliográfica em que se analisou: um breve 

histórico sobre o tema redução da maioridade penal, as condições do sistema carcerário brasileiro; dados 

estatísticos de crimes cometidos por adolescentes, bem como fatores que levam jovens à prática de delitos. 

Comparamos também com outros países, a eficiência de uma possível redução no Brasil e levantamos 

melhores saídas para a situação. Na pesquisa de campo, entrevistamos um especialista em direito, o 

promotor de Justiça Dr. Paulo José de Palma, da Vara de Execuções Criminais da comarca de Taubaté e 

realizamos no início de 2016, um questionário online com 180 pessoas de idades entre 12 e 60 anos. 

Resultado: 

Na entrevista com o promotor de Justiça Dr. Paulo José de Palma, coletamos dados como os fatores que 

levam o jovem à prática de crimes, meios possíveis para solucionar esses delitos e a responsabilidade do 

país quanto a esse problema. Além dessas informações, o promotor que diariamente tem acesso as mazelas 

do sistema carcerário, posicionou-se contra a redução, alegando que esta saída é ineficiente para os mais 

velhos e ainda mais para os mais novos, dando como solução o investimento em políticas públicas. Já no 

questionário online realizado com 180 pessoas, obtivemos 64,6% de opiniões a favor da redução, 27,6% 

contra e 7,7% imparciais. Para 39,2% dos favoráveis à redução, a solução mais adequada é avaliar o infrator 

apenas pelo tipo de crime cometido e não apenas pela idade e para 33,3% desse mesmo grupo, a solução é 

simplesmente reduzir a idade penal de 18 para 16 anos. 

Conclusão: 

Baseado nas informações coletadas do Projeto de Pesquisa sobre Maioridade Penal, concluímos que é 

necessário criar medidas em todos os setores da sociedade para que os jovens tenham acesso a uma boa 

educação, a uma base familiar sólida, a oportunidades de trabalho e crescimento pessoal, a fim de que esses 

adolescentes não entrem para o mundo do crime. Sendo assim, é imprescindível que o Estado crie condições 

mais igualitárias para todos e um sistema prisional que cumpra seu papel social de controle, reinserção e 

reeducação. Por fim, determinamos que uma redução não resolveria efetivamente a questão da violência. 
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A INFLUÊNCIA MIDIÁTICA NO UNIVERSO INFANTIL  

ENJR201640592 

 

Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): MARCELO CLETO ARNEIRO 

 

Introdução: 

Esse projeto de pesquisa busca mostrar a influência midiática no universo infantil, questionando-a como: 

um bem ou mal necessário. A ideia da pesquisa é mostrar até que ponto a tecnologia faz com que as crianças 

sejam afetadas positivamente ou não, como paradigma: a capacidade de colocar em prática a criatividade 

despertada ao assistir a algum programa televisivo. Ou, como o seu uso excessivo, faz com que a criança 

deixe de desenvolver a coordenação motora: é necessário que a criança tenha tempo para colorir, desenhar, 

recortar, e para que isso seja possível, é preciso planejamento. Metodologicamente, este trabalho adotou 

como pesquisa de campo “testes” que serão aplicados em crianças entre 3/6 anos (adaptado com figuras) em 

escolas da rede particular e pública, e para os respectivos responsáveis. Por fim, buscando solucionar as 

questões e hipóteses colocadas em pauta nesta introdução, executamos este trabalho da melhor e mais 

competente maneira possível. 

Metodologia: 

O início da Era tecnológica pode caracterizar-se a partir de pequenos gestos de soldados americanos, como a 

preocupação com seus empregos. Houve a alta possibilidade de automação de máquinas. As mais 

tradicionais inovações são: televisões, celulares, tablets, entre outros, que vieram com o propósito de 

transformar a rotina do mundo. Muitas vezes para ajudar, mas também apresentando variados males. Com o 

decorrer dos anos, não foi diferente esse cenário nas escolas, as quais passaram por dificuldades ao 

introduzir esse meio em seu método de ensino. Despertar a atenção do aluno para esse novo recurso, é o 

foco do sistema. Nascidas na conhecida geração Z, a maioria das crianças possui o contato com aparelhos 

tecnológicos, podendo assim muitas vezes reconhecer um teclado antes mesmo do que o lápis. Vivendo 

nesse processo de formação tecnológico é nítida a evolução quanto a escrita, ortografia e vocabulário. 

Quando se usa essa técnica permite cada vez mais a interação de palavras e crianças. Essa nova metodologia 

preocupa cada vez mais especialistas, já que para esse processo tenha um impacto positivo precisa-se de um 

acompanhamento rigoroso por parte dos educadores. Tizuko Morchida Kishimoto é uma pedagoga que 

incentiva professores a se voltarem pedagogicamente para jogos com crianças, ela ainda especializa-se nas 

áreas de brincadeiras e jogos na sala de aula. Já Sônia Kramer tem como prioridade a especialização de 

capacitados para que haja uma melhora na formação cultural de ambas as partes. Comparando o que cada 

uma das pesquisadores fizeram de melhor em suas específicas áreas, percebemos uma grande semelhança, 

que o uso das suas especificas áreas seria para uma melhoria no seu dia-a-dia e que o uso das brincadeiras e 

tecnologia repercutam para uma melhora na sala de aula. 

Resultado: 

Na primeira etapa dos testes foi apresentados diversos logotipos para reconhecimento, e confirma-se a 

hipótese de que as crianças têm um ascendente contato com os veículos tecnológicos e perdem 

gradativamente seu interesse por jogos. Na segunda etapa, foi explorado as brincadeiras mais praticadas 

pelas crianças atualmente, e detecta-se que os alunos de rede pública são mais influenciados pela tecnologia 

do que os da rede particular. Entretanto, as brincadeiras tradicionais estão caindo no esquecimento pelas 

novas brincadeiras que envolvem tecnologia. Uma parcela considerável dos pais julgam maléfica a 

tecnologia como meio influenciador das crianças, mas acabam permitindo o contato. 

Conclusão: 
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A tecnologia está presente na vida das crianças atualmente, fazendo com que esqueçam do brincar e optando 

pelo mundo digital. Concluímos que a tecnologia no universo infantil possui benefícios, quando se impõe 

limite, e também malefícios. Além da elevada porcentagem na percepção da tecnologia como benéfica, 

ainda há pais que vêem como maléfica. Apesar de todo julgamento negativo, os responsáveis dão uma 

"liberdade digital" aos filhos, contradizendo-os. É inexistente a relação entre a tecnologia e classes sociais, 

há um afluente nível infantil no mundo digital com a maior porcentagem sendo do uso de meios midiáticos, 

em redes particulares e públicas. 
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ACULTURAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL: UM ESTUDO ETNOGRÁFICO NA RESERVA INDÍGENA RIO 

SILVEIRAS.  

ENJR201687097 

 

Instituição: Colégio Anglo Drummond 

Orientador(a): DAVI ALEXANDER BORUSZEWSKI 

 

Introdução: 

Este projeto refere-se a uma análise do processo de aculturação indígena no Brasil, especialmente na reserva 

indígena do rio Silveiras, uma tribo localizada na cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo. No processo 

de colonização feito por portugueses no século XVI, essa cultura foi vítima de um genocídio que poderia tê-

la dizimado completamente. Sendo considerados por alguns como os povos que mais possuem chance de 

serem extintos no mundo todo, eles ainda sofrem uma intensa desvalorização cultural, perdendo cada vez 

mais espaço para a cultura branca, que desencadeia, em muitos casos, à aculturação de indivíduos nascidos 

indígenas. Independente de tais problemas, a cultura indígena é de vital importância para o Brasil. O intuito 

desse projeto foi levantar e clarificar informações a respeito do processo de aculturação na reserva do Rio 

Silveiras, onde foi feita a expedição etnográfica. 

Metodologia: 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de caráter etnográfico. Embarcamos em uma expedição à 

Reserva Indígena rio Silveiras, onde foi possível ter um contato direto com a cultura e modo de vida dos 

índios percebendo o impacto da colonização europeia em uma geração aborígine. Além disso, realizamos 

uma entrevista com um estudioso, que dedicou parte da sua vida para morar em uma aldeia no centro-oeste. 

Para embasamento teórico foram estudados diversos conceitos antropológicos, como a aculturação e o 

etnocentrismo, sustentados por teóricos de extrema importância para as ciências humanas. 

Resultado: 

Em nossa pesquisa conseguimos perceber as dificuldades das sociedades indígenas perante a cultura 

nacional dominante. Desde o encontro da cultura europeia com a aborígene pudemos perceber alguns 

conceitos antropológicos de suprema importância no ramo da Antropologia e das Ciências Humanas em 

geral. 

Conclusão: 

O etnocentrismo no Brasil levou os portugueses a apoderarem-se do direito de intervir em toda a estrutura 

da sociedade indígena, e consequentemente o genocídio e a aculturação dos índios. Quanto a nossa 

expedição concluímos que ainda existem reservas indígenas no Brasil que preservam sua cultura nativa. 

Eles conseguem aproveitar o que é vantajoso de nossos costumes sem perder a essência dos seus. Assim, 

vivem em harmonia com a natureza e suas crenças e rejeitam qualquer tentativa de interferência de fora que 

possa ser prejudicial e nocivo. A jornada foi de extrema importância para observamos todos os conceitos 

estudados previamente. 
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IMAGEM FEMININA: PADRONIZAÇÃO E DIVERSIDADE  

ENJR201611611 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas Anglo 

Orientador(a): PATRÍCIA DA SILVA CASTRO 

 

Introdução: 

A diversidade é importante e necessária para discutir a valorização da padronização da imagem feminina. 

Esta multiplicidade pode ser étnica, sexual, social, política, entre outras. A variedade de estilos é 

evidenciada através da transformação da moda e da imagem construída entorno da figura feminina ao longo 

dos tempos. Após a criação do movimento feminista que busca por direitos iguais, os progressos da mulher 

se elevaram, aumentando sua participação na sociedade, valorizando conquistas pessoais e profissionais. A 

mídia tem muita influência sobre a padronização, pois cria e apoia um estereótipo a ser seguido, muitas 

vezes, utilizando mensagens implícitas dos mais variados assuntos. A presente pesquisa tem como objetivo 

aprofundar a discussão sobre a padronização e a diversidade da imagem feminina hoje em dia na sociedade 

brasileira. 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada através de um estudo de referências bibliográficas:dois livros, uma apostila e vinte 

e cinco sites.Foi realizada a partir do dia vinte e quatro do mês de março até o dia treze de junho do ano de 

2016 na cidade de Pindamonhangaba-SP, buscando apresentar o conceito de padronização e diversidade 

destacando o gênero feminino como principal alvo na sociedade. Os termos: diversidade, padronização, 

cultura, etnia, feminismo, moda foram estudados, analisados e utilizados como base de pesquisa e 

orientação no trabalho. Uma coleta de informações por meio de artigos sobre o sociólogo polonês Zygmunt 

Bauman, utilizando o seu conceito de “modernidade líquida” comum a relação à padronização. Assim como 

a associação feita com a teoria de “coerção” do sociólogo francês Émile Durkeim. A pesquisa de caráter 

exploratório levantou um breve panorama da imagem feminina nas últimas décadas (precisamente 60-90). 

Procurou-se, através de artigos, revistas e análise de peças publicitárias entender como é vista e aceita a 

imagem da mulher no século XX-XXI. Assim, buscando ressaltar as características da moda de cada época e 

as conquistas do gênero. Para complementar esse estudo, foi realizada uma série de entrevistas para 

pesquisa de campo, com mulheres de distintas faixas etárias e esferas sociais: como uma líder de visual 

merchandising, uma Secretária de Educação e Cultura e com uma youtuber. 

Resultado: 

Após as entrevistas realizadas, podemos concluir que atualmente o gênero feminino não encontra muita 

dificuldade em ascender de cargo, devido à maior aceitação no mercado de trabalho, pois aos poucos rompe-

se a barreira de dominação patriarcal à liberação da mulher, proporcionando uma posição de protagonista e 

não de coadjuvante.A diversidade deve ser preservada para que assim tanto físico quanto culturalmente as 

pessoas sejam diferentes e únicas. Cultura é parte do que somos, nela nos reconhecemos, identificamos 

nossas relações de convivência e de comunicação em uma sociedade. A diversidade não pode ser limitada 

por regras impostas pelo meio em que está inserida. A luta contra a padronização tem aumentado, já que as 

pessoas estão aceitando suas diferenças e começando a entendê-las como fator identificatório. A 

padronização, à medida que se torna uma regra a ser seguida é perigosa, estando sujeita a coerções. 

Conclusão: 
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A padronização está relacionada à mídia capitalista, tendo como objetivo ter lucros financeiros com a 

ditadura do corpo ideal, a publicidade utiliza a propaganda da imagem feminina para reforçar o estereótipo, 

sendo questionada pelas mulheres modernas que apreciam as diferenças entre os seres humanos. Empresas 

continuam oferecendo meios para construir um corpo padrão, dentro das exigências da estética atual, 

enquanto algumas defendem a “real beleza”. A aceitação do público e da mídia em relação à mulher “fora 

do padrão” é fundamental, para que assim, o gênero possua mais liberdade nas suas escolhas e no modo 

como se vê. 
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EDUCAÇÃO COM INCLUSÃO: UMA EXPOSIÇÃO DA REALIDADE DOS ESTUDANTES LGBTT´S  

ENJR201677004 

 

Instituição: E.M.E.F.M Professor José Ezequiel de Souza 

Orientador(a): VINICIUS PANAZZOLO 

 

Introdução: 

Buscamos apontar a realidade experienciada pelos LGBTTs dentro da escola Ezequiel, através da leitura de 

seus próprios estudantes. Podemos notar uma ausência de diálogos sobre as questões de gênero e 

diversidade, assim como, uma tentativa de invisibilizar tais questões. Através de leituras, pudemos notar que 

em ambientes escolares nos quais o diálogo sobre diversidade é realizado, há uma inclusão e uma maior 

aceitação das diversidades existentes. Como foi analisado, comparamos a expectativa de vida de pessoas 

transsexuais, assim como o alto índice de suicídio de adolescentes homoafetivos devido a pressão vivida 

pelos mesmos no ambiente escolar, familiar e social. Usamos de leitura autores como Guacira Lopes Louro, 

especialista nas questões de gênero, que aponta o mesmo como uma construção social do convívio entre as 

pessoas. Sendo assim, buscamos expressar e experienciar coletivamente esses entendimentos, afim de 

podermos trazer para dentro de nossa escola, essa maior aceitação social e cultural. 

Metodologia: 

Buscamos através de leituras indicadas pelos nossos professores, um maior entendimento sobre tais 

questões, para então compararmos com nossa realidade escolar e podermos assim entender melhor o nosso 

contexto social. Fizemos uma pesquisa sobre os relatos de experiências de alunos, onde os mesmos apontam 

suas vivencias, tais quais: “foi proposto dentro do trote dos alunos do 3° ano uma exposição sobre a 

realidade da comunidade Trans, porém o mesmo não foi bem recebido e aceito, sendo tratado como uma 

apologia”; piadas de cunho homofóbicos, por parte de alunos e professores e até mesmo desvalorização da 

discussão sobre tal tema. Isso nos levou tais questionamentos, onde procuramos entender melhor estas 

questões para então podermos discuti-las e tratá-las dentro do ambiente escolar. Procuramos analisar como o 

dialogo sobre diversidade de gênero na escola influencia a vivencia social desses alunos fora da mesma. 

Pudemos notar que houve significativa melhora, assim sendo, procuramos trazer tais discussões para dentro 

de nossa escola, apresentando nossas pesquisas aos professores, para que os mesmos, as levassem para os 

demais alunos. 

Resultado: 

Trouxe-nos uma visão mais profunda e um melhor entendimento das questões sobre diversidade, 

sexualidade e gênero, assim como a sua importância dentro do ambiente escolar. Pudemos notar que tais 

questões são norteadoras para um ambiente mais inclusivo, tolerante e aberto para que os alunos possam se 

expressar com mais liberdade não só no ambiente escolar como em seus relacionamentos na sociedade, na 

sua família e na construção de seu caráter como um cidadão. Além de nos dar ferramentas para podermos 

trazer tais diálogos para o ambiente escolar ao qual estamos inseridos. Todas essas pesquisas e análises 

servirão como pano de fundo para futuros projetos nos quais pretendemos experienciar, dentro de nossa 

escola, tais levantamentos e assim compartilhar com nossos colegas todo esse conhecimento. 

Conclusão: 

A partir dos debates e estudos, pudemos concluir que atualmente é necessário a exposição e o dialogo sobre 

a diversidade do gênero e sexualidade. Logo, esses diálogos possibilitam uma maior aceitação e 

entendimento sobre a situação experienciada pelos estudantes LGBTTs dentro do ambiente escolar. 

Enfatizamos a importância de notarmos as diferenças e individualidades de cada aluno, porém, sem 

esquecermos de que no fim somos todos humanos, iguais em nossas diferenças e merecemos nosso lugar no 

mundo. 
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APAGÃO NO MAGISTÉRIO: POR QUE OS JOVENS NÃO QUEREM MAIS SER PROFESSORES?  

ENJR201606784 

 

Instituição: COLÉGIO DRUMMOND 

Orientador(a): MARLISE MAURENTE MACHADO 

 

Introdução: 

Houve um tempo na história em que a profissão de professor era considerada uma das mais importantes e, 

portanto, havia uma procura significativa, principalmente entre as mulheres. No entanto, a partir dos anos 

70, o acesso à educação no país passou a se popularizar, mas a estrutura física e humana não acompanhou 

essa evolução. Por conseguinte, a qualidade no ensino básico decaiu, acarretando as primeiras 

desvalorizações nessa carreira. A fase em que vivemos começa a preocupar autoridades para um possível 

apagão de professores muito em breve, já que a procura pelas licenciaturas cai cada dia mais. Além disso, a 

profissão não traz nenhum tipo de orgulho a quem a escolhe, pelo contrário, gera pena e desprezo. Nosso 

trabalho se justifica nessa iminente crise. 

Metodologia: 

Utilizamos a metodologia científica, com aplicação de questionários a alunos de Ensino Médio de escolas 

públicas e particulares, cursinhos pré-vestibulares e faculdades, a fim de compreender as razões que levam 

esses jovens a preferirem outros cursos às licenciaturas. Analisamos os dados mais recentes de “candidato/ 

vaga” de algumas universidades, comparando a procura das licenciaturas à de cursos ditos de prestígio 

social. Fizemos também pesquisas bibliográficas para relacionar dados e resultados com ideias de alguns 

pensadores. 

Resultado: 

De acordo com a nossa pesquisa, ainda há jovens que considerariam exercer a profissão de professor, porém 

a maioria não apontou o magistério como primeira opção de curso. Entretanto, ao ver os resultados dos 

questionários passados nas universidades de licenciatura, vemos que muitas pessoas prestam o curso mesmo 

não tendo sido a sua preferência. Já entre os jovens que não consideram seguir essa carreira, a maioria sabe 

que a profissão de professor é uma das mais importantes de todas. Ou seja, o professor é muito importante, e 

quase todos os jovens sabem disso, mas essa profissão não os atrai, pois há muitos fatores que os 

desmotivam. Também observamos que 27,5%, em média, dos profissionais dessa área trocariam de 

profissão por dificuldades enfrentadas diariamente nas escolas. 

Conclusão: 

Concluímos que essa profissão está fadada a ser extinta das opções profissionais para os jovens no país e 

que, devido à desvalorização desse profissional, há o risco de um apagão de professores na educação básica 

brasileira. Interessante notar que, apesar da baixa procura pela licenciatura, muitos alunos consideram a 

docência como uma das mais importantes. Entretanto, os alunos que têm formação privilegiada buscam 

cursos de melhor remuneração e status, sendo poucos os que optam pela licenciatura. Esperamos que este 

estudo sirva de conscientização para a reversão do quadro caótico da educação nacional. 
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ROMANTIZAÇÃO E BANALIZAÇÃO DA DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA NO SÉCULO XXI  

ENJR201679508 

 

Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): MARCELO CLETO ARNEIRO 

 

Introdução: 

A romantização da depressão na adolescência é caracterizada pela banalização dos sintomas da real doença 

psíquica. Nessa fase, os adolescentes acabam passando por momentos de dúvidas e questionamentos 

apresentando assim momentos de dificuldades. É normal passarmos por isso, mas não podemos 

simplesmente colocar o termo “depressão”, já que este é um termo usado para uma doença séria que afeta 

uma boa parte dos adolescentes do mundo. O termo romantização indica a confusão que as pessoas fazem 

ao comparar uma simples tristeza momentânea, com algo realmente que deve ser avaliado, e medicado. O 

verbo romantizar acaba passando uma ideia boa de uma situação conflituosa. Apenas se mostrar triste ou 

desanimado durante algum período não é suficiente para se considerar uma pessoa doente. A concretização 

do diagnóstico deve ser feita por um especialista. 

Metodologia: 

Desde o início do trabalho pesquisamos a maneira que os jovens entendem a depressão. Para realizar nossa 

pesquisa de campo aplicamos questionário nas seguintes escolas de ensino médio: ETEC de Cachoeira 

Paulista e no Colégio Drummond. Apresentamos nosso tema para que pudessem responder as perguntas 

conscientemente. Fizemos perguntas nas quais os alunos não precisavam se identificar. O objetivo era ter a 

opinião de vários jovens sobre o assunto. Fizemos a divisão dos questionários por gênero para encontrar 

nossos resultados. 

Resultado: 

Pudemos concluir que em nossa pesquisa obtivemos um resultado relativamente inesperado, onde a 

depressão afeta uma maior quantia de jovens do sexo masculino. A pesquisa também resultou em duas 

pessoas que afirmaram ter depressão, e usaram o questionário como uma forma para "desabafar" sobre os 

malefícios da doença. 

Conclusão: 

A banalização da depressão é um dos maiores problemas ligados à doença, principalmente entre os 

adolescentes, que confundem uma tristeza momentânea com a doença séria e que deve ser acompanhada por 

um profissional. Existe influência da mídia ao retratar como é interessante estar deprimido causando grande 

alvoroço na internet, com pessoas desabafando procurando consolo. Nem todos os adolescentes romantizam 

a depressão, como visto na pesquisa de campo. Nosso objetivo é mostrar que essa doença está sendo 

banalizada entre os jovens principalmente por influencias do meio em que vivem, mas ao desenrolar do 

trabalho tivemos resultados distintos. 
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A SITUAÇÃO DE PROVAVEL ONIPOTÊNCIA DOS JOVENS PERANTE O ÁLCOOL  

ENJR201611451 

 

Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): MARCELO CLETO ARNEIRO 

 

Introdução: 

O consumo de álcool entre jovens e adolescentes tem crescido consideravelmente, e objetivamos através 

dessa pesquisa apontar dados, causas e consequências que essa atitude pode acarretar. Quando tratamos do 

consumo do álcool entre jovens e adolescentes é necessário analisar com atenção a realidade vivida por esse 

indivíduo, ou seja, o meio social em que ele está inserido, e o que pode ser feito para combater o uso 

inadequado e excessivo dessa substância. Partindo do objetivo inicial que é apontar o motivo da busca pelo 

álcool, podemos considerar que a composição química da bebida alcoólica traz reações que por um 

momento passageiro que alivia o estresse, traz sonolência, reprime a timidez, e essas reações podem ser a 

solução para o problema enfrentado no momento. Obviamente que o álcool também pode ser procurado 

apenas para a diversão, mas a questão é a quantidade inserida, e o que o excesso pode acarretar. 

Metodologia: 

Através da pesquisa, entre os alunos do Colégio Drummond, Curso Preparatório Pré-vestibular (Anglo 

Guaratinguetá) e Escola de engenharia de Lorena (ELL/USP), foi possível identificar que grande parte do 

público-alvo são os jovens e adolescentes de aproximadamente 14 anos. A pesquisa foi realizada em 

diferentes campos sociais, a fim de proporcionar amplitude e diversificação. Apontando realidades 

diferentes, causasdiversas, bem como suas consequências. Também realizamos um comparativo entre o 

público do ensino médio e do ensino universitário; e um comparativo entre os sexos; verificando a variação 

das estatísticas. O instrumento para coleta de dados será realizado por meio de entrevista semi-estruturadas. 

As informações foram registradas seguindo o roteiro de entrevista e utilização de áudio e vídeo, contando 

com a participação de opiniões médicas, psicólogas e sociológicas, além de consultas literárias. 

Resultado: 

Percebemos que no começo da adolescência o número de consumidores de álcool é muito grande. No 

gráfico sobre o Curso Preparatório Pré Vestibular (Anglo de Guaratinguetá), podemos notar que a taxa de 

adolescentes que ingerem álcool chega a 70%. Já no gráfico referente à faculdade, essa porcentagem cai 

para 44%, o que revela que os menores de idade dominam o "mundo do álcool". Conseguimos relatar que o 

maior consumo é por parte das mulheres de 16 a 17 anos, o que podemos associar com o 2°/3° ano do 

Ensino Médio. Vemos também que a maioria indica a curiosidade como a maior motivação para o primeiro 

contato com o álcool. 

Conclusão: 

Associado à influência que a bebida exerce nos estudantes está o acesso no comércio e o incentivo nas 

propagandas. A princípio, considerou-se superficial a influência do álcool, percebendo nesta pesquisa que é 

uma falha da sociedade, que associa o álcool com o sucesso, criando uma cultura de adoração. Esse cenário 

dá sequencia à cultura do álcool proporcionando poder e “status” aos consumidores, conforme veiculado na 

televisão. Embora o foco seja o público masculino, as mulheres têm participação significativa nesse 

consumo. É utopia uma sociedade sem consumo de álcool, por isso, será necessária uma campanha para 

mudar esse comportamento social. 

 

 
 

 

 



  

42 

 

O FUTURO DO PAÍS A MESA: ANÁLISE DA CULTURA CULINÁRIA E POTENCIAL GASTRONÔMICO DE 

CAÇAPAVA-SP COMO FORMA DE ECONOMIA CRIATIVA  

ENJR201608295 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): ANA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS 

 

Introdução: 

Atualmente, no Brasil, vive-se uma grave crise socioeconômica, responsável pelo desemprego de mais de 

10 milhões de cidadãos (IBGE, 2016). A partir desse contexto, decidiu-se estudar opções para amenizar a 

situação, em escala local, pois é a partir dela que se solucionam os problemas com maior facilidade e 

eficácia, uma vez que é mais específica. A cidade escolhida foi Caçapava-SP, que possui rico acervo 

culinário, contando com diversos pratos típicos: bolinho da Prima (ou bolinho caipira); taiada; cachaça e 

outros. Desse modo, foi escolhido pesquisar e analisar se é possível utilizar o potencial gastronômico da 

cidade como forma de economia criativa, para ajudar a diminuir o desemprego, grande problema nos 

últimos meses no Vale do Paraíba. A economia criativa permite crescimento econômico e geração de renda, 

ao mesmo tempo em que valoriza a expressão cultural. 

Metodologia: 

Para a realização desse projeto, foi escolhida a utilização de métodos próprios da Pesquisa Social, do tipo 

explicativo. Realizou-se uma revisão de literatura com os seguintes livros: “Cidades criativas - 

perspectivas” e “Economia criativa como estratégia de desenvolvimento: uma visão dos países em 

desenvolvimento”, de Ana Carla Fonseca Reis; “Culinária tradicional do Vale do Paraíba”, de Paulo 

Florençano e Maria de Abreu; “Folclore Brasileiro”, de Nilza Negale; e “Por uma outra globalização: do 

pensamento à consciência universal”, de Milton Santos. Também foram utilizados como fundamentação 

teórica artigos sobre a crise no Brasil e no mundo. Realizou-se uma entrevista com Darcy Breves, 

pesquisadora de folclore e cultura do Vale do Paraíba e de Caçapava. Na pesquisa de campo, foi aplicado 

um questionário sobre os conhecimentos da população, de crianças a idosos, acerca da cultura gastronômica 

e culinária da cidade, para avaliar a sua importância para o povo. Teve-se, como objetivo, a investigação das 

potencialidades culturais, gastronômicas e regionais, da cidade para concluir se elas podem ser utilizadas 

para movimentar a economia local. Após a realização da pesquisa de campo, os resultados foram 

digitalizados e convertidos em gráficos. 

Resultado: 

Descobriu-se que 60,0% das pessoas questionadas não frequentam festivais gastronômicos, mas 

frequentariam se Caçapava tivesse um. Mais da metade dos adultos afirmou não saber a diferença entre o 

bolinho da Prima e o de São José (outra receita, típica de Jacareí-SP e São José dos Campos-SP). Menos de 

10,0% das crianças que responderam ao questionário já tinham experimentado a taiada. Outra informação 

significativa coletada foi a de que mais de 70,0% dos adultos responderam que comprariam esses alimentos 

se estivessem disponíveis em mais estabelecimentos da cidade. 

Conclusão: 

Por meio da análise dos dados obtidos com os questionários (alguns já apresentados), foi possível perceber 

que o potencial gastronômico de Caçapava não é bem desenvolvido, apesar de os habitantes apreciarem os 

pratos típicos. É preciso, portanto, que haja alguma mobilização da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer 

de Caçapava, para que o patrimônio cultural da cidade seja mais valorizado, seja incentivando a 

produtividade da culinária local, como forma de economia criativa, seja realizando projetos para um futuro 

festival gastronômico. 
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DILATAÇÃO TÉRMICA PRESENTE NO COTIDIANO  

ENJR201656893 

 

Instituição: SESI 

Orientador(a): GUSTAVO RODRIGUES SILVA PERRUCINI 

 

Introdução: 

O trabalho em questão é sobre a dilatação térmica nos três estados físicos da matéria, mais concretamente 

sobre a presença da mesma no cotidiano. É objetivo deste trabalho disseminar conhecimentos básicos da 

física, especificamente na área da dilatação térmica, fazendo com que a população possa aplicar em seu 

cotidiano os conhecimentos assimilados. 

Metodologia: 

Tal trabalho teve a metodologia pautada em pesquisas em livros e em sites específicos na internet. Para 

cumprir o objetivo supracitado, utilizamos de apresentação em PowerPoint; elaboração de banner 

explicativo; entrega de folhetos sobre o tema; realização de experimentos sobre dilatação dos sólidos e dos 

líquidos, para exemplificar na prática o conteúdo assimilado e apresentado. 

Resultado: 

Com a apresentação do trabalho em PowerPoint e com o banner elaborado, conseguiu-se passar ao público 

que assistiu ao trabalho os conteúdos referentes à dilatação térmica, fazendo com que o mesmo assimilasse 

melhor tal parte da física, que está fortemente presente no cotidiano geral; Com os aproximadamente 100 

folhetos impressos, conseguiu-se multiplicar ainda mais os conhecimentos a outras pessoas que o leram; 

Com os experimentos, comprovou-se de forma prática e dinâmica a presença da dilatação nos sólidos e nos 

líquidos, através de materiais presentes em nosso dia a dia, como por exemplo, chaves, cadeados e até 

mesmo a água. 

Conclusão: 

A dilatação térmica é um fenômeno físico que se caracteriza pelo aumento das dimensões de um corpo de 

acordo com a variação de temperatura do meio. A mesma ocorre nos três estados físicos da matéria: Sólido, 

líquido e gasoso. Este fenômeno está bem presente em nosso cotidiano, como por exemplo, nas juntas de 

dilatação encontradas em pisos e linhas férreas de trens. Encontra-se também na gasolina, quando 

erroneamente enche-se o tanque do carro acima do ideal, e a mesma acaba transbordando ou danificando o 

veículo por sofrer dilatação em dias quentes. 
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MATERNIDADE E FECUNDIDADE: UMA BREVE REFLEXÃO ACERCA DE MULHERES QUE 

ESCOLHERAM NÃO TER FILHOS.  

ENJR201603878 

 

Instituição: Bom Jesus Externato 

Orientador(a): MALCO RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 

 

Introdução: 

Esse trabalho visa refletir a respeito dos fatores que levaram várias mulheres brasileiras a escolherem não 

terem filhos e oferecer um melhor entendimento a respeito dessa escolha. Segundo Beauvoir (1949), a 

mulher é uma fêmea na medida em que se sente fêmea. Desse modo, este trabalho teve como principal 

fundamento quebrar o estigma de que a mulher nasceu para ser mãe, sendo que muitas resistem a esse 

padrão imposto pela sociedade 

Metodologia: 

Essa pesquisa teve como objetivo oferecer um melhor entendimento da escolha da não maternidade de 

mulheres brasileiras, a fim de refletir sobre os fatores que as levaram a tal caminho. Por isso, se apresentou 

como básica. Quanto a sua natureza, se enquadrou na pesquisa explicativa, pois analisou as taxas de 

fecundidade do Censo IBGE, buscando fatores históricos que ajudaram a compreender os objetivos tratados 

nesta pesquisa. Após o levantamento de material teórico, os principais fatores históricos de cada década 

(1950 - 2010) foram analisados, para, dessa forma, serem produzidas algumas considerações descritivas 

parciais, promovendo uma breve reflexão da escolha de não maternidade de mulheres brasileiras. 

Resultado: 

Com base nas taxas de fecundidade do IBGE das décadas de 1950 até 2010, foi visto que em 1950 as 

mulheres tinham cerca de 6,26 filhos. Em 1960, cerca de 6,3 filhos. Em 1970, cerca de 5,8 filhos, sendo a 

primeira queda no intervalo de tempo pesquisado. Em 1980, cerca de 4,4 filhos. Em 1990, cerca de 2,9 

filhos. Em 2000, cerca de 2,3. E em 2010, o gênero feminino tinha cerca de 1,9 filhos, número menor do 

que o necessário para a reposição da população. As quedas na taxa de fecundidade estão ligadas a diversos 

fatores, entre eles o êxodo rural, pois é na cidade que se tem acesso às informações, e à inserção da mulher 

no trabalho. 

Conclusão: 

Considerou-se que algumas mulheres brasileiras escolhiam não ter filhos por exigirem muito dinheiro, 

tempo, dedicação e desejo. Entretanto, ao depararmos com a história que o gênero feminino carrega, 

percebemos que, ao longo de cada década, as mulheres ganharam cada vez mais espaço no mercado de 

trabalho, na política e na educação. Dessa forma, foram quebrando aos poucos os padrões patriarcais que 

antes as limitavam, a ponto de quererem construir suas identidades e decidirem se um filho fará parte delas 

ou não. 
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ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO COMO RECURSO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS 

PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.  

ENJR201680160 

 

Instituição: Bom Jesus Externato 

Orientador(a): MALCO RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 

 

Introdução: 

Este trabalho visa conscientizar os leitores sobre como a terapia com cães pode ser um recurso capaz de 

estimular os portadores de necessidades especiais a terem uma vida mais saudável e melhorarem seu 

desempenho, e assim, suas vidas. Segundo Caetano (2010), “o sucesso da terapia é medido pelo que 

proporcionam ao homem, a fim de recuperar e inserir o indivíduo socialmente, com a contribuição do 

animal”. A partir disso, os animais fazem com que os indivíduos esqueçam um pouco de seus problemas 

cotidianos e estimulem as pessoas a interagirem e fazerem movimentos de afeto que, muitas vezes, apenas o 

terapeuta não conseguiria realizar. 

Metodologia: 

Esta pesquisa possuiu abordagem do tipo quantitativa, com auxílio de entrevista semi-estruturada, com a 

participação de cinco (5) responsáveis por pessoas portadoras de necessidades especiais e um (1) terapeuta, 

que participam do projeto “Cãoterapia” na APAE de uma cidade do Médio Vale do Paraíba. Após 

autorização, mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foi aplicada a entrevista, 

contendo três (3) perguntas abertas. Os dados foram tabulados, analisados e comparados pelo suporte do 

referencial teórico. 

Resultado: 

Foi possível refletir que todos têm notado melhorias com o início da terapia, onde 17% deles notaram 

desenvolvimento de tato, 33% melhorias na afetividade, socialização e coordenação motora e 50% na 

locomoção. Cerca de 83% dos participantes reconhecem que a terapia tem contribuído para que o indivíduo 

se torne mais independente, visto que descreveram o fato de alguns dos portadores de necessidades 

especiais já conseguirem conduzir os cães sem auxílio dos terapeutas e se comunicar com menos 

dificuldade. Entre os entrevistados 17% consideram que a terapia tem contribuído parcialmente para maior 

independência do indivíduo, pois, os cadeirantes são mais limitados, ainda que haja melhorias, eles ainda 

dependem bastante dos responsáveis, embora alguns tenham conseguido voltar a andar. Dos entrevistados, 

83% também percebem seus filhos mais afetivos, calmos, sociais e felizes após as sessões de terapia. 

Conclusão: 

Com este trabalho foi permitido perceber que há melhoria na qualidade de vida de pessoas portadoras de 

necessidades especiais com o uso da TAA (Terapia assistida por animais), porém, em alguns casos, não 

totalmente, visto que muitos ainda são dependentes dos responsáveis por possuírem casos muito graves. 

Entretanto, foi uma ótima forma de terapia com evidentes chances de avanço para a qualidade de vida destes 

indivíduos. Para Maniakas (2011): “a terapia parte do princípio de que o amor e a amizade entre animais e 

seres humanos promovem a saúde e trazem benefícios para a vida do assistido”. 
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O ABANDONO SOCIAL SOFRIDO PELA POPULAÇÃO DE RUA  

ENJR201665657 

 

Instituição: Bom Jesus Externato 

Orientador(a): MALCO RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 

 

Introdução: 

Este trabalho visa promover a reflexão acerca do abandono social sofrido pela população de rua (ser 

invisível). Segundo Rodrigues (2015), ocorre uma atitude discriminatória, o chamado “preconceito”, que é 

muito comum entre os moradores de rua. É sob este contexto que a sociedade julga, sem saber o que aquele 

indivíduo sofreu em sua vida, e que o fez largar o seu futuro e iniciar uma trajetória nas ruas. 

Metodologia: 

Para tanto, esta pesquisa de cunho qualitativo procurou levantar informações, ainda que básicas, com o 

auxílio de dados coletados a partir de entrevista semi-estruturada composta de duas perguntas feitas a sete 

(7) moradores de rua, no qual se procurou investigar: “Como vieram parar nas ruas?”. “Você se sente 

invisível pela sociedade?”. Assim, foi traçado um perfil, ainda que preliminar e parcial, referentes as suas 

vidas. Desse modo, foram levantadas algumas considerações à respeito do problema pesquisado, 

promovendo a possibilidade de conscientização das pessoas com o referido. 

Resultado: 

Especificamente foi possível analisar que os entrevistados deixaram seus lares na minoria das vezes por 

vontade própria (10%), alguns vinculados a problemas familiares (50%) e, outros (40%) pelo alcoolismo e 

pelas drogas. Segundo os entrevistados, não é sempre que se sentem “invisíveis” pela sociedade (57%), por 

já estarem acostumados com os olhares indiferentes pelos que passam. Notou-se que dos moradores 

pesquisados, todos carregam um passado bem triste e conflituoso, e também lutam por uma sociedade com 

melhores condições de vida e sem desigualdades. 

Conclusão: 

Com este trabalho foi permitido perceber parcialmente que as causas que levaram os moradores de rua 

entrevistados a decidirem viver sem endereço fixo, estão ligados aos conflitos familiares, ao alcoolismo, às 

drogas, e ao desemprego. Também foi possível refletir, que existe uma grande desigualdade pois muitas 

pessoas os ignoram na sociedade, embora percebam suas presenças na ótica dos entrevistados. 
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INCLUSÃO ESCOLAR: EXPLORANDO A SITUAÇÃO REAL E A IDEAL  

ENJR201600165 

 

Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

O primeiro marco da educação especial aconteceu em 1854. Dom Pedro II, influenciado pelo ministro do 

Império Couto Ferraz, admirado com o trabalho do jovem cego José de Azevedo que educou com sucesso a 

filha do médico da família imperial, Dr. Sigaud, criou o “Imperial Instituto dos Meninos Cegos”. As escolas 

têm como obrigação aceitar os portadores de deficiência, de acordo com o artigo 208 da Constituição 

Federal. Porém, segundo Wagner Santana, gerente de Educação do “Mais Diferenças”, “Falta muito para a 

escola brasileira ser considerada inclusiva”. No Brasil é lei a inclusão social nas escolas, mas de acordo com 

a educadora Sônia Aranha, não é exatamente isso que acontece. Neste trabalho, buscaremos resolver o 

problema da ausência do convívio social dos deficientes, procurando assim, melhorar o desenvolvimento 

social e intelectual dos mesmos. Para nos aprofundar nessa pesquisa, coletamos dados de alunos e tutores, 

que convivem com estudantes de inclusão. 

Metodologia: 

Essa pesquisa é exploratória e os dados foram coletados em três etapas. Na primeira coletamos os dados 

bibliográficos em livros e artigos científicos, na segunda aplicamos um questionário impresso para alunos 

do ensino médio com o objetivo de explorar o conceito e a opinião com relação a inclusão escolar e na 

terceira realizamos entrevistas com as tutoras e com uma psicóloga. 

Resultado: 

No nosso primeiro questionário, que foi aplicado nas escolas particulares, ao todo foram 137 alunos dos 

segundos e terceiros anos. Umas das perguntas mais importantes que influenciaram a conclusão do trabalho 

foi, ‘’Você conhece o projeto de inclusão do Brasil?’’, 47 responderam SIM, 68 responderam NÃO e 22 

responderam NÃO SEI. No mesmo questionário conseguimos obter que 74% dos alunos dizem que busca se 

relacionar com os portadores de deficiência. Porém, 90% dos alunos acreditam que existe um preconceito 

dos estudantes considerados normais em relação aos alunos de inclusão. Outro questionário que aplicamos 

foi para três tutoras de uma escola privada, localizada na cidade de Lorena. Através deste conseguimos obter 

que apenas uma das três tem um estudo específico para cuidar de uma criança com deficiência. As tutoras 

relatam que não conhecem de fato o projeto de inclusão. Concluímos também que as tutoras ajudam os 

alunos a interagir quando necessário. 

Conclusão: 

O projeto de inclusão surgiu no Brasil na época do império brasileiro, com o passar do tempo os deficientes 

foram adquirindo espaço nas escolas e legislações.O Canadá é referência em inclusão social.A partir da 

análise dos dados, foi possível concluir: a maioria dos alunos e as tutoras entrevistadas não conhece o 

projeto de inclusão do Brasil. Além disso, as tutoras não possuem estudo específico para cuidar dos alunos 

de inclusão.Ainda há discriminação em relação aos alunos portadores de deficiência, fato confirmado pelos 

alunos questionados e relatos das tutoras. 
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A JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA, PROJETOS DE VIDA EM CRISE: UM ESTUDO COMPARATIVO.  

ENJR201678203 

 

Instituição: Bom Jesus Externato 

Orientador(a): MALCO RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 

 

Introdução: 

Esse trabalho leva em consideração a reflexão sobre os conflitos de identidade apresentados pela juventude 

em idade ativa e, se os jovens pesquisados possuem uma crise de identidade ou a falta de um projeto de 

vida, senão a falta de uma figura referencial. Segundo Pochmann (2004), a crise no Brasil, os desempregos 

que vêm acontecendo, são alguns dos motivos responsáveis pela crise do projeto de vida dos jovens, visto 

que por influência desses fatores e outros, eles vão perdendo suas perspectivas em relação ao futuro e ficam, 

por vezes, desmotivados. Desse modo, este trabalho teve como principal objetivo analisar a diferença entre 

estudantes de escola pública e estudantes de escola privada, em relação à maneira como pensam seus 

projetos de vida. 

Metodologia: 

Este trabalho teve abordagem quantitativa, o qual considerou-se a opinião de 9 estudantes do Ensino Médio 

de três escolas particulares e 11 estudantes do Ensino Médio de uma escola pública, sendo todas 

pertencentes à mesma cidade do médio Vale do Paraíba. O instrumento de coleta utilizado foi um 

questionário contendo dez perguntas objetivas. Após tabulados, os dados foram tratados no Excel e 

posteriormente analisados por suporte teórico. 

Resultado: 

Analisando os dados obtidos foi possível concluir que pelo menos 35% de alunos de escolas públicas 

estudam ao menos duas vezes por semana em casa. Coincidentemente 35% dos alunos de escola privada 

também estudam em casa, mas com o diferencial de todos os dias. Com 70% , tanto alunos de escola 

pública, quanto os de escola particular, têm um projeto de vida a seguir e, inclusive uma figura referencial 

como inspiração, sendo na maioria das vezes, o pai. Entre os alunos da rede pública 25% estudam apenas 

um dia antes da prova, o que não é considerado aconselhável, pois o aluno não estuda para sua própria 

aprendizagem e sim, apenas com o intuito de alcançar a nota desejada. Chamou a atenção o fato de 5% dos 

alunos da escola pública não possuírem interesse algum nos estudos e não terem um projeto de vida. 

Conclusão: 

Conclui-se que, alguns alunos precisam de uma atenção maior em relação aos seus estudos. Em geral, a 

condição está boa. Uns estudam menos do que outros, mas de qualquer forma, estudam e têm projetos de 

vida a seguir, e outros que ainda não têm, sendo minoria. 
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QUAL A RELAÇÃO ENTRE A “GERAÇÃO MORCEGO” E O USO DA TECNOLOGIA?  

ENJR201657031 

 

Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

Nesse trabalho iremos apresentar um novo assunto, denominado “GERAÇÃO MORCEGO”, expressão 

utilizada pelo Pastor Cláudio Duarte e publicado em seu site em fevereiro de 2016. Tal expressão é a relação 

entre a ausência do sono e a geração Y, uma geração que confia muito nas mídias digitais para controlar suas 

atividades diárias e se manter informados. Desse modo, o objetivo é alertar o quão prejudicial é a privação 

do sono e a utilização exagerada dos celulares, prevenindo problemas graves e trazendo tratamentos para os 

que já apresentam os sintomas dessa geração. Escolhemos o tema devido às observações realizadas durante 

nosso cotidiano, na maioria dos casos em nosso ambiente escolar, levando em conta que é um assunto 

importante já que hoje em dia o uso dos celulares se tornou algo comum. 

Metodologia: 

Para responder a questão problema, foi realizada uma entrevista com a psicopedagoga de uma escola 

privada, localizada na cidade de Lorena e um questionário foi aplicado para salas do ensino médio. O nosso 

trabalho é de natureza qualitativa e a análise de dados foi feita com a realização da observação do conteúdo 

presente em artigos científicos e teses, seguido da realização de estatísticas numéricas, gráficos e dados de 

entrevistas para a conclusão do trabalho. 

Resultado: 

Analisando os dados coletados o grupo pode constatar que a maioria dos alunos não conhecem a geração 

morcego apesar de fazerem parte dela, que a maioria faz uso do celular mais de seis horas por dia e usam 

também durante a noite. a maior parte da amostra usa o celular para lazer, conhece as consequências do uso 

excessivo e sabem que usar durante as aulas provoca perda de atenção. 

Conclusão: 

De acordo com o trabalho realizado, o objetivo de mostrar se há ou não uma relação entre “geração 

morcego” com o uso dos celulares foi alcançado, trazendo uma conclusão de que o uso exagerado dos 

celulares causa vicio e consequências graves para a saúde, dentre elas a insônia. Além disso, os gráficos a 

partir dos dados colhidos no questionário indicam que o assunto não é difundido e os jovens não sabem da 

existência dessa geração. Com isso, aumenta importância da divulgação desse assunto. 
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O QUE É MAIS EFICAZ NA HORA DE INGRESSAR NO VESTIBULAR: ESTUDAR NA ESCOLA OU EM 

CASA?  

ENJR201600163 

 

Instituição: Bom Jesus Externato 

Orientador(a): MALCO RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 

 

Introdução: 

: Este trabalho visa refletir sobre a importância do uso de estratégias de estudo em preparação para o 

vestibular. Sob esta ótica procurou-se averiguar qual(is) método(s) é/são mais utilizado(s) entre os alunos: 

estudar apenas na escola durante as aulas ou aperfeiçoar os estudos de sala em casa? Segundo uma pesquisa 

feita por psicólogos norte-americanos, publicado pela Associaton for Psychological Science, a maioria dos 

métodos mais utilizados, como resumos, não são unicamente suficientes, e possuem estratégias melhores e 

mais eficazes. 

Metodologia: 

Esta pesquisa teve abordagem quantitativa, em que participaram doze (12) jovens na faixa etária entre 15 a 

18 anos, que estudam em duas escolas particulares de uma cidade do Médio Vale do Paraíba. O instrumento 

de coleta contemplou cinco perguntas, sendo três semi-objetivas, e duas objetivas acerca do objeto de estudo 

.Os dados foram tratados pelo site Survio para se obter uma reflexão acerca dos métodos de estudos 

levantados por alunos do Ensino Médio e alunos que se encontram no Cursinho Vestibular, com auxílio de 

referencial teórico. 

Resultado: 

Percebeu-se que 98% dos pesquisados pretendem prestar vestibular no ano de 2016; e que 75% possuem 

preferência em estudar tanto na escola, quanto em casa; porque têm mais facilidade em assimilar os 

conteúdos a partir de resumos 58,3%, e auto explicações 41,7%. Ainda, 41,7% demonstram a importância 

da grifação como recurso. Desse modo, conclui-se que a maioria dos estudantes tende a se preparar para o 

vestibular com estratégias pontuais e consideram o estudo tanto na escola quanto em casa, como 

importantes meios para ingressar na graduação, por meio do vestibular. 

Conclusão: 

Considerou-se que a maioria dos alunos têm a preferência em estudar por meio de resumos e auto 

explicação, além de optarem por estudar tanto na escola, quanto em domicílio. Percebeu-se que boa parte irá 

prestar vestibular no ano de 2016. Pode se concluir que há uma grande importância em ter uma base de 

estudo para ingressar no vestibular complementando a matéria já aplicada em período escolar, utilizando-se 

de alguns recursos, em especial a grifação. 
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HISTÓRIA DEMOCRÁTICA DO BRASIL E A IMPORTÂNCIA DO VOTO CONSCIENTE.  

ENJR201647927 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

O voto possui extrema importância na democracia. Através dele, é possível eleger uma pessoa que nos 

representará em algumas instituições. Porém, essa escolha deve ser feita com consciência política, após uma 

análise das propostas do candidato, além do histórico político e pessoal. É evidente, principalmente nos dias 

de hoje, a consequência do voto inconsciente, gerando diversos protestos e má administrações do dinheiro 

público, acarretando crises políticas e a diminuição na qualidade de vida dos brasileiros. Realizamos esse 

projeto de pesquisa com a finalidade de descobrir se os eleitores da cidade de Guaratinguetá são 

politicamente conscientes e, caso não, incentivá-los a escolher melhor nossos representantes. 

Metodologia: 

Essa é uma pesquisa de caráter exploratório, os dados foram coletados em etapas. Na primeira etapa 

coletamos os dados bibliográficos em sites específicos, artigos e revistas. Na segunda etapa realizamos uma 

pesquisa de campo no centro da cidade de Guaratinguetá com a finalidade de descobrir como a população 

local elege seus políticos e se eles acompanham a administração dos políticos. 

Resultado: 

Tabulados os dados podemos verificar que a maioria da amostra lembra do ultimo candidato que votou, a 

minoria acompanha a administração dos seus candidatos, metade da amostra analisa p projeto dos 

candidatos e muitos sofrem influências de amigos e parentes para votar. 

Conclusão: 

Levando-se em conta o que foi observado, concluímos que o Brasil possui, desde que éramos colônia, uma 

história democrática cheia de interesses e despreparada.Como diz a nossa Constituição Federal, “todo o 

poder emano do povo”, assim é necessária uma conscientização do eleitor sobre a escolha dos 

representantes. Para reverter esta situação, devemos nos conscientizar sobre a importância do voto. Além 

disso, deve se investir na educação para que gere uma população preparada e pessoas cada vez mais 

honestas e com vontade de mudança e melhoras para nosso país. 
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O APERFEIÇOAMENTO DO CORPO COM AS TECNOLOGIAS – O HOMEM DO AMANHÃ  

ENJR201667512 

 

Instituição: Colégio Anglo Cassiano Ricardo 

Orientador(a): RAFAEL LOPES PRIANTI 

 

Introdução: 

Refletimos acerca das transformações do homem. Consideramos de suma importância a percepção da 

tecnologia na história da humanidade, uma vez que a sociedade atual vem estreitando cada vez mais a 

barreira entre homem e máquina, devido aos avanços tecnológicos que permitem o nosso constante 

aprimoramento. O que destaca este projeto é a possibilidade de melhor compreensão da travessia do homem 

biológico ao que conhecemos como homem-máquina, para conhecermos as mudanças pelas quais nossa 

sociedade tem passado e, assim, construirmos nossa identidade, contemplarmos quem somos e com a 

convivência, abrirmos caminho para que sejam construídas novas histórias. Assim, compreendemos a 

necessidade de estudar um assunto tão intrínseco a nosso cotidiano, a tecnologia, abrindo espaço ao estudo 

da relação entre o corpo modificado, os padrões de beleza da sociedade atual, a importância das próteses 

mecânicas no auxílio de pessoas com necessidades especiais e o progresso tecnológico com as novas 

descobertas da ciência. 

Metodologia: 

O grupo realizou pesquisas individuais de vasta bibliografia que foram relatadas na forma de fichamentos. 

Além dessas pesquisas, foram lidos os artigos “PORTADORES DE DEIFICÊNCIA: a questão da inclusão 

social”, escrito por Maria Regina Cazzaniga Maciel; “Descartes e o Dualismo” publicado pela Revista 

Filosofia e “O corpo, o desenvolvimento humano e as tecnologias ”, escrito por Afonso Antônio Machado, 

Marcelo Callegari Zanetti e Altair Moioli. Com intuito de aprofundar a questão das próteses em nossa 

realidade, foram realizadas entrevistas a dois centros de pesquisas e produção de próteses: Fisioterapia da 

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) e BioniCenter. Esses centros avaliam e desenvolvem soluções 

para que os portadores de necessidades especiais possam ter grande parte dos problemas causados por essa 

condição, solucionados. Além disso, possuem uma infraestrutura adequada à reabilitação de amputados e 

contam com fisioterapeutas e técnicos em próteses e órteses com graduação e especialização em diversos 

países. 

Resultado: 

Realizamos entrevistas com Dr. Mário Oliveira (Fisioterapia UNIVAP) e Anderson Tozino (BioniCenter). 

Quando indagados quanto ao preço de uma prótese, disseram que varia dependendo da idade do cliente, do 

material, entre outros fatores, que fazem com o custo esteja entre $5.000 e $30.000. Os que não possuem 

condição financeira adquirem as próteses através do SUS. Entretanto, segundo os entrevistados, a qualidade 

dos produtos provenientes desse serviço é muito ruim. A impressora 3D, que reproduz objetos 

tridimensionais, é um dispositivo que tem ganhado espaço no mercado e na medicina. O uso dessa 

tecnologia é muito válido na confecção das próteses, tornando-as mais acessíveis. 

Conclusão: 

Verificamos que as atuais tecnologias, permitem o desenvolvimento de um corpo tecnologicamente 

aprimorado. Essa associação homem-máquina é visível nos portadores de necessidades especiais, essas 

pessoas podem se adequar ao meio, sendo esse o primeiro passo para a sua inclusão e posteriormente sua 

integração na sociedade. O que antes era considerado ficcional, está cada vez mais próximo da realidade. 

Com a incorporação da tecnologia ao biológico, cada vez mais rompemos limites. É importante ressaltar 

que, mesmo com os resultados obtidos pelo grupo, não podemos deixar que a tecnologia exceda nossa 

humanidade. Certamente a vontade do homem de realizar novas descobertas perdurará. 
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EXPLORANDO A CONSTRUÇÃO, A ACEITAÇÃO E AS CONSEQUÊNCIAS DA BELEZA PADRONIZADA  

ENJR201607013 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

Esta análise foi elaborada com o pretexto de que algo tão superficial, que é a beleza padronizada, que tem 

atingido de forma negativa os jovens atuais através dos meios de comunicação.Assim, o objetivo da 

pesquisa é investigar a existência da padronização da beleza e a influência da mídia em relação à mesma, de 

forma a despertar no universo jovem a maior aceitação do corpo e da aparência.Em suma, aspiramos que 

este projeto auxilie de alguma maneira a todos que se deixam persuadir pela influência do ideal de beleza, 

assim como uma forma de advertir sobre os efeitos que a busca excessiva pelo padrão pode acarretar. 

Metodologia: 

Em primeiro lugar identificamos através de pesquisa com os alunos de uma escola privada as revistas mais 

lidas por esse público e analisamos os exemplares dessa revista pretendendo identificar se há nas edições o 

padrão vigente. Exploramos através da aplicação de um questionário impresso se o público juvenil está 

sujeito ou não as exigências do padrão de beleza na atualidade. E analisamos artigos científicos, teses e 

livros específicos. 

Resultado: 

Pela análise de dados verificamos que a revista Capricho é um dos principais ditadores do padrão de beleza 

atual e de comportamento. Para mais, ressaltamos também que a postura da revista é bastante controversa, 

pois ao mesmo tempo em que traz matérias sobre aceitação do corpo, todas suas propagandas expõem 

modelos com estruturas completamente estereotipadas e artificiais. Através da verificação dos questionários 

vimos que os jovens são bastante afetados pela padronização, em especial aqueles do sexo feminino. 

Ademais, também foi possível notar que a aparência no ambiente escolar é bastante considerada pelos 

estudantes, podendo concluir também que, por essa razão, as meninas estão se maquiando cada vez mais 

cedo. 

Conclusão: 

Durante a pesquisa, averiguamos que a mídia interfere vigorosamente na maneira da atual geração julgar 

sua beleza. Sobre análise de dados, concluímos que os jovens se preocupam em alcançar certo padrão, 

aquele que a mídia apresenta como ideal, inclusive, por meio do questionário, em que a maioria alega se 

deixar influenciar pelos meios, verificamos que, pelo menos nessa parcela, há interferência no modo de se 

ver, devido ao modelo de beleza. Analisando as revistas atestamos que a Capricho, mesmo trazendo 

matérias sobre satisfação com a aparência, expõe um padrão de beleza explícito, levando seus leitores a 

tentar alcançar o mesmo. 
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SEXUALIDADE, SEXO, ADOLESCÊNCIA, FAMÍLIA E INFLUÊNCIAS: EXPLORANDO A PERCEPÇÃO DOS 

ADOLESCENTES.  

ENJR201618213 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

A sexualidade é um termo arraigado na vida do ser humano desde os primórdios e significa a descoberta das 

sensações proporcionadas pelo contato ou toque. O problema instigador desse tema foi a publicação dos 

dados alarmantes feita pelo PENSE,2012, com intuito de mostrar a banalização do sexo e que os jovens 

possuem uma visão equivocada sobre sexualidade, à medida que 28,7% dos adolescentes iniciam sua vida 

sexual precoce entre 13 e 15 anos de idade. O presente trabalho busca analisar todos os aspectos ligados à 

percepção dos adolescentes sobre esse tema e discutir as opiniões encontradas nos contextos socioculturais. 

Concluímos que o tema é pouco debatido, que a maioria dos adolescentes da nossa amostra não conhecem o 

significado de sexualidade, que a conversa com os pais não é frequente e que discutir sobre sexo e 

sexualidade é muito importante e deve ser realizado em ambiente escolar e familiar. 

Metodologia: 

Para conduzir este estudo, os dados foram divididos em três etapas. Na primeira etapa os dados foram 

coletados em escolas Privadas e Públicas, entre as cidades de Pindamonhangaba e Guaratinguetá, São Paulo. 

Coletamos ao todo 290 questionários e faixa etária dos jovens que responderam, está entre 15 e 18 anos. Os 

alunos responderam as seguintes perguntas: 1.Para você qual é o significado de sexualidade? 2.Você sabe a 

diferença entre sexo e sexualidade? 3. Você conversa abertamente com os seus pais em relação a 

sexualidade? 4. Qual é a importância da virgindade para você? 5. Com quantos anos você acha aceitável a 

perda da virgindade? 6. Você considera o termo "sexualidade" um tabu? 7. Para você, a sexualidade sofre 

influência da cultura? 8. Você busca informações sobre sexo e sexualidade? 9. Qual é a sua principal fonte 

de informação sobre a sexualidade? 10. Em sua opinião onde estes assuntos: sexo e sexualidade devem ser 

discutidos? A segunda etapa foi realizada com entrevista da psicóloga Maria Tereza Cabett Monteiro, que 

respondeu as seguintes perguntas: 1- Você acredita que o tema é considerado um tabu e como você acha que 

o assunto deve ser tratado pelos adolescentes e educadores?; 2- Qual a diferença entre sexo e sexualidade?; 

3- Quais são os métodos de iniciar o assunto e como é trabalhado com os mais tímidos? Já a terceira etapa 

foi realizada com a entrevista do professor e sociólogo Davi Boruszewski, que respondeu as seguintes 

questões: 1- Você julga importante discutir sobre a sexualidade na sala de aula?; 2- Até que ponto discutir 

sobre sexualidade em conversas familiares interfere nas decisões tomadas pelos adolescentes?; 3- Como 

você encara a percepção dos adolescentes?; 4- Você como educador, tenta trazer o assunto sexualidade nas 

suas aulas? Além das três etapas, foram realizadas pesquisas bibliográficas para nosso desenvolvimento. 

Resultado: 

O resultado mostrou que a maioria dos alunos não conhece o significado de sexualidade e nem ao menos a 

diferença entre sexo e sexualidade, grande parte acha importante a virgindade, porém não fundamental, este 

dado demonstra uma evolução cultural, pois antigamente isso representava a "pureza" da mulher. Houve 

diversidade entre buscar ou não buscar informações sobre sexo e sexualidade, sendo que acreditam que a 

sexualidade sofre influências da cultura. Escola e Família foram os locais mais citados entre os 

questionários, o que afirma a necessidade de diálogo em ambientes frequentados pelos adolescentes. Para a 

psicóloga o tema sexualidade permanece um tabu,já o professor julga importante a discussão sobre 

sexualidade nas salas de aula, por ser um tema extremamente importante no período da adolescência. 

Conclusão: 
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Concluímos que a sexualidade é toda característica interna e externa do ser humano, e sempre sofreu 

influências de aspectos culturais e religiosos. Entendemos que é de extrema importância possuir relações 

familiares fortes, pois são os pais que podem induzir o comportamento sexual dos filhos. A sexualidade está 

inserida com maior foco na adolescência, por envolver interferências externas, fazendo com que os 

adolescentes precisem de auxílio para formar consciência em questão da percepção do tema, existindo uma 

ligação entre sociedade, pais e filhos. Por fim, é necessário que exista a ampliação da discussão desses 

assuntos, para prevenção de doenças como DST’S. 
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ESTUDO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DAS DROGAS ALUCINÓGENAS  

ENJR201651062 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): LUANDA MARIA ABREU SILVA DE CAMPOS 

 

Introdução: 

As drogas alucinógenas têm sido encontradas desde os primórdios da humanidade, porém continua sendo 

um tema atual, com um grande aumento das estatísticas quanto ao uso e surgimento de novos entorpecentes, 

fazendo com que nós tenhamos cada vez mais contato com os mesmos. Todo dia surgem novas drogas que 

são cada vez mais destrutivas ao corpo humano e rapidamente se espalham pelo mundo, como por exemplo 

a flakka, uma droga sintética que surgiu no mercado em 2013 e se popularizou na Flórida rapidamente. Com 

este trabalho, tivemos a intenção de fazer com que mais pessoas entendessem sobre os alucinógenos, de 

modo a tomarem uma decisão consciente sobre o uso dos mesmos. 

Metodologia: 

Este trabalho foi divido em três partes. Na primeira apresentamos os alucinógenos naturais e sintéticos. 

Mostramos suas histórias, fabricações, efeitos e consequências a curto e longo prazo. Para isto, foi realizada 

a pesquisa bibliográfica em artigos científicos, dissertações, teses e trabalhos acadêmicos que estão à nossa 

disposição. Após essa etapa, foi realizado um estudo sobre as drogas na adolescência. Por último, foi feita a 

análise dos dados da entrevista realizada com adolescentes de Guaratinguetá –SP. 

Resultado: 

A partir dos dados coletados foi possível concluir que 85% dos jovens conhecem as drogas alucinógenas. O 

LSD foi o alucinógeno mais citado, sendo comentado por 91% dos jovens que compreendem o que são os 

entorpecentes. Do total de entrevistados, 59% não tinham informações sobre as consequências do uso das 

drogas e menos da metade (48%) dos jovens responderam que mesmo se conhecessem os efeitos das 

mesmas, ainda assim fariam uso dos entorpecentes. 

Conclusão: 

Ao expormos de maneira neutra o mundo das drogas, podemos concluir que alcançamos nosso objetivo, o 

qual foi fazer uma coletânea de informações que serviriam para conscientizar as pessoas que desejam saber 

mais sobre as drogas alucinógenas. Além disso, concluímos que aquele que ler esse trabalho poderá tomar 

uma decisão mais consciente sobre usar ou não alguma droga que lhe seja de interesse. 
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O PERIGO DA BOLHA IMOBILIÁRIA CHINESA  

ENJR201648969 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): LUANDA MARIA ABREU SILVA DE CAMPOS 

 

Introdução: 

Nos últimos anos o mundo pode observar a China avançar rapidamente em questão de sua economia, 

atingindo o patamar de uma das maiores economias mundiais. Aos olhos do povo esse avanço acelerado 

pode parecer sem risco algum, porém, isso pode acarretar consequências como o estouro da bolha 

imobiliária chinesa. Este trabalho tem como objetivo trazer a tona este perigo inerente que ameaça a 

economia de diversos países, especialmente o Brasil. Na visão de Amorim, “Por ora, estouro de bolha 

imobiliária na China e suas consequências no Brasil deveria nos preocupar muito mais do que estouro de 

bolha imobiliária no Brasil”. 

Metodologia: 

Para executar os objetivos do trabalho, foi utilizada na metodologia procedimentos tais como revisão de 

fontes bibliográficas, como o livro ‘’Sobre a China’’ de Henry Kissinger, um dos maiores diplomatas do 

século XX. Henry, é um ex-secretário do estado americano que atuou na República Chinesa e ajudou no 

processo de abertura da China para o mundo, através de negociações diplomáticas entre os Estados Unidos 

da América e a República Popular da China. Também foram realizadas entrevistas com profissionais do 

ramo, que trabalharam próximos ao assunto e com uma professora de Geografia, de uma escola de ensino 

particular de Guaratinguetá. Por fim, realizamos leituras e estudos de artigos científicos disponíveis na 

internet. 

Resultado: 

Através de entrevistas com profissionais na área de geopolítica e comércio exterior foi possível 

compreender a posição da China na geopolítica asiática e sua importante influência sobre a economia 

Brasileira, além de medir os danos que o estouro da bolha imobiliária chinesa causaria à economia interna e 

global. 

Conclusão: 

Através de pesquisas, entrevistas e análises da economia chinesa, foi possível concluir que as excessivas 

intervenções do estado chinês, originárias dos ideais comunistas que dominaram o plano econômico chinês 

por muito tempo, levaram à formação de uma bolha imobiliária prestes a estouras nos próximos meses. O 

que acarretará uma queda das exportações de commodities, correspondente a grande parte do PIB brasileiro, 

agravando ainda mais a crise econômica vivenciada atualmente. 
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ABORTO: LEGALIZAÇÃO DE UM DIREITO OU CRIME?  

ENJR201660224 

 

Instituição: EMEFM Prof José Ezequiel de Souza 

Orientador(a): RHEBÉCA MONT'ALVERNE RODRIGUES 

 

Introdução: 

O aborto é a remoção ou expulsão prematura de um embrião ou feto do útero, resultando na sua morte ou 

sendo por esta causada. O aborto induzido é realizado por profissionais capacitados e em boas condições 

higiênicas, sendo assim, um processo seguro para a mãe; por outro lado, temos o aborto feito por pessoas 

não autorizadas, em clínicas clandestinas e até mesmo em açougueiros, por não terem condições financeiras 

de irem a uma clínica autorizada. Nesse trabalho, abordaremos todos os aspectos do aborto: prós e contras, 

riscos, estatísticas, as questões sociais, psicológicas, econômicas, religiosas e legais. 

Metodologia: 

A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser classificada como objetiva. Quanto à metodologia, o 

trabalho em mãos faz a opção pelos métodos: dedutivo e comparativa. Esta opção se justifica porque o 

método escolhido permite posicionamentos divergentes, casos específicos e restrições. Enquanto 

procedimento, este trabalho realizar-se-á por meio de observação direta, pois possibilita a exposição da 

opinião de profissionais. O material documentado, bem como, as respectivas análises serão organizadas em 

relatório de pesquisa da tese que se pretende construir. 

Resultado: 

Cerca de 70 mil mortes maternas e cinco milhões de lesões maternas por ano no mundo são causadas por 

abortos feitos por pessoas não qualificadas, no total são realizados no mundo 44 milhões de abortos 

anualmente. Somente 97 países, com cerca de 66% da população mundial, têm leis que permitem o aborto 

induzido, enquanto noventa e três países, com 34% da população, proíbem o aborto ou permitem, apenas em 

situações especiais. Segundo especialistas "O aborto hoje é um problema de saúde pública e deve ser 

discutido pelos três poderes. Os custos e as complicações dos abortos ilegais são enormes." 

Conclusão: 

O tema da legalização do aborto é realmente complicado, por ser extremamente sensível, que abrange várias 

restrições e análises específicas de cada caso. Observamos diferentes pontos: sociais, econômicos, 

religiosos. Nosso grupo não obteve um consenso; os membros a favor da legalização do aborto defenderam 

a fiscalização judicial, para casos em que é estritamente necessário abortar. Os membros contrários a 

legalização do aborto defenderam a legislação, declarando ser um crime contra a vida humana. 

Visualizamos diversos lados do aborto, riscos, consequências, seus métodos e analisamos, individualmente, 

cada caso e seus motivos, as estatísticas brasileiras e mundiais, a legislação e os métodos. 
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CIDADANIA PARTICIPATIVA E CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS SOBRE A IGUALDADE DE GÊNEROS.  

ENJR201614662 

 

Instituição: E E Doutor Antônio de Moura Abud 

Orientador(a): LUCIA HELENA RAMOS MARTINS 

 

Introdução: 

O Presente trabalho tem como finalidade envolver alunos do ensino médio integral da E E Doutor Antônio 

de Moura Abud vinculado a diretoria de ensino da região de Taubaté SP. E contribuir para o diálogo e ação 

de cidadania participativa. Utilizando como ferramenta pedagógica a pesquisa e construção textual sobre o 

tema igualdade de gêneros. O objetivo dessa iniciativa é envolver alunos em atividade de iniciação 

científica e despertar a ação protagonista. Ao planejar intervenção interativa com os demais colegas, possam 

perceber o sentido do processo de ensino e aprendizagem. Para o exercício de reflexões sobre cidadania é 

ética é necessário responder algumas perguntas. Até que ponto as diferenças são vistas como fator positivo 

no cotidiano escolar? Quais são as características das pessoas excluídas? Quais são as sugestões que 

podemos extrair de nosso diálogo e reflexões que podem contribuir com a construção do conceito de 

cidadania e inclusão? (BRASIL, 2007). 

Metodologia: 

A proposta de estudo e reflexão sobre a igualdade de gêneros foi proposta inicialmente a três salas do ensino 

médio integral da E E Doutor Antônio de Moura Abud situada na cidade de Taubaté SP. No bairro Jardim 

América na Av. Antídio Aguiar nº 300. Envolvendo professores da disciplina de história e língua portuguesa. 

Alguns alunos se identificaram com o clima de debate que se instaurou a partir da proposta de diálogo, 

pesquisa e produção textual. Percebeu-se que o assunto ainda não estava esgotado. Sendo necessário um 

envolvimento ainda maior dos alunos e professores nessa discussão. A pesquisa e metodologia proposta para 

diálogo e prática de iniciação científica foi ampliada a partir desse interesse. E na biblioteca escolar 

encontramos subsídios para esse trabalho. Para o desempenho de reflexões sobre cidadania são necessários 

três passos 1º Que os princípios se expressem em situações reais, nas quais os alunos possam ter 

experiências na prática; 2º Que haja um desenvolvimento de sua capacidade de autonomia moral, isto é, da 

capacidade de analisar e eleger valores para si consciente e livremente.3º Desempenho e papel protagonista 

dos sujeitos da aprendizagem: estudantes e docentes, que interpretam e conferem sentido aos conteúdos e 

valores previamente constituídos de respeito ao próximo de seus sentimentos e emoções (Brasil, 2007). Dois 

alunos se interessaram em desenvolver no espaço escolar experiência de pesquisa e ação, e proposta de 

cidadania participativa. Com a divisão de cinco grupos, leitura de excerto sobre os direitos humanos e ação 

ética de cidadania. Apresentou-se enquete para compreensão de como os indivíduos lidam com a exclusão, 

três questões para propor as equipes a solução e igualdade de gêneros. Atentou-se para a organização dos 

dados levantados durante a ação participativa organizados em vídeo para divulgação das reflexões do 

trabalho. 

Resultado: 

Essa proposta de trabalho despertou nos alunos a necessidade de desempenhar no âmbito escolar o papel 

protagonista. E por meio de embasamento de pesquisa, mediação e orientação técnica e apoio dos 

professores de história e língua portuguesa, conseguiram organizar ação de cidadania participativa. E aplicar 

técnicas de iniciação científica para apresentar as atividades aos grupos de escolha e gerar reflexões 

pertinentes a necessidade de socialização dos demais atores da comunidade escolar. Despertando os demais 

jovens para o exercício pleno da cidadania consciente. E levar para o ambiente escolar a necessidade 

urgente da inclusão dos colegas e respeito ás diferenças. 

Conclusão: 
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A proposta de trabalho com igualdade de gêneros motivou os alunos da unidade escolar de ensino médio 

integral a escrever e descrever suas experiências. Fato que despertou em alguns alunos a necessidade de 

buscar por meio de pesquisas elementos que favorecem o diálogo com os colegas. Buscando por meio de 

planejamento de ações levar proposta e soluções cantadas em prosa e verso por meio da divulgação de vídeo 

construído como resultado do diálogo e registros analisados durante o processo. Revelou-se o exemplo de 

iniciativa protagonista e de inclusão das diferenças apresentadas as demais unidades escolares. 
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HOLOGRAMA DE CELULAR: ILUSÃO DE ÓPTICA, UM ESTUDO SOBRE O EFEITO DO FANTASMA DE 

PEPPER  

ENJR201642176 

 

Instituição: EE Monteiro Lobato 

Orientador(a): EDMILSON TADEU MARTINS 

 

Introdução: 

O presente trabalho, visa o estudo do holograma de celular no ensino das ilusões de óptica, enquanto 

ferramenta curricular no ensino de Física no nível médio. O interesse humano com as ilusões de óptica tem 

uma longa história. De início, elas foram vistas como meras curiosidades sem qualquer interesse prático. 

Durante muito tempo o estudo das ilusões de óptica permaneceu sem merecer a devida atenção dos 

educadores. A partir do século XIX, porém, o estudo das ilusões de óptica começaram a ter um maior 

interesse pela comunidade científica. As conquistas tecnológicas advindas do estudo das ilusões de óptica, 

tiveram, certamente, seus espaços reservados na educação. 

Metodologia: 

A metodologia adotada nesse trabalho é a do tipo qualitativa participante, este trabalho foi desenvolvido por 

5 alunos do 3º ano do Ensino Médio na EE Monteiro Lobato. A proposta foi a de estudar projeção de 

múltiplas imagens utilizando o efeito conhecido como fantasma de Pepper. Neste momento foi sugerido que 

os alunos pesquisassem sobre o assunto e, os mesmos retornaram com a proposta de montar um projetor de 

holograma utilizando um celular. Os alunos chegaram à conclusão que ilusão de óptica: “são imagens que 

enganam momentaneamente o cérebro, levando o inconsciente a ficar confuso”. Foi solicitado aos alunos 

que revelassem suas ideias acerca da situação problema. Logo após foi sugerido que eles montassem uma 

pirâmide na qual seria projetada um pequeno filme que se reproduzia nas quatro faces dando a impressão de 

formar um holograma. 

Resultado: 

Ao executar o projeto os alunos declararam que a sensação ao observar a imagem formada era de que ela 

estaria em três dimensões. Como resultado houve questionamento por parte dos estudantes acerca de quais 

fenômenos físicos explicariam o ocorrido. Após realizarem a pesquisa e dialogarem, chegaram à conclusão 

que a reflexão de imagens seria responsável pelo observado. 

Conclusão: 

Além da curiosidade histórica, existe também, o uso pedagógico dos mesmos no Ensino de Física, que 

despertou nos estudantes o interesse na aprendizagem da Óptica elementar. A temática do mistério e a 

temática da diversão podem se mesclar para auxiliar no aprendizado, O desafio pedagógico foi o de passar 

do que parecia inicialmente uma simples brincadeira para uma atividade de ensino motivadora capaz de 

despertar a alegria de aprender Física. 
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CONTROLE DE ACESSO MICRO CONTROLADO  

ENJR201612878 

 

Instituição: Escola de Aplicação Alfredo José Balbi 

Orientador(a): ALMIR JOSÉ DE TOLEDO 

 

Introdução: 

O projeto de trabalho de conclusão de curso (tcc) se trata do controle de um elevador para um prédio de dois 

andares e térreo, para o qual cada parte contém dois cômodos. 

Metodologia: 

Este edifício está sendo controlado por meio de um micro controlador. O elevador funciona através de um 

programa utilizando o Pic 16f628 com seis entradas e seis saídas, que está relacionada com a parte de 

iluminação residencial do projeto, onde cada chave irá acionar um cômodo. Neste projeto, há um modelo de 

segurança, na qual, existe uma barreira vermelha eletrônica que é acionada pela quebra de um feixe 

eletrônico que irá gerar um pulso através de um foto emissor,gerando um sinal de arrombamento. 

Resultado: 

Com isso, através dos resultados obtidos, é possível simular a instalação de um elevador e um sistema de 

segurança em um prédio. 

Conclusão: 

Pode-se concluir que este projeto se trata de uma Automação Residencial em que programamos o Pic 

16f628, em que a entrada um, corresponde a saída um, e assim, sucessivamente. Desta forma, atingimos o 

objetivo que é o funcionamento do sistema da forma planejada. 
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GERAÇÃO COCA COLA: ESCOLHAS ALIMENTARES DOS ADOLESCENTES E SUAS IMPLICAÇÕES 

SOCIAIS.  

ENJR201630739 

 

Instituição: COLÉGIO DRUMMOND 

Orientador(a): MARLISE MAURENTE MACHADO 

 

Introdução: 

As atitudes relacionadas à alimentação são aprendidas desde cedo, e estão associadas à cultura, status ou 

marketing. Além de um investimento massivo em propagandas com o objetivo de seduzir os jovens, os 

alimentos industrializados são mais baratos que os “in natura”, visto que tudo que vem diretamente da terra 

fica mais valorizado. Os hábitos alimentares dos adolescentes brasileiros vêm mudando, portanto entender 

os motivos é de grande importância. Nosso objetivo é entender os motivos das escolhas alimentares dos 

jovens e suas implicações. 

Metodologia: 

Utilizamos a metodologia científica, com aplicação de questionários a alunos de Ensino Médio de uma 

escola particular, identificando suas escolhas. Durante três meses, recolhemos o lixo de duas salas de aula 

do Ensino Médio em escola particular, analisando a quantidade de calorias, sódio, gorduras e carboidratos; 

além dos resíduos deixados no meio ambiente. Entrevistamos uma profissional da saúde, uma médica. 

Ademais, fizemos pesquisas bibliográficas para relacionar os resultados com a Antropologia e Sociologia. 

Resultado: 

Os resultados, em geral, apontaram que boa parte dos jovens leva lanche para a escola com a preferência do 

tipo industrializado. Consomem na cantina com uma frequência de uma ou duas vezes na semana, 

frequentam Fast Food pelo menos uma ou duas vezes na semana e bebem refrigerantes ou sucos 

industrializados pelo menos duas a três vezes na semana. Mesmo escolhendo o próprio alimento, a maioria 

não considera o que consome saudável. É interessante observar que a maioria ainda preserva a tradição de 

consumir arroz e feijão quase diariamente, no entanto as escolhas seguem para os alimentos prontos. Além 

disso, pelo lixo recolhido, é de chocar a quantidade de resíduos recicláveis que não são separados, tendo 

destino inadequado. Em três semanas, recolheu-se 2,6 kg de lixo. 

Conclusão: 

Dentre os objetivos do trabalho, inclui-se: a análise do lixo para a melhor compreensão dos hábitos 

alimentares dos jovens. Portanto, foi possível comprovar a grande quantidade de resíduos sólidos 

produzidos devido ao alto grau de industrialização dos alimentos. Tais alimentos possuem grandes 

quantidades de sódio, carboidratos e gorduras, cujas grandes concentrações podem causar diversas doenças. 

Outro resultado observado foi que, apesar de saberem que esses alimentos são insalubres, os jovens os 

consomem excessivamente. A chamada Geração Coca-Cola, eternizada na voz de Renato Russo por ser 

revolucionária, passou a ser aquela que se intoxica diariamente. 
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RESIDENCIA CONTROLADA POR MICRO CONTROLADOR  

ENJR201631809 

 

Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 

Orientador(a): ALMIR JOSÉ DE TOLEDO 

 

Introdução: 

Projeto de uma residência automatizada por micros controladores. Serão utilizados num todo de três micros 

controladores, que ficaram responsáveis pelo controle da luz dos cômodos, pela ventilação das salas e pela 

abertura e fechamento dos portões. 

Metodologia: 

Utilizando o PIC 16f628 irão ser configurados seis entradas e seis saídas, onde três chaves ficarão 

responsáveis pela iluminação de três diferentes salas, duas chaves ficarão responsáveis pela ventilação e 

uma chave para o portão de acesso. Para isso serão dispostos diversos leds pelas paredes da maquete 

simulando as lâmpadas de uma residência, pequenos motores responsáveis por simular a ventilação e o 

portão será simulado por um drive de cd adaptado a simulação. 

Resultado: 

A programação do PIC 16f628 funcionou como o esperado. Os leds, ventiladores e portões funcionaram 

corretamente como na simulação no computador. 

Conclusão: 

De acordo com o projeto feito em menor escala, é possível automatizar uma residência sem altos custos 

financeiros, com circuitos mais simples e funcionais, tornando viável o projeto. 
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CAMAROTIZAÇÃO DA SOCIEDADE NAS LETRAS DE FUNK OSTENTAÇÃO  

ENJR201668093 

 

Instituição: COLÉGIO DRUMMOND 

Orientador(a): MARLISE MAURENTE MACHADO 

 

Introdução: 

Recentemente, uma nova palavra passou a se difundir entre os sociólogos: camarotização. Traduzida do 

inglês skyboxification, esse termo passa a ideia de segregação entre ricos e pobres. Em 2013, foi divulgado 

um clipe em que um empresário citava os “Dez Mandamentos do Rei do Camarote”. O vídeo viralizou, 

acendendo a discussão entre os camarotizados e “descamarotizados”. Entende-se como camarotização a 

possibilidade de alguns grupos obterem privilégios em relação a outras pessoas e, por isso, terem o direito 

de se segregar dos outros. Um dos meios para que esse fenômeno tome forma são as letras do “funk 

ostentação”, segmento da música que valoriza marcas famosas como uma forma de ingresso para o 

“camarote”. O presente trabalho se justifica exatamente com a intenção de investigar quais relações existem 

entre o conteúdo das canções e a segregação das classes sociais. 

Metodologia: 

Dado o objetivo desta pesquisa, foram aplicados questionários a alunos de ensino médio de escolas públicas 

e particulares a fim de analisarmos o impacto do consumo entre jovens que escutam o estilo musical funk. 

Foram utilizados 592 alunos no questionário, sendo 161 pertences a escolas públicas e 431 pertencentes a 

escolas particulares. O questionário continha nove perguntas, sendo 3 referentes a informações básicas do 

estudante, como idade, gênero e série, uma pergunta referente ao estilo musical dos alunos e as demais 5 

perguntas referentes ao consumo praticado por essas pessoas. As perguntas contidas no questionário são 

listadas a seguir: 1. Gênero: feminino ou masculino. 2. Série: 1o ano, 2o ano ou 3o ano. 3. Idade. 4. Quais 

do estilos musicais a seguir você escuta mais? Rock, funk, funk ostentação, sertanejo, pop, pagode, outros. 

5. Quais das marcas a seguir você conhece? Gap, Kipling, Oakley, Apple, Nike, Ambercrombie, Adidas, 

Asolut, Lacoste. 6. Quais dessas marcas você consome? Gap, Kipling, Oakley, Appe, Nike, Ambercrombie, 

Adidas, Absolut, Lacoste. 7. Quais outras marcas você consome? 8. Os produtos que você usa são todos, ou 

em sua maioria, originais? 9. Você usaria, ou usa, qualquer réplica (versão falsificada) de algumas das 

marcas citadas anteriormente? 

Resultado: 

Dentre os alunos que escutam funk e frequentam escolas públicas (48,45%), a grande maioria (67,95%) 

consome produtos falsificados. Isso pode ser explicado pelo desejo do jovem de possuir determinado 

produto simplesmente para ostentar determinada marca. Nesse sentido, pode-se considerar um equívoco 

achar que o consumidor de baixa renda não valoriza uma marca quando adquire um produto falsificado. Já 

entre os alunos que escutam funk e frequentam escolas particulares (33,87%), o consumo de produtos 

originais é maior (54,79%) em relação aos alunos de escolas públicas. Partindo desta informação, por esse 

grupo possuir melhores condições econômicas que os segmentos mais pobres, pode-se entender que o 

produto original, para as classes AB, se mostra como uma forma encontrada por essas classes de se 

camarotizarem daqueles que consomem réplicas. 

Conclusão: 

Nas escolas públicas a maior parte dos alunos que escutam funk utilizam réplicas de produtos caros, 

evidenciando o papel que a simbologia de determinada marca contribui para a camarotização. No ensino 

público os alunos utilizam réplicas para mostrarem que fazem parte de um grupo segmentado e que podem 

consumir determinado produto, mesmo não possuindo condições para fazê-lo. Esse grupo diverge dos 

alunos de escolas particulares, que apresentam um menor consumo de produtos falsificados, tanto por sua 

condição financeira quanto para diferenciarem-se entre aqueles que consomem réplicas. Deste modo, 

conclui-se que a camarotização está presente em duas áreas distintas da sociedade. 
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APLICATIVO MÓVEL COMO INSTRUMENTO DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL  

ENJR201684388 

 

Instituição: Bom Jesus Externato 

Orientador(a): MALCO RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS 

 

Introdução: 

Esse trabalho visa compreender a ocorrência de casos de assédio verbal e estupro em Pindamonhangaba e a 

importância da tecnologia no combate à violência contra a mulher. Com os resultados obtidos, foi possível 

criar um aplicativo voltado à prevenção de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Segundo 

Oliveira (2000), alicerçado em dados da Organização das Nações Unidas, um quarto de todas as mulheres 

do mundo são estupradas ao menos uma vez na vida. Essa transgressão acomete 12 milhões de mulheres em 

todo o mundo a cada ano. Drezett (2002) ainda acrescenta com seus estudos que, nos Estados Unidos, 

aproximadamente, 683 mil mulheres adultas são estupradas por ano, 200 mil crianças são sexualmente 

abusadas e a cada 6,4 minutos ocorrem uma agressão sexual. 

Metodologia: 

Neste projeto foi inserida uma proposta metodológica quantitativa, para que se pudesse investigar a 

decorrência de casos de mulheres assediadas e o quanto a tecnologia pode facilitar e/ou impedir que elas 

sejam vítimas de assédios, levando-se em conta aspectos tidos como relevantes, como as opiniões e 

comentários do público entrevistado. A pesquisa teve natureza básica - problemas relacionados a fenômenos 

concretos-, e quanto aos objetivos foi descritiva e exploratória, já que fatos foram observados e explicados. 

Quanto aos procedimentos, a pesquisa se enquadra como experimental, porque procurou-se entender de que 

modo ou por quais causas o fenômeno é tão decorrente na sociedade. Desse modo, o aplicativo móvel foi 

construído com base nos resultados da pesquisa, utilizando o Eclipse, IDE para desenvolvimento de 

linguagem Java, com plugin de desenvolvimento para plataforma Android, e outros pacotes de 

desenvolvimento de software. O recurso em sua versão final terá como suas funções: um ícone de alerta ao 

órgão policial e outro direcionado ao contato de algum indivíduo escolhido pela utilizadora e, também uma 

espécie de manual contendo informações sobre os Direitos da Mulher e definições dos diferentes tipos de 

violência, para que não haja só o combate ao assédio verbal e o estupro contra a mulher, mas também a 

conscientização. 

Resultado: 

Por meio de um questionário feito no site Survio e compartilhado no Facebook para as mulheres 

responderem, foi possível perceber que cerca de 62,7% das entrevistadas já foram vítimas de assédio verbal, 

o que é alarmante, e a maioria tem entre 15 e 17 anos. Nenhuma delas alegou ter sido vítima apenas de 

estupro, e poucas (13,6%) alegaram terem sido vítimas de ambos. Porém, vale ressaltar que a maioria das 

mulheres desconhece o fato de que qualquer toque sem consentimento é considerado estupro. Outro dado 

preocupante é o de 45,5% de mulheres que se sentem sempre vulneráveis ao andarem sozinhas na rua, e as 

principais justificativas foram o medo de serem assediadas, estupradas ou assaltadas, e também a falta de 

policiamento e iluminação nas ruas. Cerca de 60% acredita que a tecnologia pode contribuir para o combate 

a violência contra a mulher, por meio de aplicativos, campanhas e denúncia online. 

Conclusão: 

Levando-se em conta o que foi observado, conclui-se que é preocupante a grande ocorrência de casos de 

assédio verbal e estupro em Pindamonhangaba, e que esse assunto deve ser discutido, para que a população 

feminina atente quanto aos seus direitos e denuncie. Dessa forma, entende-se que o aplicativo elaborado 

será extremamente benéfico para as mulheres, que todos os dias são vulneráveis a sofrer algum tipo de 

violência, e por isso, agora será veiculado para que posteriormente a sua eficácia seja comprovada. 
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ALTRUÍSMO: A SOLUÇÃO PARA UMA SOCIEDADE EGOÍSTA  

ENJR201624915 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): MARUM MELLEM JACOB NETO 

 

Introdução: 

O termo ALTRUÍSMO pode ser utilizado como sinônimo de filantropia, humanitarismo. É uma palavra de 

origem grega que significa “amor à humanidade”. Altruísmo também é considerado como uma doutrina 

ética que diz que o interesse pelo próximo é o princípio supremo da moralidade O trabalho tem como 

objetivo incentivar o altruísmo e mostrar o quanto faz bem praticá-lo. Vivendo em uma sociedade em que 

cada um pensa somente em si, a prática do altruísmo pode ser uma maneira de se sentir melhor. No século 

XXI, algumas ações como solidariedade e respeito ao próximo acabaram perdendo seus valores. 

Metodologia: 

Trabalho realizado através de pesquisa bibliográfica para obtenção de dados qualitativos sobre o assunto 

“altruísmo”. No primeiro momento, busca-se entender o que é ser uma pessoa altruísta, que pensa no 

próximo e no seu bem-estar de forma verdadeira e não como forma de autopromoção. Num segundo 

momento, passa-se a constatar os benefícios da generosidade para quem a pratica. Também buscou-se 

estudo bibliográfico sobre o egoísmo e o materialismo, procurando entender o porquê da ausência desses 

sentimentos em uma pessoa altruísta. Além de análises bibliográficas, foi feito um estudo de caso, com um 

exemplo de trabalho altruísta no Brasil: Os Doutores da Alegria. Finalizando o trabalho, realizou-se uma 

pesquisa de campo com o objetivo de mostrar como as pessoas têm percepções diferentes do tema. Tal 

pesquisa realizada no Colégio Emílio Ribas com crianças de 9 a 12 anos, adolescentes 13 a 18 anos. No Lar 

Irmã Santa Terezinha foi realizada com adultos de 19 a 59 anos e idosos, a partir de 60 anos. No total, 300 

pessoas foram entrevistadas, sendo 75 de cada grupo. 

Resultado: 

Altruísta é a pessoa que pensa nos outros antes de pensar em si própria. Não é interesseiro, não ajuda 

esperando receber algo em troca. A empatia e a ética são dois dos fundamentos do altruísmo, pois é 

importante que uma pessoa se coloque no lugar da outra, entendendo o que ela está passando. Pessoas que 

tem tal atitude, ou seja, demonstram compaixão, acabam sofrendo menos com os próprios problemas. Além 

de: aumentarem a expectativa de vida, a imunidade do organismo e a saúde mental. O falso altruísmo ocorre 

quando pessoas, que se dizem altruístas, buscam apenas “marketing” pessoal. Durante a abordagem do 

questionário da pesquisa de campo, notamos que o significado da ação altruísta varia entre crianças e 

adultos. Para as crianças, as ações mais simples são consideradas um ato altruísta, como dividir o lanche 

com o colega, já para os adultos é considerado altruísmo ações mais significativas. 

Conclusão: 

Devido à vida moderna, deixamos de lado aquilo que realmente nos importa. E convivendo com pessoas 

carentes de amor e atenção, percebemos o quanto gastamos tempo buscando coisas que na verdade não são 

para sempre, são líquidas. Adotar essa ação representa uma maneira de tornar o mundo um lugar mais 

agradável. Com as pesquisas realizadas ficou claro que fazer o bem faz bem. Com este trabalho verificamos 

que as pessoas que praticam boas ações sofrem menos de depressão, melhoram sua saúde mental e 

aumentam sua qualidade de vida. 
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RIQUEZA DE ESPÉCIES DE PLANTAS EM ÁREAS COM E SEM O CHAPÉU-DE-SOL NO PÁTIO DA 

ESCOLA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO, TAUBATÉ-SP  

ENJR201685379 

 

Instituição: Escola Estadual Monteiro Lobato 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

As plantas podem competir por luz, nutrientes do solo e espaço de diversas maneiras e uma delas é através 

da liberação de substâncias tóxicas no solo o que impede que outras plantas possam desenvolver próximo 

delas. Esta competição química se chama alelopatia e pode ser testada experimentalmente comparando o 

desenvolvimento de plantas junto com uma planta alelopática e sem ela. Um exemplo de planta alelopática é 

o chapéu de sol ou amendoeira da praia (Terminalia cattapa L.) que é originária da Malásia e foi introduzida 

no Brasil. O objetivo deste estudo foi comparar a riqueza de plantas em áreas com e sem o chapéu-de-sol no 

pátio de uma escola. 

Metodologia: 

A atividade foi realizada na Escola Estadual Monteiro Lobato (PEI), em Taubaté, SP, com alunos do Ensino 

Médio, monitorados por alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas da Unitau e acompanhados por 

professores da escola. Esta atividade foi desenvolvida dentro da disciplina de “Práticas Pedagógicas em 

Ecologia” do Departamento de Biologia da Unitau. Inicialmente fizemos o reconhecimento da área 

coletando as plantas e identificando as possíveis diferentes espécies (morfoespécies). Após, discutimos 

possíveis perguntas a serem investigadas no pátio da escola e observamos a presença de alguns chapéus de 

sol na área. Assim, a pergunta escolhida foi “O número de espécies de plantas é igual abaixo do chapéu de 

sol e longe dele?“ A hipótese testada foi de que nos ambientes com a presença da árvore haveria menor 

número de outras espécies de plantas ao redor dela. Fomos divididos em seis grupos (com quatro integrantes 

e dois monitores da Unitau). Cada equipe fez uma parcela de um metro quadrado na área com e sem o 

chapéu-de-sol e contou o número de espécies de plantas dentro dele. Para finalizar, recebemos instrução no 

laboratório de informática da escola sobre como construir um banco de dados em planilhas, fazer gráficos, 

interpretar os resultados e por fim escreveram o relatório na forma de um mini artigo científico. A prática de 

coleta de dados, análise, redação e apresentação ocorreram durante uma manhã e a atividade passou por 

todas as etapas do método científico. 

Resultado: 

Como resultado, obtivemos uma média de 4,33 espécies para as áreas sem o efeito alelopático e 5,33 para as 

áreas com o efeito. Ou seja, o número de espécies foi maior nas áreas com o possível efeito alelopático. 

Conclusão: 

A hipótese inicial não foi comprovada, pois a presença do chapéu de sol não teria interferido no 

desenvolvimento de outras plantas o redor. As possíveis hipóteses para esse resultado seriam que as plantas 

ao redor talvez desenvolverem resistência a toxina; a quantidade de árvores de chapéu de sol não produziria 

a toxina o suficiente para afetar as demais plantas; como a escola estava em reforma, um grande espaço da 

área estava sendo usada para despejo de restos de cimento, podendo ter afetado as plantas ao redor. 
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DIVERSIDADE DE FORMIGAS EM ÁREAS SIMULANDO FLORESTAS, ÁREA URBANA E AGRÍCOLA NO 

PÁTIO DA ESCOLA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO, TAUBATÉ-SP  

ENJR201612234 

 

Instituição: Escola Estadual Monteiro Lobato 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI 

 

Introdução: 

Algumas espécies de formigas têm a capacidade de explorar e se adaptar a ambientes muito diferentes desde 

os conservados até os mais antropizados. Ou seja, diferentes ambientes podem manter diferentes conjuntos 

de espécies de formigas e os locais com muito impacto ambiental podem não oferecer condições para 

manter muitas espécies. Por isso, algumas espécies podem sofrer grandes reduções na densidade de suas 

populações quando expostas a ambientes diferentes, podendo, inclusive, serem extintas localmente. O 

objetivo deste estudo foi comparar a diversidade de formigas em diferentes ambientes no pátio de uma 

escola. A hipótese proposta foi de que ambientes mais preservados apresentam maior diversidade de 

espécies. 

Metodologia: 

A atividade foi realizada na Escola Estadual Monteiro Lobato, em Taubaté/SP, com alunos do Ensino 

Médio, monitorados por alunos de Licenciatura em Ciências Biológicas da Unitau e acompanhados por 

professores da escola. Esta atividade foi desenvolvida dentro da disciplina de “Práticas Pedagógicas em 

Ecologia” do Departamento de Biologia da Unitau e os alunos atuaram como monitores. Primeiramente, 

foram divididos em três grupos, e em seguida, direcionados para três áreas no pátio da escola; uma delas 

simulando uma floresta (fundo da escola coberto com vegetação herbácea e árvores), outra uma área 

agrícola (horta da escola) e por fim a última como sendo uma cidade (quadra esportiva cimentada). 

Posicionamos em cada área três armadilhas para formigas distantes 10 metros entre si e com sardinha como 

isca sobre papel filtro. Observamos inicialmente o comportamento das formigas sobre as iscas e após 15 

minutos coletamos as formigas com placas de Petri contendo álcool e seguimos para o laboratório de 

Ciências da escola onde realizamos a identificação das formigas separando apenas morfoespécies, ou seja, 

usando características de tamanho, cor, morfologia externa. Em seguida contamos o número de espécies 

(riqueza) e de indivíduos (abundância) em cada um dos três ambientes. Para finalizar, fomos ao laboratório 

de informática da escola onde recebemos instrução sobre como construir um banco de dados em planilhas, 

fazer gráficos, interpretar os resultados e por fim escrevemos o relatório na forma de um mini artigo 

científico. A atividade passou por todas as etapas do método científico e foi desenvolvida durante uma tarde. 

Resultado: 

Como resultado, 623 formigas foram registradas e de apenas cinco espécies. O ambiente simulando uma 

floresta apresentou 5 espécies de formigas e um total de 572 indivíduos representando 92% do total de 

indivíduos estudados, o ambiente agrícola apresentou 5 espécies e 50 indivíduos (8%) e por fim o ambiente 

urbano registrou 1 espécie e apenas um indivíduo (0,2%). Portanto, os ambientes que não sofreram com a 

ação humana (área verde e horta) apresentaram maior riqueza de espécies e abundância de indivíduos em 

comparação com a cidade (quadra esportiva) que é um local com forte perturbação. 

Conclusão: 

Concluindo, a hipótese proposta inicialmente foi confirmada mostrando a importância da preservação de 

habitats naturais e mais complexos para a conservação das espécies de maneira geral. 

 

 
 

 



  

70 

 

JUVENTUDE E SUA REPRESENTATIVIDADE NOS MEIOS MIDIÁTICOS BRASILEIROS  

ENJR201625020 

 

Instituição: Colégio Drummond 

Orientador(a): JANE DAMARIS SOUZA 

 

Introdução: 

A juventude brasileira, em tempos passados, fora melhor representada nos canais de televisão aberta. Houve 

um tempo em que a grade de programação destinava boa parte de seu tempo aos adolescentes. Seriados 

como “Armação Ilimitada” (anos 80) de Antonio Calmon, “Confissões de Adolescente” (anos 90) de Maria 

Mariana, e a novela “Malhação” (anos 90) agitaram a audiência entre os jovens. A partir da metade dos anos 

dois mil, com a ascensão da internet e consequentemente a do YouTube - site que permite que seus usuários 

carreguem e compartilhem vídeos dos mais variados - a representação dessa parcela na TV começou a 

diminuir. O único canal exclusivo destinado à juventude, a MTV Brasil, fechou as portas em 2013, também 

perdendo espaço para a Internet. 

Metodologia: 

Como metodologia científica, utilizamos a aplicação de questionários a alunos de instituições privadas e 

públicas do Estado de São Paulo. Separando as respostas entre os dois sexos biologicamente comprovados 

com real afirmação até o tempo atual (sexo feminino e sexo masculino), o objetivo central se constituiu na 

possível obtenção de transparecidas diferenças entre a consideração dos jovens questionados em relação à 

sensação de representatividade singular perante os meios midiáticos (internet - com foco na plataforma 

autointitulada Youtube – e televisão) brasileiros. Tal resultado seria dado com base nas diferenças sociais, 

políticas e econômicas da realidade local atual. Realizamos, portanto, o levantamento de perguntas 

específicas questionando a preferência dos indivíduos em relação ao porte principal do tema em pauta. 

Ademais, pesquisas bibliográficas foram realizadas para uma relação entre o assunto com os contextos 

históricos e sociais deste presente país. 

Resultado: 

De acordo com o total pesquisado por nós, a preferencia juvenil no quesito sensação de conforto e melhor 

representatividade singular se constituíram com grande base na internet (com foco na plataforma 

autointitulada Youtube), sendo 94,08% o número final do sexo feminino (internet) contra 5,92% de escolha 

para a televisão como melhor meio midiático e 93,75% (internet) contra 6,25% do sexo masculino. (dados 

baseados na junção das instituições privadas e públicas). Vale ressaltar que ambos dos sexos, mesmo 

separados pelas instituições constituídas, demonstraram um maior interesse na internet. A notável diferença 

se deu na escolha de alguma personalidade representativa na vida dos indivíduos: 60,76% das mulheres não 

se sentem representadas por alguma personalidade pública, enquanto 57,81% dos homens sentem-se. Além 

disto, a acessibilidade a internet foi posta como mais possível do que a mesma em relação à televisão e seu 

conteúdo, com frequência de acesso consideravelmente maior na internet. 

Conclusão: 

Como final ideia conclusiva, é válida a informação de que a junção do conteúdo explícito e aberto 

encontrado na internet e a conexão juvenil com a plataforma Youtube atraem muito mais a atenção popular 

do que o meio televisivo que, ultimamente, prova explicitar uma insatisfação geral com a censura que traz 

consigo em seus programas e conteúdo geral. Em virtude disto, é possível afirmar a preferência dos jovens 

atual para com a internet. Ainda que acessem a televisão, a visível vontade da busca de liberdade geral nos 

tópicos econômicos, políticos e sociais é vista sedentamente e encontrada no meio virtual. 
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TRATAMENTO E REUSO DA ÁGUA CINZA PARA FINS NÃO POTÁVEIS  

ENJR201665728 

 

Instituição: E.E. Newton Câmara Leal Barros 

Orientador(a): ENILDA DA SILVA MORAIS 

 

Introdução: 

“O termo água cinza é utilizado, em geral, para água servida originada em residências (ou também escolas, 

escritórios ou edifícios públicos), que não possui contribuição de efluentes de vasos sanitários. É a água 

residuária proveniente do uso de lavatórios, chuveiros, banheiras, pias de cozinha, máquina de lavar roupa e 

tanque (JEFFERSON et al., 1999; ERIKSSON et al., 2002; OTTOSON.” (Bazzarela, 2005). A água cinza 

filtrada e tratada pode ser reutilizada para fins não potáveis. Este trabalho tem como objetivo adaptar um 

filtro biológico para tratar e reutilizar a água cinza em atividades domésticas não potáveis. A água cinza, 

será coletada por um sistema de canos e direcionada para um conjunto de tanques. Essa água será enviada 

para um sistema de filtragem primário para retirada das partículas sólidas. Após esse processo será enviada 

para um reservatório com bambu e após filtragem será enviada, para uma cisterna e armazenada para reuso. 

Metodologia: 

Materiais e métodos A pesquisa de acordo com os objetivos será exploratória pois serão realizadas pesquisas 

em livros, documento, sites sobre o tema do projeto. E quanto aos procedimentos será experimental. Serão 

levantados dados quantitativos e qualitativos e será usada amostra controle para analise dos dados. Material 

Areia fina, areia grossa, cascalho, argila expandida, bambu. Construção do tanque de coleta de água cinza -

adaptar um sistema de tubulação usando canos de esgoto para coletar a água cinza. -Construir um modelo 

em escala reduzida para filtragem, composto por dois recipientes filtrantes. -O primeiro filtro 1, será 

construído usando um recipiente transparente de 10 litros. Nela será colocado camadas de materiais 

filtrantes na seguinte ordem: argila, manta drenante, cascalho, manta drenante, areia fina, manta drenante. -

O segundo filtro 2, será construído usando um recipiente transparente de 10 litros. Nele será colocado 

bambu picado. Analise dos resultados -Fazer medições do pH da água antes e após a passagem pelos filtros. 

-Comparar a aparência da água captada com a uma amostra controle. -Fazer analise físico-química da água 

antes e após a passagem pelos filtros. -Fazer anotações e registros. O projeto está em desenvolvimentos. As 

próximas etapas para coleta dos dados referem-se ao tratamento da água cinza. Os dados que serão 

analisados com relação ao água cinza serão o pH, cor, cloro e cheiro da água cinza após os processos de 

filtragem. 

Resultado: 

O projeto está em desenvolvimento. Foi realizada teste de pH e Cloro em uma amostra de água cinza 

coletada de uma máquina de lavar roupas. O teste foi realizado antes da passagem da água pelo filtro1 e 

apos a filtragem da água pelo filtro 1. Os testes iniciais indicaram uma redução no nivel de acidez da água. 

Porém mais testes serão necessários para analise completa dos resultados. 

Conclusão: 

Os resultados esperados são que a água cinza coletada ao passar pelos tanques seja gradativamente filtrada e 

tratada, ficando livre de impurezas.O projeto está em desenvolvimentos.Os dados que serão analisados com 

relação a água cinza serão o pH, cor e cheiro da água cinza após os processos de filtragem. 
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TRÁFICO DE HUMANOS: POR QUE ESSA REALIDADE AINDA EXISTE?  

ENJR201642071 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

O tráfico de seres humanos é um fenômeno, cujas origens vêm de tempos longínquos. Considerado um 

crime atualmente, o mesmo condiciona as pessoas à escravidão, fazendo, deste modo, com que elas percam 

todos os seus direitos inalienáveis. Desde a Antiguidade têm-se relatos de transporte e venda ilegal de 

pessoas para fins escravistas. Ademais, as lutas por território concediam aos vencedores tornar os 

perdedores em escravos. Não obstante, também existiu o tráfico negreiro, que por mais de trezentos anos 

transportou milhões de escravos visando alto lucro por baixo custo. Durante o período escravocrata, esse 

comércio era lícito e legitimado pela Igreja Católica. Porém, a partir do século XIX, rejeições a essa prática 

começaram a ganhar força, apesar desta ter perdurado no Brasil até 1888. Diante de uma era altamente 

violenta, questiona-se o quanto a sociedade ainda precisa se conscientizar da alarmante existência desse 

crime raramente delatado por ser frequentemente escuso. 

Metodologia: 

Para analisar e compreender mais profundamente as razões que mantém o tráfico de pessoas em nossa 

sociedade atual, nosso projeto de pesquisa será baseado em revisão teórica de livros e artigos sobre o tema. 

Além disso, será realizada entrevista com organizações que realizam projetos de combate ao tráfico de 

pessoas. 

Resultado: 

A partir de resultados encontrados por meio de entrevistas, foi constatado que o tráfico humano é 

considerado a terceira maior fonte de renda no mundo, encontrando-se atrás somente do tráfico de drogas e 

armas, seu lucro anual é de 32 bilhões de dólares. 

Conclusão: 

É necessário, portanto, que haja cooperação entre nações, criando organizações fortes que se dediquem à 

supressão do tráfico de humanos, elaborando leis e punições efetivas para impossibilitar a continuidade 

desse crime que afeta milhões de pessoas mundialmente. As autoridades envolvidas em crimes relativos ao 

tráfico devem ser devidamente penalizadas e afastadas de seus cargos, diminuindo a colaboração de 

indivíduos influentes em tais ações ilícitas. Deve haver, finalmente, a conscientização das pessoas, 

possibilitando que estado e sociedade ajam em conjunto com a intenção de extinguir o tráfico, devolvendo 

às vítimas dessa prática a chance de viverem plenamente sua humanidade e cidadania. 
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TRANSGÊNERO: A BUSCA PELA IGUALDADE SOCIAL INDEPENDENTE DE GÊNERO  

ENJR201603336 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

O tema deste trabalho de pesquisa é um tipo de identidade de gênero extremamente polêmica, o transgênero. 

Trata-se de um transgênero, que é o nome dado às pessoas que não se identificam com seu sexo biológico de 

nascimento. Quando se trata do Brasil, o problema da violência contra esse grupo de pessoas é alarmante. O 

Brasil é responsável por 44% dos assassinatos de LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros) que 

ocorrem no mundo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é promover o reconhecimento dos direitos dos 

transgêneros através da conscientização da população sobre quem eles são e os problemas pelos quais 

passam. Para isso, analisaremos: a história do transgênero, alguns conceitos (o que é orientação sexual, sexo 

biológico, identidade de gênero e expressão de gênero), a infância, adolescência e vida adulta de um 

transgênero e como lidar com um transgênero. 

Metodologia: 

Os procedimentos metodológicos seguiram a seguinte dinâmica: análise e verificação dos pontos de vista 

teóricos em livros e artigos científicos, entrevista com dois coordenadores de uma escola privada e coleta de 

dados por meio da aplicação de um questionário impresso em escolas particulares de três cidades do Vale do 

Paraíba. 

Resultado: 

Notamos que a maioria dos alunos não conhecem o termo identidade de gênero, e estão alheios a situação de 

milhares de pessoas que lutam por essa causa. Este fato também reafirma a necessidade de mais conversas 

sobre gênero nas escolas. A análise dos dados também demonstra que todas as discussões sobre identidade 

de gênero, troca de sexo, leis que estão transitando no senado, movimentos LGBTT’s por direitos, todas 

essas informações ainda são pouco conhecidas pelos alunos dessa amostra. 

Conclusão: 

Concluímos que a vida de um transgênero apresenta inúmeros obstáculos, e que esses são mais numerosos 

do que na vida de um cisgênero. Também concluímos por pesquisas científicas que a expectativa de vida de 

um transgênero é consideravelmente menor que a de um cisgênero comum.?Quanto aos objetivos que 

buscamos alcançar com o trabalho, concluímos que a luta dos transgêneros por mais direitos é legítima e 

digna, pois diretos básicos são negados a eles. Por fim chegamos a conclusão que a maioria das pessoas não 

conhecem a causa transgênera. O grupo propõe que a população se junte e apoie a causa. 
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OBTENÇÃO DO BIOFILME DE AGAR-AGAR - "ECOLÉ"  

ENJR201669349 

 

Instituição: EE Francisco Pereira da Silva 

Orientador(a): GISELE GOMES VALLE 

 

Introdução: 

Nos dias atuais, os polímeros biodegradáveis vêm se destacando cada vez mais. Busca-se um material com 

durabilidade em uso e degradabilidade após o descarte. Estes materiais se constituem em compostos que 

devido à ação de microorganismos (fungos e bactérias) e macroorganismos serão degradados a compostos 

de baixa massa molar. O agar é um exemplo de um polímero natural que pode ser extraído das macroalgas 

vermelhas e cujo grande poder espessante e gelificante levam?no a ser amplamente utilizado no mundo 

industrial. Apesar das inúmeras aplicações que lhe são atribuídas como gel, a verdade é que são muito 

poucos os estudos realizados sobre a sua aplicação à produção de filmes biodegradáveis. Esse projeto 

pretende substituir os saquinhos de polietileno para geladinho por saquinho de biopolímero Agar-Agar 

comestível ou que pode ainda pode virar adubo. 

Metodologia: 

Foram preparadas soluções com concentrações variadas da solução de agar-agar e essas foram hidrolisadas 

em diferentes temperaturas em meio neutro e ácido. Neste caso utilizou-se o ácido acético para a obtenção 

do biofilme de agar-agar. Após a solubilização total, as soluções foram coladas em placas de petri e 

repousaram em diversas temperaturas durante 24hs para estabelecer o equilíbrio natural. 

Resultado: 

As condições que apresentaram melhores resultados foram: Amostra 1 (temperatura ambiente) - Não foi 

possível solubilizar o agar-agar. Amostra 2 (Hidrólise a 500C) – Ocorreu a solubilização do agar-agar, 

porem ao fazer o teste com o material úmido ele se dissolveu. Amostra 3 (Hidrólise ácida a 500C)- Ocorreu 

a solubilização do agar-agar, neste procedimento obtivemos um melhor resultado com o teste do material 

úmido. 

Conclusão: 

É possível preparar biofilme a base de agar-agar para substituir embalagens sintéticas, no entanto, 

necessitamos estabilizar o material para diminuir a quantidade de material polimérico não biodegradável 

que poluem o meio ambiente. 
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“ESTAÇÃO ECOLÓGICA” – UMA PROPOSTA PARA AUMENTAR AS ÁREAS VERDES NAS CIDADES  

ENJR201684331 

 

Instituição: EE Francisco Pereira da Silva 

Orientador(a): GISELE GOMES VALLE 

 

Introdução: 

Telhados verdes vivos, telhados verdes, telhados vivos, coberturas verdes, coberturas vivas, coberturas 

vegetais, biotelhas, ecotelhas e outras expressões podem ser encontradas na literatura para explicar o uso de 

vegetação plantada sobre coberturas. Plantio de vegetais sobre certa espessura de “solum” ou substrato 

capazes de funcionar como suporte dos mesmos, e estes diretamente sobre telhados, lajes ou estruturas de 

cobertura com impermeabilização e drenagem adequadas, mas sempre se observando se a carga prevista 

será suportada pela estrutura disponibilizada. Esse projeto pretende estudar a substituição de manta asfáltica 

utilizada na vedação de lajes pela nanocelulose em compósitos de borracha para aplicação em um ponto de 

ônibus ecológico que contara com sistema de drenagem de agua e utilização de placa solar para iluminação 

desta estação. 

Metodologia: 

Obtenção da nanocelulose através de restos de podas de árvores e posterior adição de látex para realizar 

testes de substituição da manta asfáltica em teto verde. Preparação da maquete da estação ecológica com o 

sistema de drenagem para utilização de água no entorno e placa solar para iluminação desta estação e outros 

lugares. 

Resultado: 

A polaridade da matriz elastomérica foi fundamental para a interação da celulose-latex influenciando 

diretamente o desempenho final do material compósito. 

Conclusão: 

É possível preparar nanocelulose e substituir a manta asfáltica para vedar a laje que recebera a cobertura 

verde, aproveitar a água da chuva e fazer o reuso, além da energia solar para a iluminação da estação 

ecológica. 
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ALUNOS PROTAGONISTAS MUDANDO A REALIDADE DA SALA DE AULA ATRAVÉS DO RAP  

ENJR201679613 

 

Instituição: EE Francisco Pereira da Silva 

Orientador(a): GISELE GOMES VALLE 

 

Introdução: 

A música está presente em diversos momentos de nossas vidas, ouvimos música por que ela nos faz sentir 

algo, que podem ser de inspiração moral, alegria, energia, melancolia, violência, calma, devoção, entre 

outros sentimentos e assim por diante que são experiências. Por aturar muito diretamente nos mecanismos 

cerebrais e do inconsciente, ainda pouco conhecidos pela ciência, a música é capaz de criar, potencializar 

e/ou inibir tendência do comportamento ao mesmo tempo em que fornece significativas e relevantes 

soluções para as mais diversas situações. Este projeto tem o intuito de utilizar o RAP(Ritmo e Poesia) 

através das palavras coletadas pelos alunos com relação ao comportamento da sala para a mudança de 

postura voltada para as relações interpessoais e atividades acadêmicas. 

Metodologia: 

Durante o conselho participativo foi pedido que os alunos elencassem uma palavra que descrevesse como 

enxergavam a sala de aula e o que estava causando perda de foco e consequentemente baixo rendimento nas 

notas. Essas palavras foram encaminhadas para os alunos fazerem o RAP com a finalidade de motivação, 

apropriação e resolução da problemática apresentada. 

Resultado: 

As palavras coletadas foram, falante, fragmentada, bagunceira, egoísta, irresponsável, irritante, desunida, 

falsa, participativa, alegre demais, distraída, preguiçosa, unida, feliz, brincalhona, talentosa, chata, divertida, 

sem graça e extrovertida. A poesia elaborada constou com frases como, “Onde as críticas se espalham no ar, 

cada vez que eu respiro não consigo nem pensar”; “Talento em nossos olhos não dá para esconder só falta o 

foco e atitude então para aprender”; “Falsidade tem pairado sem parada fomos dados como falsos de tanta 

ideia errada”. 

Conclusão: 

A música pode mudar comportamentos e o RAP por ter uma característica de fator social mostrou-se como 

uma ferramenta de aporte de ensino e aprendizagem. Os alunos ficaram mais motivados, resolveram seus 

problemas interpessoais e aumentaram o rendimento das notas. 
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ASBC - AQUECEDOR SOLAR DE BAIXO  

ENJR201634430 

 

Instituição: Escola Estadual Monteiro Lobato 

Orientador(a): JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Este trabalho tem o propósito de demonstrar a possibilidade de fornecimento de água quente para chuveiros 

e torneiras, sem alterações significativas nas instalações hidráulicas e nos reservatórios. . Ele permite a 

redução de até 20% no consumo de energia elétrica viabilizando sua utilização por famílias de menor poder 

aquisitivo . 

Metodologia: 

Este aquecedor solar de água é um sistema composto por coletores solares (tubos de PVC), a própria caixa 

de água, revestida por um isolante térmico, misturadores de água quente e fria, torneiras e chuveiro com 

dimmer de suporte térmico, para os dias sem sol. O sistema funciona pelo movimento das moléculas de 

água fria que aquecidas nos coletores irá subir até o reservatório onde será empurrada de volta, pela água 

fria(mais pesada) aos coletores. Essa circulação será natural e constante enquanto tiver sol até o equilíbrio 

térmico. Na média uma pessoa gasta 50 litros de água para tomar banho, dessa forma em uma família de 4 

pessoas um reservatório de 200 litros é suficiente para essa família. Dependendo da disponibilidade 

financeira a família poderá optar por um único reservatório,(água quente e fria na mesma caixa) ou 

disponibilizar uma caixa apenas para a água quente e outra apenas para a água fria. O custo estimado para a 

instalação do sistema é de aproximadamente R$ 500,00 (p/ uma única caixa) que deverá ser amortizado em 

aproximadamente 20 meses. A sua instalação é de baixa complexidade e não obriga cortes ou furos de 

paredes e tetos que alterem a construção. 

Resultado: 

In vitro o aquecedor solar de baixo custo aqueceu aproximadamente 100 litros de água da temperatura 

ambiente até aproximadamente 45ºC em quatro horas de exposição solar 

Conclusão: 

O ASBC - aquecedor solar de baixo custo é viável e só depende da divulgação e vontade das famílias que 

desejarem a instalação em suas casas. 
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RELAÇÕES SOCIAIS NO SÉCULO XXI  

ENJR201644479 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas 

Orientador(a): PATRICK CLAUDINEI MACHADO DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Com o surgimento da internet, posteriormente das redes sociais, a forma de as pessoas se relacionarem foi 

se transformando de maneira significativa. Nosso trabalho tem como objetivo primordial analisar o 

comportamento das pessoas diante dessa nova forma de relação e comunicação. 

Metodologia: 

O projeto de pesquisa realizado através de pesquisa bibliográfica traz uma breve comparação dos meios de 

comunicação da antiguidade e dos dias atuais, procura entender como a internet e as redes sociais 

modificaram as relações interpessoais. Objetiva também expor os malefícios e benefícios dessa nova forma 

de se comunicar. Também realizamos, para obtenção de resultados quantitativos, uma enquete “online” 

publicada no dia 06 de julho, em uma rede social chamada Facebook. Coletamos assim respostas de 175 

pessoas de faixa etária indefinida, foram respondidos os seguintes questionamentos: “em média de quantas 

horas você usa a internet por dia?”, “qual rede social você utiliza com mais frequência?”, “no dia a dia você 

se sente inferior com algumas postagens nas redes sociais? Justifique sua resposta se se for sim ou às 

vezes”, “em sua opinião, as redes sociais provocam alienação? Se sim, por quê?”, “você acessa a internet 

mais para: trabalho, diversão, comunicação, estudo?” e “é preferível se comunicar com alguém virtualmente 

ou pessoalmente?”. 

Resultado: 

Constatamos que os principais malefícios causados pelo uso abusivo da rede são: alienação do mundo real, 

ou seja, a pessoa começa a “viver” apenas no mundo virtual. E, em alguns casos, ocorre a perda da 

identidade, a pessoa acaba recriando o seu “eu” e “deletando” seus problemas. Todas as experiências da 

vida, que mesmo difíceis, levariam ao crescimento e ao ajuste na sociedade, são descartadas. É fato: as 

pessoas estão mais infelizes depois do surgimento do Facebook. Segundo pesquisadores alemães, uma a 

cada três pessoas sentiu-se pior e mais insatisfeita com a própria vida depois de visitar o site. Acompanhar a 

vida virtual do outro pode provocar inveja e sentimento de solidão. O que muitos não percebem é que a vida 

do amigo foi editada apenas com os melhores momentos. A Pesquisa de Campo atesta a Pesquisa 

Bibliográfica: 63,2% dos entrevistados concordam com a questão da alienação e da insatisfação. 

Conclusão: 

Ao concluir o presente trabalho, constatamos que a forma de as pessoas se relacionarem vem sofrendo 

profundas transformações após o surgimento da internet. Percebemos que os indivíduos estão perdendo a 

espontaneidade nas relações físicas e se sentem mais infelizes utilizando redes sociais, como o Facebook. E 

ainda enfrentam problemas relacionados à questão da privacidade. Verificamos também que a internet 

trouxe vários benefícios, tais como: forma mais rápida e eficaz para se comunicar com pessoas a longa 

distância, resgate de relações antigas, oportunidade de conhecer pessoas novas, acesso ao ensino à distância, 

auxílio na divulgação de produtos online. 
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: SUAS CONSEQUÊNCIAS E CONFLITOS DE OPINIÕES NA 

SOCIEDADE  

ENJR201626356 

 

Instituição: EMEFM Prof José Ezequiel de Souza 

Orientador(a): VINICIUS PANAZZOLO 

 

Introdução: 

Expressar opinião na sociedade é algo difícil, pois nem sempre são aceitas, principalmente quando o assunto 

é debatido constantemente e gera tantas controversas, como a maioridade penal; pois há, como muitos 

outros aspectos, diversos prós e contras. Pensando nisso, a pesquisa se pauta em expor os dois lados do 

assunto, de diferentes pontos de vista, para que, ao fim, decida-se de forma mais consciente qual opinião 

seguir 

Metodologia: 

Com o objetivo de discutir pontos como sensação de insegurança, a falta de acesso à educação profissional, 

a impunidade que gera mais violência e carência econômica e social. Utilizou-se para a pesquisa referências 

bibliográficas, e, principalmente, de entrevistas com diferentes pessoas, de diferentes opiniões; apontando 

que o assunto gera muita problematização e suas consequências ainda precisa ser muito discutidas 

Resultado: 

Se menores de 16 anos são capazes de escolher seus governantes, possivelmente poderá responder por seus 

atos; contudo, entende-se também que reduzir a maioridade penal não seja tão eficaz quanto investir na boa 

formação do cidadão. O tema ainda gera diversas discussões que precisam de fato serem realizadas para 

que, no futuro, os possíveis problemas causados por esses menores sejam minimizados 

Conclusão: 

Partindo da ideia de que o trabalho se desenvolveu a partir de dois pontos de vistas diferentes, é possível 

concluir que este é um tema que merece ser abordado e discutido visando o olhar de ambos os lados, para 

que, assim, alguma medida mais efetiva seja tomada 
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CAMPOS DE CONCENTRAÇÃO NO BRASIL: UMA HISTÓRIA NÃO CONTADA  

ENJR201684857 

 

Instituição: E.M.E.F.M Professor José Ezequiel de Souza 

Orientador(a): VINICIUS PANAZZOLO 

 

Introdução: 

A pesquisa visa analisar a história de campos de concentração no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial 

e expor o objetivo desses campos. A existência de Campos de Concentração no Brasil, não consta nos livros 

didáticos, pois eram documentos sigilosos que permaneceram lacrados ate meados de 1996. Os Campos 

passaram a serem usados alguns anos após a chegada do navio alemão, Windhuk, que fugia da marinha 

inglesa, em 1939 o navio foi detido no porto de Santos, mas seus tripulantes passaram a serem vistos como 

inimigos após Getúlio Vargas romper com o Eixo. 

Metodologia: 

A metodologia aplicada foi de Revisão Bibliográfica, utilizando conteúdos de blogs e pesquisas de 

professores de historia, site, trabalhos de conclusão de curso e monografia. Informações encontradas no 

museu 6º Batalhão de Infantaria do Museu do Ipiranga, e até mesmo reportagens relacionados sobre tal 

assunto. Há muitos livros que retratam essas histórias e contam muitos detalhes sobre o que acontecia nessa 

época e até nos campos de concentração, mas não foi uma história muito contada. O objetivo desse trabalho 

é relatar uma historia que por muito tempo ficou sob sigilo. 

Resultado: 

Espera-se mostrar através desse trabalho uma história brasileira quase que oculta, retratando como era a 

vida dos detentos nos campos de concentração no Brasil, desde os maus tratos sofridos até como 

conseguiram sobreviver após serem liberados dos campos. 

Conclusão: 

As concentrações nos campos brasileiros eram diferentes com relação aos campos nazistas, mas não se pode 

dizer que abusos não ocorriam nesses locais, desde uma má alimentação ate a serviços braçais nos quais 

alemães precisaram realizar. Mesmo com os maus tratos os prisioneiros ainda sim recebiam um tratamento 

quase que humano, como o direito de visitar o centro da cidade nos finais de semana desde que estivessem 

acompanhados com guardas. Já os detentos da cidade de Guaratinguetá não podiam ter nenhum tipo de 

contato com os locais, mas poderiam ser apadrinhados por estrangeiros que viviam no Brasil. 
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ESQUERDA E DIREITA EM DEBATE NA ATUAL POLÍTICA BRASILEIRA  

ENJR201651349 

 

Instituição: EMEFM PROF. JOSE EZEQUIEL DE SOUZA 

Orientador(a): MARCOS AURÉLIO DA SILVA 

 

Introdução: 

Esse estudo tem por objetivo destacar que no jogo das articulações políticas, no processo de impeachment 

da presidenta da república Dilma Rousseff, está a substituição de uma proposta de governo de esquerda pela 

proposta de governo de direita. O interesse pelo tema surgiu durante as aulas de Filosofia e Sociologia 

quando se discutiram os desdobramentos da operação Lava Jato e o pedido de impeachment. Associado às 

discussões em sala de aula, acompanhou-se a cobertura exaustiva realizada pelas mídias, em que políticos 

do Congresso Nacional usavam argumentos controversos e alegavam ser em defesa dos interesses da 

população brasileira (AMARAL, 2016). Esses acontecimentos suscitaram muitas perguntas e a percepção da 

necessidade de entender os reais interesses dos que defendem e dos que são contra o impeachment. 

Metodologia: 

Metodologicamente, a busca por respostas levou à pesquisa bibliográfica, feita a princípio através do livro 

didático (ARANHA, 2013) utilizado durante as aulas, mas também e principalmente a partir de textos 

veiculados na internet, no site da revista Carta Capital, no site de vestibular da UOL e no site Ecodebate, 

que veicula a denúncia da FEBRAGEO (PINHEIRO, 2016). Essa opção se justifica pelo fato de ser a 

internet o ambiente em que muitos jovens, entre um acesso e outro, acabam se informando dos 

acontecimentos políticos que estão na pauta do dia. Os textos escolhidos serviram como motivação para 

buscar o significado das expressões esquerda e direita, bem como a reflexão sobre os interesses públicos e 

interesses privados. 

Resultado: 

A partir da pesquisa, constatou-se que os termos Esquerda e Direita surgiram na Revolução Francesa, onde a 

burguesia procurava apoio da população mais humilde para diminuir o poder da nobreza e do clero. Com 

esse ponto de vista, surgiu o conceito de esquerda, que significa lutar pelos direitos dos trabalhadores e da 

população mais pobre e valorizar a participação popular através de movimentos sociais em defesa das 

minorias dos socioeconomicamente marginalizados; já a direita, busca manter o poder da elite através da 

defesa dos interesses e privilégios de grupos econômicos e da parcela mais favorecida social e 

economicamente (MARTINS, 2015). Como resultado, observou-se que o partido do vice-presidente e seus 

aliados, representam o neoliberalismo. Os ideais do neoliberalismo estão associados à direita e busca, por 

exemplo, a privatização de bens comuns e espaços públicos, gerando mais desigualdades sociais. 

Conclusão: 

Conclui-se que o neoliberalismo se faz representado nas ideias do presidente interino Michel Temer. As 

primeiras ações do governo Temer indicam a tentativa de colocar em prática a defesa do neoliberalismo 

como é exemplo a venda do pré-sal, como denuncia a Federação Brasileira de Geólogos (PINHEIRO, 

2016). Restou a convicção de que o conhecimento é necessário para o desenvolvimento do senso crítico e 

que a honestidade intelectual e a prevalência do interesse comum sobre o interesse de determinados grupos, 

como ensina Bobbio (2006), é que farão do Brasil um país melhor para os brasileiros. 
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VASO RECICLÁVEL E ANTI DENGUE  

ENJR201667049 

 

Instituição: Escola Estadual Expedito Camargo Freire 

Orientador(a): CAROLINA APARECIDA MOSSOLIM MOREIRA SCHMITH 

 

Introdução: 

Arranjar uma forma eficaz de evitar a proliferação do mosquito, trazendo ainda o privilégio do vaso não 

precisar ser regado, isso por conta do seu reservatório de água que usa a capilaridade para se auto regar. 

Metodologia: 

Primeiramente, pegamos uma garrafa pet e cortamos ao meio e colocamos a parte com o bico (com a tampa) 

virada para dentro da outra parte. Foi feito um furo na tampa por onde foi passado uma trança de barbante 

de algodão, que por meio da capilaridade, transportava a água do reservatório até a planta. A parte de baixo 

foi utilizada como reservatório de água e nesse reservatório, além da água, foi colocado uma porção de óleo 

de cozinha. 

Resultado: 

• Observou-se que o nível da água desceu gradativamente, afirmando a eficácia da capilaridade. • Observou-

se, também, que o óleo, por ser menos denso que a água, além de não se misturar com ela, não sofre o 

processo da capilaridade e também não permite que o mosquito deposite os ovos na água. 

Conclusão: 

Conclui-se que com esse vaso temos garantia que o mosquito “aedes aegypti” não deposite os ovos na água 

para que assim efetivamente possamos reduzir a proliferação desse mosquito. 
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PRIMEIROS SOCORROS NAS FACULDADES DE LICENCIATURA  

ENJR201627789 

 

Instituição: Escola Estadual Expedito Camargo Freire 

Orientador(a): CAROLINA APARECIDA MOSSOLIM MOREIRA SCHMITH 

 

Introdução: 

Acrescentar à grade de todos os cursos de licenciatura a disciplina “Primeiros Socorros”. Com isso, 

pretendemos diminuir acidentes graves e mortes nas escolas., pois o professor estaria preparado para 

socorrer o aluno, em caso de acidente, até a chegada do resgate. 

Metodologia: 

Primeiramente, será feita uma pesquisa junto aos professores para saber se os mesmos estão preparados para 

socorrer o aluno em sala de aula, em caso de acidente. Análise da pesquisa através de gráficos, evidenciando 

a qualificação dos profissionais com apoio especializado. Formação especializada para toda escola 

periódicas por agentes de saúde e bombeiros. 

Resultado: 

• Espera-se que a pesquisa possa mostrar a necessidade de se acrescentar à grade dos cursos de licenciatura 

a disciplina Primeiros Socorros. • Tanto quanto as Libras, essa disciplina seria de extrema importância. 

Conclusão: 

Com a disciplina primeiros socorros como frade em faculdades de licenciatura poderíamos reduzir casos 

graves que ocorrem em todas escolas diariamente. 
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POMADA PARA COMBATE A VITILIGO  

ENJR201642723 

 

Instituição: Escola Estadual Expedito Camargo Freire 

Orientador(a): ALEXANDRA APARECIDA ROSSI 

 

Introdução: 

O cipó de São João possui propriedades que auxilia na reposição da melanina, como taninos, esteroides e 

alantoína nas flores, raízes e folhas que podem ser benéficos na cura do Vitiligo. 

Metodologia: 

Para a realização do projeto foram feitas pesquisas de onde encontrar o cipó, a época de colheita e florada. 

Estudos para determinar as propriedades medicinais encontradas no Cipó de São João, para confecção da 

pomada e iniciar os testes, a fim de avaliar a eficácia da pomada. Foi pesquisado também qual produto 

poderia ser utilizado juntamente com erva para uma melhor absorção da pele. 

Resultado: 

Espera-se que seja comprovado a eficácia da pomada e assim amenizar o sofrimento das pessoas que sofrem 

com esse mal que ainda tem causas não definidas. 

Conclusão: 

Espera-se que seja comprovado a eficácia da pomada e assim amenizar o sofrimento das pessoas que sofrem 

com esse mal que ainda tem causas não definidas. 
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PISADA ECOLÓGICA PARA UM MUNDO SUNTENTÁVEL  

ENJR201663708 

 

Instituição: Escola Estadual Expedito Camargo Freire 

Orientador(a): ALEXANDRA APARECIDA ROSSI 

 

Introdução: 

Esse projeto tem como finalidade obter uma fonte de energia alternativa em caso de apagões e propiciar um 

mundo mais sustentável. 

Metodologia: 

A expectativa é criar uma calçada, com um leve declive, atrelada a um dispositivo, que quando a pessoa 

transitar sobre ela, será acionado um dínamo que, ao girar, acumulará energia em uma bateria. Esta calçada 

por ser implantada em entradas de escolas entre outros meios públicos e esta energia será utilizada em 

apagões ou horas específicas pré determinadas nos meios públicos. 

Resultado: 

O dispositivo foi testado e comprovadamente gerou energia utilizando o dínamo e acumulou energia em 

pequena escala, os cálculos e estimativas em grande escala estão sendo elaborados. 

Conclusão: 

A expectativa é que este projeto possa ser implantado em entradas de escolas, meios públicos, prevenindo 

apagões, para que nosso planeta tenha toda energia de meios limpos, mais sustentável e a um custo menor. 
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PAPEL FEITO COM A CASCA DO PINHÃO  

ENJR201607824 

 

Instituição: Escola Estadual Expedito Camargo Freire 

Orientador(a): PEDRO IVO SALES 

 

Introdução: 

Para ajudar que podemos tirar mais dessa pequena semente da araucária que é sustentável e que simboliza a 

cidade de Campos do Jordão.Algo que seria jogado por ai sem nenhum aproveito como a casca do pinhão 

que na verdade pode ser uma forte rentabilidade para cidade, criando assim um papel sustentável. 

Metodologia: 

Para ser feita a folha com a casca do pinhão é necessário ter triturado toda a casca com um pouco de água 

acrescentando cola assim dando a liga necessária, pronto para ir para o bastidor, depois é só deixar secar, ela 

irá ficar mais rígida e com a cor avermelhada por causa da coloração da semente. 

Resultado: 

Construção do papel feita com a casca do pinhão que fica extremamente delicado para artesanato, 

embalagens feitos com materiais que normalmente seriam jogados fora, com o custo praticamente nulo. 

Conclusão: 

Em uma cidade turística como Campos do Jordão um papel feito com a semente que simboliza a cidade 

pode agregar conceitos positivos a cidade com baixo custo, muita delicadeza e bom gosto. 
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BRIQUETE DE BIOMASSA COM CASCA DE PINHÃO  

ENJR201629046 

 

Instituição: Escola Estadual Expedito Camargo Freire 

Orientador(a): PEDRO IVO SALES 

 

Introdução: 

O projeto consiste em testar a capacidade de combustão da casca do pinhão juntamente com folhas secas. A 

ideia é de que o Briquete de Biomassa sirva para substituir a madeira em vários aspectos, como na utilização 

do carvão para churrasqueiras, ou a própria lenha usada em lareiras e caldeiras de fábricas. Sabe-se que o 

problema da derrubada de árvores tem afetado não só o nosso país, mas sim o mundo. É preciso arrumar 

maneiras viáveis e econômicas para evitar o desmatamento e preservar o meio ambiente. Pensando dessa 

forma, o grupo propôs um projeto que tenha materiais fáceis de conseguir no meio em que vivemos, tendo 

como base o pinhão, sendo utilizados cem por cento da semente, incluindo sua casca, oque pode resultar em 

lucro para nossa cidade, por ser algo que a natureza nos oferece sem que precisemos desmatar. 

Metodologia: 

Primeiro o pinhão será cozido em uma panela, assim que o mesmo esfriar será feita a separação da sua casca 

e a semente, a casca será triturada por um liquidificador até que seus pedaços fiquem pequenos, também 

será coletadas folhas secas para serem moídas e adicionadas ao processo. Em seguida deve moer a semente 

e deixa-la no sol, assim que a sua água evaporar, deve-se por a semente moída em um pano de prato e 

espreme-la, assim será extraído o óleo da semente. Utilizando um tubo de cola branca, cinquenta e cinco 

gramas de casca de pinhão e cinquenta e cinco gramas de folhas secas e a quantidade de óleo extraída, serão 

misturadas e prensadas na forma de um bloco, formando assim um briquete. O resto que sobrou da semente 

espremida também será utilizado na formação de outro briquete, adicionando cinquenta gramas da massa de 

pinhão, quinze gramas de folhas secas e quinze gramas de casca de pinhão, utilizando uma forma a massa 

resultante será prensada e formará um briquete. 

Resultado: 

Observou-se que o poder calorifico do pinhão no briquete é mais elevado quando no processo se utiliza sua 

casca como principal elemento, diferente do briquete que foi utilizado a semente do pinhão moída, que não 

deu o resultado esperado, pois não teve a combustão necessária para ser tão eficaz quanto o carvão. Portanto 

o Briquete de Biomassa que foi utilizado folhas secas e casca de pinhão teve um resultado bom, eficaz e que 

comprova a ideia do projeto de que ele pode substituir a madeira no uso de queimas. 

Conclusão: 

Portanto o Briquete de Biomassa que foi utilizado folhas secas e casca de pinhão teve um resultado bom, 

eficaz e que comprova a ideia do projeto de que ele pode substituir a madeira no uso de queimas. 
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ANÁLISE QUALITATIVA DO FUTURO DA SAÚDE MENTAL E FÍSICA NAS CIDADES: CAÇAPAVA, SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS E TAUBATÉ  

ENJR201611749 

 

Instituição: Cecília Caçapava COnde 

Orientador(a): MAYCON DA SILVA SIQUEIRA 

 

Introdução: 

Os municípios de São José dos Campos, Taubaté e Caçapava têm sofrido por um surto de infectados pela 

dengue e asma, a primeira com estudos ainda não finalizados para a prevenção, mas que pode ser prevenida 

com ações do homem. Assim como a poluição do ambiente pode aumentar a quantidade de asmáticos. A 

saúde futuramente, por um lado melhorará pelo aumento das tecnologias preventivas, por exemplo, 

antigamente, facilmente se transmitia DSTs pois não havia métodos contraceptivos, mas atualmente há 

vários métodos de prevenção. Por outro lado, a saúde tende a piorar pelo estresse do cotidiano que em sua 

maior parte é causado pelo trabalho, à falta de atividades físicas, e baixa qualidade de alimentação. Este 

artigo tem como objetivo analisar e realizar uma previsão para a saúde do homem em 2050, tomando como 

base as entrevistas realizadas com a população de Caçapava, SP e com farmacêuticos das cidades 

pesquisadas. 

Metodologia: 

O artigo utilizou-se da metodologia de pesquisa de campo, que visa analisar a influencia na saúde do 

homem, obteve-se tais respostas por meio de um questionário criado pelos autores e realizada com 0,5% da 

população de Caçapava, SP, 458 pessoas. A pesquisa bibliográfica, realizada com o levantamento de 

referências teóricas de livros, documentos, artigos etc, que relacionados fornecem a previsão de como estará 

o setor de saúde após as descobertas tecnológicas e de novas doenças. A pesquisa explicativa, para justificar 

os resultados. A pesquisa exploratória visa analisar problemas de determinados locais, além disso, esse tipo 

de pesquisa procura se familiarizar com o problema em questão e fornecendo uma solução para ele, que na 

atual pesquisa é o futuro da saúde. Portanto, foram realizadas entrevistas a respeito da saúde com 0,5% da 

população de Caçapava, SP, com perguntas referentes ao cotidiano, tendências de saúde, epidemias e 

cumprimento com a carteira de vacinação. A partir dos resultados e com os artigos selecionados, poderemos 

observar como estará a saúde das pessoas em 2050. Artigos como a “Análise Espacial das Internações por 

Doenças do Coração no Vale do Paraíba” escrito por Paula A. Soares e Luiz Fernando C. Nascimento, uma 

vez que doenças cardíacas podem ser causadas pela falta de exercícios. Como finalização do trabalho, serão 

entrevistados farmacêuticos das cidades de Taubaté, São José dos Campos e Caçapava, SP, com perguntas 

referentes ao setor de saúde, como os preços de medicamentos, doenças mais influentes e suas proporções, 

assim como os investimentos que são realizados. Portanto, a partir dessas entrevistas é possível analisar 

como está e como estará o setor medicinal e se há projetos de melhorias para o setor. 

Resultado: 

Conforme a aplicação de uma enquete disponível online para os cidadãos de Caçapava, SP foi possível notar 

que 82% da população desse município considera a dengue como uma epidemia da região em que vivem. E 

assim que questionados sobre o hábito em seu cotidiano que causaria problemas mentais e físicos, a maior 

parte (62,4%) afirmou ter como causa o estresse do dia a dia, concordando com a teoria de Silvia Helena 

(2008), além disso 17,6% afirma que a causa é não praticar atividades físicas, em que 64,3% frequentam 

apenas hospitais particulares.Tornando a saúde algo subjetivo, levando em conta o esforço de cada cidadão, 

assim como sua posição econômica social. Atualmente é possível notar um crescimento tecnológico no setor 

de saúde, mas ainda que surjam tecnologias para salvar, pode existir aquelas que causam doenças, então 

quando questionados se a tecnologia pode induzir as pessoas a ficarem doentes, 66,4% responderam 

afirmativamente. 

Conclusão: 
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Dessa forma, com a pesquisa realizada foi possível notar que a saúde da população das cidades em questão 

está por um lado poder ser solucionada e por outro, está ameaçada, uma vez que se encontram em meio a 

uma epidemia de dengue e que a maior parte sofre por estresse do cotidiano. 
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ANÁLISE SÓCIO-FUNCIONAL DA ACEITAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO  

ENJR201604898 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): MAYCON DA SILVA SIQUEIRA 

 

Introdução: 

As células-tronco têm a capacidade de se duplicar, gerando outras células-tronco ou até mesmo formar tipos 

celulares específicos, ou seja, capazes de desenvolver funções próprias. Em relação ao surgimento dessas 

células no cenário brasileiro, ocorreram diversas iniciativas de pesquisas no país, com o intuito de inserir 

cada vez mais o Brasil no campo de pesquisas com esse tipo de célula. Com base nisso, foi escolhida a 

utilização de métodos, como a pesquisa social de caráter explicativo, realizando pesquisas de campo 

Metodologia: 

O grupo elaborou três propostas diferentes, destinados a um público-alvo diferente. Observando, desse 

modo, o posicionamento das três principais religiões no Brasil, é nítido observar que a religião é um fator 

que interfere no posicionamento das pessoas quanto à aceitação ou não do uso de células-tronco, gerando 

debates éticos, morais e políticos. Portanto, o primeiro questionário elaborado teve como objetivo avaliar a 

questão da interferência da religião na decisão alheia, com questões referentes ao assunto que conectava 

células-tronco às religiões. Aplicou-se tal questionário em indivíduos religiosos que apresentavam idade 

entre 14 e 50 anos, de religião católica, evangélica e espírita. Na segunda etapa realizaram-se entrevistas em 

gravações audiovisuais com os alunos do Ensino Médio do Colégio Cecília Caçapava Conde, usando a 

metodologia de Amorim, et. al., 2012; essas entrevistas foram classificadas em nove tipos, partindo de um 

eneagrama, usando a metodologia de Damião, 2004. E, então, analisaram-se a segurança e o nível de 

conhecimento dos estudantes elegidos para responderem as perguntas acerca de células-tronco em diversos 

campos, como a religião, a indústria cinematográfica e até mesmo as informações biológicas básicas. Em 

relação ao terceiro questionário realizado, abordaram-se como tema perguntas básicas a respeito apenas de 

células-tronco, o tipo de conhecimento que jovens entre 14 e 19 anos obtinham a respeito desse conteúdo, 

perguntas em geral sobre o interesse em biologia, sua importância para o futuro com a intenção de avaliar o 

nível de conhecimento dos jovens se tratando de células-tronco e o relevante papel que possuem para o 

futuro dos entrevistados 

Resultado: 

Em relação ao primeiro questionário, observou-se nitidamente que a maioria dos religiosos não sabia 

afirmar se a religião era a favor ou contra o uso de células-tronco em tratamentos e que, mesmo assim, 

doariam as células para um banco de dados ou se submeteriam a um tratamento. Já na segunda etapa, foi 

possível avaliar e identificar os nove tipos de perfis de pessoas dentro dessa amostragem, evidenciando que 

ter uma religião ou não e o conhecimento sobre o assunto são significativamente determinantes, tanto na 

influência quanto no nível de argumentação. No último questionário, percebeu-se que a maioria já ouviu 

falar de células-tronco, mas quase 17% não sabiam explicar o que são 

Conclusão: 

Assim, deve haver um maior incentivo e ensino nas escolas em relação às células-tronco, já que os jovens 

serão o futuro do Brasil e as escolas são os principais meios de influência e ensino desses alunos. Portanto, 

deve-se criar debates e atividades mais dinâmicas, considerando que a matéria não está em primeiro plano 

na disciplina de biologia, para que façam deles mais conscientizados ao assunto, que é extremamente 

polêmico e debatido em nosso país. 
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JOGO: A TRILHA E O CIRCULO TRIGONOMETRICO  

ENJR201607930 

 

Instituição: Escola Estadual Expedito Camargo Freire 

Orientador(a): ALEXANDRA APARECIDA ROSSI 

 

Introdução: 

O circulo será transformado em um tabuleiro, baseado no jogo Trilha , poderá ter no máximo 4 jogadores, 

que assim como no jogo cujo qual foi baseado, tem o objetivo de se chegar ao centro, o adversário que 

chegar primeiro ao mesmo será o vencedor. A ideia desse trabalho surgiu, durante uma aula de laboratório 

de matemática, o qual nos foi proposto montar um circulo trigonométrico em uma cartolina, com todos os 

seus ângulos, graus e radianos. Como os graus do mesmo são simétrico (de mesma medida), tornou-se fácil 

a missão de escolher um tabuleiro, porém não foi tão fácil de escolher o que seria usado para selecionar os 

movimentos, depois de várias alterações, o jogo se tornou muito pratico e divertido, tendo em vista a 

disciplina a qual se trata. 

Metodologia: 

O circulo irá conter as extremidades correspondentes aos ângulos 90°, 180°, 270° e 360°. Cada projeção irá 

ter uma cor diferente. Ex: a projeção dos ângulos 60°, 120°, 240° e 300 ° irá ser trabalhada na cor vermelha, 

e as projeções dos demais ângulos terão cores diferentes, e no circulo estarão presentes somente os números 

decimais correspondentes ao seno e cosseno, e ângulos. Irão ser usados três dados, cada um de uma cor 

correspondente às projeções e nestes dados estará presentes os graus em radianos correspondentes aos 

ângulos do tabuleiro. 

Resultado: 

Trabalhar o circulo trigonométrico a partir de um jogo, para assim facilitar a compreensão do mesmo, assim 

facilitando a aprendizagem e a memorização do graus, ângulos e radianos do mesmo. Com esse projeto 

podemos contribuir para a aprendizagem em sala de aula, sendo em disciplinas cujo as quais são estudadas a 

partir do 2º ano do ensino médio, tais como: matemática (que durante o 1º semestre do 2º ano, se é muito 

utilizado) e P.A.(Preparação Acadêmica), a qual segue um conteúdo curricular similar ao da disciplina citada 

anteriormente. 

Conclusão: 

Para concluir, pode-se dizer que esse trabalho pode ajudar no cotidiano de alunos que cursam o 2º ano do 

ensino médio, pois assim que se aprende a jogar, ele passa a memorizar os ângulos, graus e radianos do 

circulo trigonométrico consecutivamente. 
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ANÁLISE DO NÍVEL DEPRESSIVO EM VISITANTES DE UMA FEIRA DE CIÊNCIAS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL II  

ENJR201615567 

 

Instituição: Escola Dinâmica "Alice Nader Zarzur" 

Orientador(a): MARIA CAROLINE RIBEIRO SALGADO PEREIRA 

 

Introdução: 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão esta no ranque das principais doenças com carga de 

incapacidade, apesar de não fatal. Trata-se de uma condição patológica incapacitante (GONZÁLEZ et al., 

2016). Conforme Barros et al. 2013, pode aparecer como um fator da ausência de apoio social, uma vez que 

está ligado a dificuldades de relacionamento do individuo. Dentre os fatores à depressão temos: baixa renda, 

dificuldades financeiras, baixa escolaridade, desemprego, Evento de Vida Estressante (E.V.E), transtornos 

relacionados ao uso de álcool e outras drogas (BARROS et al., 2013) e vítimas de catástrofes com perda de 

um ou mais membros da família, ou seja, com sofrimento psicológico e traumas emocionais (GUIMARO et 

al., 2013). Para Gonzáles et al. 2016, depressão é um fenômeno frequente em idosos sendo influenciada por 

doenças somáticas crônicas. O trabalho tem por objetivo analisar a saúde mental dos participantes, levando 

em consideração a influência dos sexos. 

Metodologia: 

No ano de 2015, foi realizada a Feira de Ciências do Ensino Fundamental II, em uma escola particular de 

Taubaté, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, com o tema "40 anos de Ciência", onde os 31 alunos do 

8º ano deveriam falar sobre as doenças que eclodiram nos últimos 40 anos. Meses antes da feira ser 

realizada, as professoras responsáveis, souberam de um congresso latino-americano para o Ensino 

Fundamental II no município. Foi perguntado aos alunos do 8º ano se estes tinham interesse em participar 

de um projeto de iniciação científica, com o objetivo de inscrever trabalhos sobre alguns dos temas 

abordados pela turma na Feira de Ciências. Dos temas trabalhados foi apresentado por um dos grupos a 

doença Depressão. Neste foi desenvolvido um trabalho teórico, gráficos mostrando as causas da Depressão, 

jogos, além de uma pesquisa com perguntas criadas pelo próprio grupo. Esta foi respondida por visitantes e 

alunos presentes no dia da Feira, a fim de usar os dados para análise. O questionário teve como premissa 

que, quanto maior o número de respostas positivas, menor o índice de depressão ou até mesmo a ausência 

da doença do entrevistado e, quanto maior o número de respostas negativas, maior a possibilidade do 

mesmo. No ano de 2016, as professoras de Ciências, convidaram alunos, os quais apresentaram interesse, 

em participar do projeto de iniciação cientifica, a se encontrarem semanalmente na escola, para 

desenvolverem o trabalho. Foram definidos artigos científicos para aprofundamento e apresentação dos 

temas. A tabulação dos dados recolhidos durante a Feira de Ciências de 2015 foi realizada pelos quatro 

participantes do grupo Depressão. E para tal, foram separados dentre as pessoas as quais responderam a 

pesquisa, de acordo com o sexo (homens e mulheres), calculando as porcentagens. 

Resultado: 

Um total de 193 indivíduos responderam ao questionário. Sendo 138 mulheres e 55 homens, com idade de 

10 até 80 anos. Observando as tabelas podemos destacar algumas perguntas as quais têm um maior nível de 

importância na análise do objetivo: perda de ente querido recentemente, tristeza recente, falta de lazer, 

pressão diária e o isolamento recente. Estas têm maior importância, pois na maioria dos casos de depressão 

os pacientes sofrem ou já sofreram com estes. Examinando as tabelas, entende-se que homens e mulheres 

apresentaram percentagem de respostas semelhante, comprovada na tabela geral, mantendo a mesma média 

das anteriores. Além disso, percebemos que, as respostas relacionadas com a ausência do diagnostico 

positivo à doença é de 72,8% e de 26% para algum nível depressivo. 

Conclusão: 
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Conclui-se que os sexos, masculino e feminino, não interferem na análise dos resultados. A maioria das 

respostas podem indicar um bom sinal quanto a saúde mental dos participantes. Por outro lado, a minoria 

das respostas podem sugerir algum nível de depressão. É necessário relatar que a pesquisa foi realizada 

durante a Feira de Ciências e que as respostas podem não ter um grau de autenticidade, já que os alunos que 

aplicaram os questionários não puderam ter um controle total da veracidade das respostas dadas por alunos, 

funcionários e visitantes. 
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COMO A LUMINESCÊNCIA PODE CONTRIBUIR PARA FUTUROS AVANÇOS TECNOLÓGICOS?  

ENJR201681214 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

O presente trabalho abordará os tipos de luminescência, definindo-os e mostrando como eles estão 

influenciando em nosso cotidiano e o desenvolvimento tecnológico que se deu com base na descoberta de 

processos luminescentes. 

Metodologia: 

Com base na leitura e análise de artigos, pesquisas e trabalhos acadêmicos sobre a luminescência e as 

tecnologias a ela relacionadas, desenvolvemos através do presente trabalho, a história, a diferenciação dos 

tipos e o futuro da luminescência na sociedade. Tomamos como meta para formulação do projeto, persuadir 

o leitor da importância que os processos luminescentes têm e terão – conforme avançam as tecnologias – na 

sociedade. 

Resultado: 

Dentre as numerosas inovações tecnológicas e sustentáveis que estudiosos de processos luminescentes 

propõem, podemos citar o Glowing Plants, que consiste na substituição dos postes de iluminação usados nas 

ruas por árvores que emitam luz. Desse modo, além de diminuir a poluição luminosa durante a noite, 

teríamos a possibilidade de economizar energia para outros fins. Bactérias com gene luminescente também 

são usadas para medição da toxicidade da água, do ar e do solo, de modo que quando esses estão 

contaminados, seu brilho diminui de intensidade. Outro mecanismo luminescente de grande utilidade nos 

dias atuais é o LED (Lighting Emitter Diode), que é aplicado tanto na iluminação de ambientes, quanto na 

transmissão de dados, ou até em áreas médico-hospitalares. 

Conclusão: 

Conclui-se que apesar da luminescência sempre existir, o homem ainda está tentando descobrir e entender 

mais sobre esse magnífico fenômeno, desenvolvendo e aprimorando modos de usá-lo em seu benefício. 

Atualmente, a luminescência já é usada tanto na ciência forense quanto na medicina, incluindo 

procedimentos como o de raios-x. Há muito, também a fotoluminescência é utilizada, como em placas de 

trânsito, em faixas de uniformes e em festas noturnas. Mas, é recentemente, que a chamada”luz-fria” vem 

sendo profundamente desvendada, revelando sua importância para um futuro mais tecnológico e 

sustentável. 
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A ATUALIDADE DE MAQUIAVEL, ANALISADA E COMENTADA  

ENJR201678085 

 

Instituição: Colégio Fênix 

Orientador(a): ANA CAROLINA DA SILVA ANTUNES CARVALHO 

 

Introdução: 

Maquiavel, passado, presente e futuro? O contexto do filósofo de uma renascença comentada, questionada e 

trazida para os dias de hoje. O presente trabalho relata uma pesquisa sobre Maquiavel e relaciona suas 

teorias com a nossa atualidade, buscando verificar um atraso na evolução ética e moral do ser humano 

contraposta com a evolução técnica e científica. A pesquisa foi motivada pelo fato de que ao analisar a obra 

“O príncipe”, percebe-se que as questões relatadas no livro continuam presentes na sociedade atual e com 

isso foi questionado. 

Metodologia: 

Para responder os questionamentos levantados pelo grupo, foram elaboradas 3 entrevistas com professores 

de ciências sociais e de história. Foi efetuado, também, a leitura de obras literárias sendo o principal título: 

“O Príncipe”. Foram feitas pesquisas sobre o contexto histórico do período (séculos XV-XVI) em sites, 

livros e outros recursos bibliográficos. Foi elaborada, também, uma pesquisa de campo baseada em um 

questionário visando alcançar jovens e adultos acima de 16 anos. Foi criada, por fim, uma coletânea de fatos 

atuais pertinentes às hipóteses, a partir, também, de sites, livros e outros recursos bibliográficos. 

Resultado: 

Dentre as perguntas realizadas, há uma constata que Maquiavel é pertinente à contemporaneidade. Todos os 

entrevistados concordaram, unanimemente, que tal filosofo é atual; citando, em vários momentos, onde se 

pode aplicar seus pensamentos. A pesquisa realizada constatou, por amostragem, que 86,6% dessas pessoas 

conhecem Maquiavel, e 13,4%, não. No entanto, 55,7% dos entrevistados que responderam conhecer o 

pensador demonstraram, por meio de justificativas rasas e incertas, um conhecimento superficial da filosofia 

do autor. Vale ressaltar, que a pesquisa constatou que cerca de 64,4% dos entrevistados acreditam que 

Maquiavel é pertinente a atualidade, enquanto 35,6%, acreditam que ele não é pertinente. 

Conclusão: 

Em suma, nota-se que em relação ao pensamento maquiavélico: o livro “O Príncipe” apresenta uma escrita 

polêmica e presente tanto na renascença italiana quanto hoje em dia, e apresenta a forma como um 

governante deve exercer seu poder, e como mantê-lo. Além disso, as ideias maquiavélicas são pertinentes à 

atualidade, embora a população tenha um conhecimento superficial e insuficiente do filosofo. Logo 

Maquiavel é sim totalmente atual, e, embora tenhamos tido uma enorme evolução na ciência e tecnologia, 

ainda se cometem muitos erros que aconteciam no passado, assim, temos um atraso na ética e moralidade do 

ser humano 
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NUDOM: ENSINANDO A FAZER HISTÓRIA  

ENJR201663135 

 

Instituição: E.M.E.F.M. José Ezequiel de Souza 

Orientador(a): VINICIUS PANAZZOLO 

 

Introdução: 

O NUDOM, é um núcleo de documentação da E.M.E.F.E. José Ezequiel de Souza onde estão organizados 

documentos antigos da escola como: fotos, relatórios, fichas, certidões e outros. Sua finalidade, além de 

preservar essa documentação, é possibilitar futuras pesquisas. Pensando em expandir o projeto, criou-se o 

NUDOM VIRTUAL, uma página na rede social Facebook que, devido ao fácil acesso, proporciona o 

alcance de um publico maior. 

Metodologia: 

O trabalho consiste na arquivologia dos diversos documentos anosos presentes na escola, com o intuito de 

salvaguardar a memória da instituição; para isso foi criado uma plataforma online de divulgação e exibição 

dos arquivos para o público, bem como o trabalho de pesquisa e divulgação acadêmica para alunos de 

ensino médio e fundamental. Para a ampliação do material, o NUDOM Virtual aceita contribuições de 

pessoas que tenham fotos, cadernos, documentos, uniformes antigos ou algo de valor histórico que também 

sirva de matéria prima para análises. 

Resultado: 

É de comum acordo que, atualmente, a internet é a principal fonte de conhecimento, assim, o NUDOM 

Virtual traz a possibilidade de que, sobretudo os jovens, estudem e pesquisem em um meio que já estão 

habituados; além disso, a plataforma facilita as pesquisas de historiadores de outras cidades que buscam 

informações sobre Taubaté. Esse é um trabalho que estará sempre em andamento, tornando-o mais 

interessante para quem o administra e para os pesquisadores e curiosos. 

Conclusão: 

O trabalho está sendo uma ótima oportunidade de aproximar os alunos á disciplina, pois eles estão 

interagindo diretamente com a história do local em que eles convivem e passam a maior parte do tempo. 

Também é perceptível enxergar que os alunos melhoraram aspectos de fala, de divulgação e principalmente 

de como fazer uma pesquisa. É concluído que esse projeto além de ter uma devolutiva direta a sociedade 

trazendo a público a memória da mais tradicional escola de Taubaté, tem uma proposta didática, e de 

formação moral dos alunos creditando responsabilidades e deveres a eles. 
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“AUTOMATIC BUS”: O USO DA ROBÓTICA EM FAVOR DA SUSTENTABILIDADE  

ENJR201612075 

 

Instituição: E.E. Newton Câmara Leal Barros 

Orientador(a): ENILDA DA SILVA MORAIS 

 

Introdução: 

O desenvolvimento de carros autônomos contribui para melhoria do trânsito e para a sustentabilidade? “Os 

veículos autônomos (RMA – Robôs Móveis Autônomos) tem atraído a atenção de um grande número de 

pesquisadores da área de Inteligência Artificial, devido ao desafio que este novo domínio de pesquisas nos 

propõe: dotar sistemas de uma capacidade de raciocínio inteligente e de interação com o meio em que estão 

inseridos. (Osório, Heinen, Fortes, 2001). O uso de sistemas veiculares automatizados e autônomos poderá 

contribuir para a redução dos impactos do aquecimento global. Sendo uma alternativa sustentável, pois 

utiliza matriz de energia renovável. O projeto deseja estudar e comparar os modelos de carros autônomos, 

em relação ao combustível utilizado e autonomia do veículo e construir um protótipo de carro automatizado 

com sensor de obstáculo e sensor de linha usando recursos do arduino e do scratch para arduino. 

Metodologia: 

A pesquisa, quanto aos objetivos, será exploratória e quanto aos procedimentos, será documental. Materiais: 

-livros, documentos, registros em geral. -Placa arduino, protobord, display LCD, cabo USB, led, 

sonorizador piezo, transistor, potenciômetro, chave push Button, diodo, motor, porta pilhas, fios jumper de 

10 e 20 cm, plugue fêmea, resistores, ldr 10k, controlador de motor, chaves seletoras, servos motores de 

pequenos, motor de passo, capacitor cerâmico, capacitor eletrônico, shield de motor, base para motor com 2 

motores e 2 rodas, módulo de sensor ultrassônico, shield de ethernet do arduino, conector empilhável de 6 

pinos, conector de 8 pinos, bornes de 2 vias e chassis. Notebook, plataforma arduino e scratch para arduino. 

Procedimentos: -Realizar pesquisa documental. -Coletar dados e analisar as informações. -Construir tabelas 

e gráficos para registrar os dados e fazer comparações. -Criar programação visual usando recursos do 

scratch para arduino para programar o carro. - Construir protótipo de carro automatizado com sensor de 

obstáculo e sensor de linha usando recursos do arduino e do scratch para arduino, que siga um trajeto pré-

determinado e desvie de obstáculos . 

Resultado: 

O projeto está em desenvolvimento. O resultado esperado é encontrar na literatura referente ao tema 

informações que viabilizem o estudo comparativo. O prototipo está em fase de montagem da parte 

mecânica. 

Conclusão: 

Universidade e empresas vêm estudando o uso de carros autônomos e sua relação com o trânsito nas 

cidades. Com a pesquisa documental foi possível concluir que veículos autônomos estão sendo testados para 

uso em transporte coletivo, como táxis. 
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“UM NOVO ESPAÇO, UM NOVO LUGAR, UMA ESCOLA MELHOR”.  

ENJR201628363 

 

Instituição: EE RYOITI YASSUDA 

Orientador(a): KELLEN BRIET ALVES DE OLIVEIRA 

 

Introdução: 

Estudamos em uma ótima escola, onde dentre tantas Qualidades se destaca seu acolhimento e modo 

diferenciado de tratar e receber seus alunos. Mas, apesar disso, existem impasses que precisam ser 

resolvidos com “urgência”, sendo um desses problemas a falta de espaço e conforto para os alunos no 

horário de almoço. Os alunos merecem ter um lugar mais confortável para aproveitarem o almoço com os 

amigos, já que frequentamos a escola durante um longo período, o integral. Contudo, cabe a nós zelar por 

um espaço melhor já que passamos mais tempo na Escola Estadual Ryoiti Yassuda do que em nossa própria 

casa. 

Metodologia: 

? Fazer uma pesquisa (Google) e pesquisar o assunto na internet; ? Observar e fotografar o ambiente escolar 

e o comportamento dos alunos no horário do almoço; ? Realizar uma pesquisa com os alunos sobre o 

assunto e registrar suas opiniões e sugestões; ? Tabular os resultados da pesquisa e analisá-los; ? Apresentar 

o Projeto para a Gestão, Professores e Alunos da Escola; ? Apresentar o Projeto para os comerciantes da 

nossa Cidade; ? Buscar na Cidade parcerias que possam nos ajudar a melhorar o ambiente escolar durante o 

almoço; ? Melhorar o ambiente escolar, proporcionando mais conforto para os alunos; ? Registrar todas as 

etapas do Projeto em um diário de bordo. 

Resultado: 

Espera-se ao final do Projeto, buscar Parcerias de Comerciantes Locais, afim de, solucionar o problema e 

beneficiar os alunos da Escola de Período Integral Ryoiti Yassuda, com um novo espaço de qualidade, 

comodidade e mais confortável no horário almoço. 

Conclusão: 

Entende-se, portanto que através desse Projeto de Pré Iniciação Científica, poderemos ajudar a solucionar os 

problemas relacionados a falta de espaço existentes em nossa escola, assim cumprindo nosso dever como 

aluno protagonista, trabalhando juntos para o bem de todos. 
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COTAS NO MUNDO E PROCESSO BRASILEIRO DE ADMISSÃO UNIVERSITÁRIA  

ENJR201685569 

 

Instituição: Colégio Emílio Ribas (Anglo) 

Orientador(a): RODRIGO LIMA CARNEIRO 

 

Introdução: 

A Lei de Cotas, nº12.711, foi sancionada em 2012 e aplicada gradativamente nas universidades brasileiras. 

Em 2016, 50% das vagas universitárias federais estão reservadas para uma parcela específica da população. 

Essa divisão se baseia na etnia, condição socioeconômica e local de estudo dos alunos brasileiros. Por ser 

uma política pública de alta influência na camada mais jovem da população, a Lei de Cotas gerou 

discussões sobre sua eficácia. Em tempos de polarização da sociedade, o conhecimento sobre os problemas 

da educação brasileira permite o debate apropriado sobre a melhor política a ser tomada. Como tentativa de 

levantar dados estatísticos e aprofundar a discussão acerca das cotas universitárias, este projeto visa analisar 

as reais consequências do sistema de cotas no Brasil e no mundo. O foco da pesquisa se encontra nos efeitos 

práticos desse tipo de política, não em seus princípios morais. 

Metodologia: 

Esta pesquisa foi feita com base em informações da Constituição Brasileira, de um livro escrito pelo 

especialista Thomas Sowell e de uma série de artigos da internet. Os estudos começaram em março e foram 

finalizados em junho, com uma equipe de seis alunos e um professor-orientador. A seleção de informações e 

argumentos foi feita tendo em mente a importância do debate sobre efeitos práticos do sistema de cotas; por 

isso, a análise estatística e empírica é base da metodologia deste projeto. Levam-se em consideração as 

taxas de evasão, resultados das avaliações e outros dados quantitativos relativos aos estudantes cotistas e 

não-cotistas. Para fins de comparação, dados de outras partes do mundo fazem contraste com a situação 

atual do Brasil. Dessa forma, é possível estabelecer um padrão e compreender melhor os resultados da Lei 

de Cotas, assim como encontrar medidas alternativas a serem tomadas. Este projeto de caráter explorátorio 

utiliza dados de mais de quarenta anos de pesquisas feitas pelo professor Thomas Sowell para evidenciar 

possíveis falhas no sistema de ação afirmativa, assim como dados que mostram as oportunidades de 

inclusão promovidas pela medida. Para a obtenção de informações sobre a opinião pública, realizou-se uma 

pesquisa de campo que mostra a taxa de aceitação da Lei de Cotas por parte da sociedade brasileira. O 

levantamento foi feito em abril, no centro da cidade, com mais de 400 pessoas de todas as faixas etárias e 

condições sociais. 

Resultado: 

Em relação aos resultados, há aspectos positivos e negativos do sistema de cotas. Escolas públicas estaduais 

possuem uma média no ENEM 13% menor do que as escolas privadas, enquanto a pesquisa realizada pelo 

instituto Ipea indica melhor desempenho de alunos cotistas na faculdade (maior média em 31 dos 55 

cursos). Apesar disso, dados do Enade indicam o contrário. Já nos EUA, de acordo com Thomas Sowell, os 

dados apontam para um rendimento menor de alunos beneficiados pelo sistema. Há divergências na opinião 

pública; na pesquisa de campo realizada para obtenção de dados quantitativos, enquanto quase 60% dos 

entrevistados eram a favor de cotas sociais (para alunos de escola pública), mais de 70% eram contra cotas 

étnicas (para alunos de minorias étnicas). Por falta de constância, a questão das cotas não pode ser resolvida 

com um simples sim ou não; é preciso ir além, com uma proposta de intervenção mais profunda. 

Conclusão: 
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Enquanto o uso de ações afirmativas nos vestibulares tenta compensar o deficitário ensino público e a 

desigualdade social, o uso de uma política generalizadora desconsidera dificuldades enfrentadas por uma 

minoria de alunos da rede privada (jovens que precisam trabalhar ou exercer qualquer atividade que 

atrapalha o desempenho escolar), assim como vantagens de uma minoria de alunos da rede pública (uma 

pequena quantidade das escolas públicas está entre as melhores do país). Dessa forma, o processo holístico 

de admissão, que leva em conta toda a vida do estudante e não somente seu resultado no vestibular, se 

mostra mais eficaz e correto. 
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O USO DE TRUQUES DE MÁGICA PARA O ENSINO DA QUÍMICA E DA FÍSICA  

ENJR201673024 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

Disciplinas consideradas complexas e de difícil compreensão, como a Química e a Física, impõem grandes 

desafios ao professor. É comum a maioria dos alunos se desinteressarem logo, principalmente quando a aula 

é expositiva. Para que o interesse do aluno seja despertado, é preciso tornar a aula mais envolvente, por 

exemplo, com contextualizações próximas ao cotidiano do aluno. A partir disso, essa pesquisa tem como 

objetivo utilizar mágicas que englobem conceitos de Química e de Física, a fim de torna-los atraentes ao 

aluno, maximizando sua atenção e facilitando a aprendizagem. 

Metodologia: 

Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o ensino experimental de Química e de Física, fundamentada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio e em partes das teorias da educação de Piaget, 

Vygotsky e Wallon. A partir daí, fez-se a revisão teórica de trabalhos sobre a contextualização do ensino da 

Química e da Física, como, por exemplo, o de Leite (2006). Selecionaram-se, a seguir, 20 mágicas 

envolvendo diferentes conceitos de Física e de Química, a fim de serem utilizadas em pesquisa de campo. 

Segundo Rodrigues (2007), a pesquisa de campo deve permitir perceber e estudar fatos concretos do dia-a-

dia. Portanto, esse trabalho faz uso de metodologia de campo, ao aplicar em sala de aula o conteúdo 

estudado. Para isso, foram criados roteiros das mágicas selecionadas para que sejam apresentadas em sala de 

aula, no Colégio Cecília Caçapava Conde, em Caçapava, SP. Elaboraram-se também questionários, a serem 

aplicados aos alunos antes e após a apresentação das mágicas, bem como uma enquete para avaliar o grau de 

interesse despertado pela atividade. 

Resultado: 

Como resultados parciais, a pesquisa bibliográfica mostra a necessidade de se produzirem aulas 

interessantes, atraentes e que permitam a interação do aluno com outros alunos e com os fenômenos naturais 

estudados. As mágicas selecionadas são visualmente atrativas e envolvem conceitos como os de densidade, 

tensão superficial, índice de refração, pressão etc. Espera-se que os resultados dos testes avaliativos 

permitam averiguar quantitativamente a eficiência do método proposto. 

Conclusão: 

Conclui-se, a partir do estudo realizado, que os truques de mágica podem atrair a atenção do aluno, 

tornando-o curioso sobre os conceitos de Química e de Física envolvidos e levando-o a discuti-los. Os 

resultados dos testes avaliativos, aplicados nas aulas a serem realizadas, devem comprovar 

quantitativamente a hipótese de que tal aula é capaz de promover aumento significativo no rendimento do 

aluno. 
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O ENSINO DA FÍSICA: UMA AVENTURA COM DUNGEONS & DRAGONS  

ENJR201653556 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

O role playing game (RPG), jogo de interpretação de papéis, em português, surgiu na década de 1970. O 

RPG é uma história fictícia em que há os personagens, representados pelos jogadores, e um mestre, 

responsável por narrar a aventura e apresentar aos demais os desafios que surgem ao longo dela. Os jogos 

são ótimos instrumentos de ensino, uma vez que inserem os jovens em um contexto interessante, desafiador 

e que desenvolve a criatividade. Desse modo, o RPG foi escolhido como ferramenta pedagógica para ensino 

de Física. Tem-se como objetivo criar, aplicar em sala de aula e avaliar uma aventura de RPG para 

Dungeons and Dragons (D&D), cujos desafios propostos sejam problemas de Física, a fim de que se 

instiguem os alunos ao estudo dessa ciência. 

Metodologia: 

Para a realização dessa pesquisa, foi escolhida a utilização de métodos próprios da pesquisa social, que 

envolve aspectos relacionados ao ser humano e suas relações, inclusive sobre a educação. Utilizou-se da 

pesquisa explicativa e de seus métodos próprios. Foram realizadas leituras e análises teóricas de Jean Piaget, 

Lev Vygotsky e Henry Wallon, estudiosos do processo de ensino-aprendizagem; Vicente (2004) e Moratori 

(2003), entre outros, para compreender a relação entre o processo de ensino-aprendizagem e o RPG; e 

leitura do livro Dungeons & Dragons: PLAYER’S HANDBOOK para conhecer o sistema de jogo D&D. 

Para a pesquisa de campo, foi elaborada uma aventura baseada na criação de Camargo et al (2015), com 

diversos problemas de Física como desafios. Também foram confeccionados testes avaliativos de conteúdo 

e uma enquete sobre o interesse dos alunos a respeito do jogo. Para a conclusão desta pesquisa, a aventura e 

os testes criados serão, a seguir, aplicados aos alunos de ensino médio do Colégio Cecília Caçapava Conde, 

SP. 

Resultado: 

Como resultados da pesquisa bibliográfica, observa-se principalmente que o uso do RPG é muito 

satisfatório em sala de aula, ainda que apresente dificuldades como tempo longo de execução e 

conhecimento aprofundado das regras por parte do professor. Sobre a pesquisa de campo, espera-se observar 

melhora nos rendimentos obtidos pelos alunos ao realizarem os testes avaliativos antes e após a aventura de 

RPG, assim como ocorrera na pesquisa de Camargo et al (2015). Entretanto, o aumento apresentado por 

aqueles autores foi pequeno, fator esse associado principalmente ao nível de dificuldade do teste aplicado e 

à falta de “apontamento prévio aos alunos sobre o que era importante notarem durante o jogo”, o que nesta 

pesquisa está sendo considerado. Almeja-se ainda que seja grande o interesse despertado nos alunos, o que 

se espera identificar com a enquete aplicada. 

Conclusão: 

Como conclusão, após estudo das diferentes teorias da educação, do uso do RPG em sala de aula e do D&D, 

observa-se que esse tipo de jogo é extremamente benéfico ao aprendizado do aluno, uma vez que estimula o 

raciocínio, a interação social e desperta o interesse pelo conteúdo ensinado de acordo com o proposto pela 

teoria de Vygotsky. A aventura e as avaliações criadas são adequadas a alunos de ensino médio e oferecem 

obstáculos instigantes no contexto da Física, possibilitando inclusive a construção do conhecimento, como 

indicado por Piaget. 
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PROPOSTA, APLICAÇÃO E ANÁLISE DE DIFERENTES ESTILOS DE JOGOS PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA E FÍSICA  

ENJR201649500 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

Segundo Huizinga (2001, p. 3), o jogo é universal e tão antigo como a cultura. Geralmente é apresentado 

com a função de lazer ou diversão, mas também pode intermediar o jogador com o mundo, ampliando sua 

capacidade física e mental. O jogo tem potencial educativo, uma vez que gera “predisposição para se 

aprender, pois cria situações de desafio, ao mesmo tempo em que liberta, enquanto normatiza, organiza e 

integra” (MOITA, 2007, p. 18). Essa maneira de se aprender pode gerar melhor desempenho do aluno, pois 

quem aprende de forma dinâmica propende a dar significado para o conteúdo que está sendo ensinado. O 

objetivo desta pesquisa é, então, propor, aplicar e analisar diferentes jogos no ensino de Química e Física. 

Metodologia: 

A metodologia consiste, em primeira instância, na revisão de artigos científicos que dissertam sobre a 

influência dos jogos no ensino e na aprendizagem, principalmente do trabalho “Game Over ou Continue: A 

Influência dos Jogos Eletrônicos Sobre os Jogadores”, de Couto et al. (2015), bem como dos estudos de 

Jean Piaget, Lev Semenovitch Vygotsky e Henri Wallon. Para a pesquisa de campo, foi criado pelos autores 

desse artigo um jogo de tabuleiro, “Mega Física”, com o intuito de estimular a aprendizagem e ensinar os 

movimentos retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado. Outro jogo, “Cara a cara: laboratório”, de 

estratégia, foi produzido pelos mesmos autores com o objetivo de ensinar sobre materiais de laboratório de 

Química e de Física. Foi ainda selecionado um jogo disponível online na internet sobre simbologia e nomes 

de elementos químicos. Avaliações de aprendizado foram elaboradas a fim de serem aplicadas antes e após 

os alunos jogarem. Foi construída uma enquete para inteirar-se da opinião dos jogares acerca da eficiência 

da prática de ensino em questão. 

Resultado: 

Como resultados parciais, constataram-se a partir da revisão bibliográfica que o ensino por meio de jogos 

traz, de fato, enormes benefícios ao aprendizado do aluno, principalmente de disciplinas consideradas 

difíceis, como Química e Física. Espera-se que, ao final da fase de coleta e análise de dados, isso seja 

quantitativamente constatado. A partir dos jogos e avaliações construídos, pretende-se ainda finalizar uma 

comparação entre o rendimento de alunos sendo submetidos a um modelo diferencial, com o uso de jogos, e 

um modelo clássico de aula. Comparar-se-ão os resultados obtidos nessa pesquisa com aqueles de Couto et 

al (2015), sobre a influência de jogos no processo de ensino-aprendizagem. Couto mostrou, a partir da 

aplicação do “Jogo da Memória dos Elementos Químicos”, resultados superiores a 20% na melhora do 

rendimento dos alunos nos testes avaliativos realizados. 

Conclusão: 

Por conclusão, o trabalho proposto busca perceber a validade das teorias e métodos pedagógicos que podem 

ser utilizados em sala de aula. É esperada a demonstração de que métodos não convencionais, como jogos, 

podem ser usados no ensino de Química e Física de modo eficiente. E que o ensino interacionista deve ser 

absorvido e registrado com maior êxito em comparação a outros estilos de aprendizado. 
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FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA O ENSINO DE DIFERENTES MÉTODOS DE OBTENÇÃO DE 

ENERGIA  

ENJR201610269 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

A energia é essencial ao homem desde a pré-história. A partir da Primeira Revolução Industrial, a demanda 

energética da sociedade cresceu exponencialmente, necessitando do desenvolvimento de novas fontes de 

energia. Na década de 70, o mundo enfrentou uma crise petrolífera que abalou todo o sistema econômico. 

Recentemente, o Brasil confrontou uma séria crise energética, por conta da escassez de água. Faz-se, então, 

necessária a orientação da população sobre o uso consciente de energia. Os PCN, sobre o ensino de Física, 

determinam que esta deve explicar “as questões referentes ao uso das diferentes fontes de energia em escala 

social” para que o conhecimento seja contextualizado e integrado à vida do aluno. Sendo a Física 

considerada uma disciplina difícil e desmotivadora, essa pesquisa tem como objetivo a confecção e 

avaliação de ferramentas pedagógicas que auxiliem o professor de Física no ensino das diferentes fontes de 

energia e sua importância social. 

Metodologia: 

Como metodologia, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre energia renovável e não renovável, os 

diferentes métodos de obtenção de energia, o impacto social e ambiental causado nesse contexto, a Física 

experimental no Ensino Médio e sua importância segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Estudaram-se também as teorias da educação, segundo Piaget e Vygotsky. A seguir, foi confeccionado um 

plano de aula, foram selecionados e construídos protótipos ilustrativos de diferentes técnicas de obtenção de 

energia renovável e não renovável e slides com textos e imagens a cerca do tema tratado, para serem 

apresentados na aula planejada. Com o intuito de avaliar a eficiência desse instrumento pedagógico, 

prepararam-se testes avaliativos a serem aplicados antes e após a aula. Uma enquete foi desenvolvida para 

analisar o interesse gerado nos alunos. Pretende-se aplicar tal ferramenta em aulas de Ensino Médio no 

Colégio Cecília Caçapava Conde, em Caçapava, SP. 

Resultado: 

Constituindo os resultados parciais dessa pesquisa, o plano de aula relaciona o uso dos slides criados a partir 

da revisão bibliográfica com os protótipos experimentais, sob a intenção de tornar a aula sugerida interativa 

e próxima ao cotidiano do aluno. Os cinco protótipos envolvem, em sua maioria, materiais de baixo custo e 

fáceis de serem encontrados e servem de ilustração para as fontes de energia térmica e eólica. Espera-se que 

as avaliações aplicadas após a aula apresentem aumento significativo de rendimento por parte dos alunos, 

em relação às avaliações realizadas anteriormente à mesma. Os resultados obtidos após a realização das 

aulas serão comparados com outros trabalhos publicados, como o de Alves e Stachak (2005) e o de Mendes, 

Lanfredi e Carvalho (2015). 

Conclusão: 

A energia não renovável tem sido causa de inúmeras crises energéticas nas últimas décadas. A energia 

renovável é opção certa para suprir a demanda crescente de energia. Conscientização sobre o uso da energia 

sem desperdício certamente é importante para se evitarem novas crises e deve ser implantada desde a 

infância, na escola. Essa pesquisa propõe uma aula interessante ao aluno e com ferramentas interativas que 

devem facilitar a aprendizagem e promover a sua conscientização. Espera-se constatação qualitativa e 

quantitativa da eficiência da aula proposta, aplicando-a com alunos de Ensino Médio e realizando testes 

avaliativos, além de uma enquete. 

 

 



  

105 

 

ANÁLISE DOS MALEFÍCIOS DO CONSUMO DE CIGARRO E DOS DIFERENTES MEIOS DE DIVULGAÇÃO 

EMPREGADOS NA CIDADE DE CAÇAPAVA-SP  

ENJR201658525 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

Atualmente, o cigarro é a droga ilícita mais vendida no Brasil, preocupando até a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) devido às consequências que o tabaco ou até o vício pode trazer para o convívio social e para 

a saúde da pessoa que usa. Diante dessa discussão, essa pesquisa tem o objetivo de analisar a capacidade de 

trazer conscientização sobre os malefícios do cigarro pelos meios de divulgação no município de Caçapava-

SP, bem como promover a conscientização e sobre tais malefícios à população desse município. 

Metodologia: 

Pesquisa bibliográfica foi realizada a fim de se conhecerem a composição média do cigarro, bem como seus 

malefícios à saúde física e mental, fundamentada no livro “Tabagismo – Um Grave Problema da Saúde 

Pública” do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Também foram investigados os diferentes métodos de 

divulgação desses malefícios à população. Com base no estudo realizado, criou-se um questionário a fim de, 

por metodologia de pesquisa quantitativa, buscar resultados que possam ser quantificados através de coleta 

de dados formada por uma pesquisa com 1% da população de Caçapava. 

Resultado: 

Como resultados, obteve-se a partir do estudo bibliográfico que há consenso na comunidade científica sobre 

os malefícios do cigarro à saúde. O questionário deve ser respondido por fumantes e não fumantes e contem 

perguntas que permitam analisar, principalmente, a quantidade de fumantes de acordo com gênero, faixa 

etária, tipo de doenças recorrentes etc. e verificar a eficácia das campanhas antifumo na cidade. 

Conclusão: 

Conclui-se, a partir dos resultados parciais, que parte da população não conhece os malefícios do cigarro, 

sejam fumantes ou não fumantes, visto que ainda há certa ineficácia nos meios de divulgação, já que o 

número de usuários ainda é grande, tanto no município quanto no país. A conclusão das entrevistas permitirá 

responder quantitativamente as perguntas: os meios de divulgação dos malefícios do cigarro são eficazes? 

Quanto conhecimento a população de Caçapava possui sobre esses malefícios? Como tais meios de 

divulgação as influenciam? 
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O USO DE BRINQUEDOS COMO FACILITADOR DO APRENDIZADO DA FÍSICA: PRINCÍPIOS BÁSICOS 

DO MAGNETISMO E DA MECÂNICA  

ENJR201625407 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

A Física é a ciência que estuda os fenômenos naturais de forma experimental e teórica, com a função de 

compreender, relatar e quantificar tais eventos. Assim, tal ciência abrange diversas áreas de estudo como o 

magnetismo, a mecânica, a eletricidade etc. Tal abrangência torna a aprendizagem da Física 

consideravelmente difícil para a maioria dos alunos de ensino médio. Por isso, o uso de formas alternativas, 

dinâmicas e envolventes de ensinar faz-se extremamente necessário no ensino médio, a fim de atrair a 

atenção do aluno, para que seu estudo e compreensão sejam otimizados. Nesse contexto, o uso de 

brinquedos e brincadeiras em sala de aula permitem um trabalho pedagógico que possibilita a produção do 

conhecimento e seu desenvolvimento. Por isso, o objetivo desta pesquisa é propor como aula experimental 

para ensino médio a construção de brinquedos que possibilitem a experimentação em Física, bem como 

avaliar a eficácia do método aplicado. 

Metodologia: 

A metodologia envolve duas etapas: primeiramente pesquisas bibliográficas e, em seguida, pesquisa de 

campo. A primeira etapa consiste no estudo de: conteúdos de Física a serem abordados (magnetismo e 

colisões); características e necessidades do processo de ensino-aprendizagem em Física teórica e 

experimental, baseado em obras de teóricos conceituados da área de educação (Piaget e Vygotsky); a 

utilização de brinquedos e brincadeiras como ferramentas para o ensino da Física. Para a realização da 

segunda etapa, ainda em andamento, e a fim de se atingirem os objetivos dessa pesquisa, foram escolhidos e 

confeccionados brinquedos, cujo funcionamento envolvesse tópicos básicos de magnetismo e colisões. Um 

deles trata-se de um canhão magnético, que possui a finalidade de lançar projéteis a partir de força 

magnética. Foram criados roteiros de aulas para a montagem e utilização do brinquedo confeccionado, que 

estão sendo aplicados aos alunos do ensino médio do Colégio Cecília Caçapava Conde, em Caçapava, SP. 

Os alunos realizam um teste avaliativo sobre o conteúdo estudado antes da aula experimental e outro após. 

Também foi criada uma enquete a fim de se aferir o interesse dos alunos a respeito do experimento sugerido. 

Resultado: 

Embora a aplicação em sala de aula ainda esteja em curso, os resultados indicam melhora no desempenho 

dos alunos, ao se compararem as avaliações realizadas pelos mesmos antes e após a construção do canhão 

magnético. A enquete aplicada mostra que os alunos julgaram o experimento, ao mesmo tempo, divertido e 

interessante. 

Conclusão: 

Concluindo, compreende-se a partir do estudo bibliográfico a aplicação de métodos lúdicos para que a 

aprendizagem da Física seja significativa. O uso de brinquedos parece atender satisfatoriamente a tal 

objetivo, uma vez que, além de se mostrar mais atraente aos alunos, resultados parciais obtidos indicam 

melhora significativa no desempenho dos estudantes, apontando como benéfica a influência dos brinquedos 

na aprendizagem em sala de aula. Pretende-se, por fim, comparar os resultados obtidos com aqueles de 

outras pesquisas semelhantes. Espera-se ainda que os resultados desta pesquisa sirvam de incentivo para que 

tais práticas sejam aplicadas em maior constância. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DA UTILIZAÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS POR SUPERMERCADOS DA 

CIDADE DE CAÇAPAVA-SP  

ENJR201619483 

 

Instituição: DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

Os plásticos são constituídos pela união de grandes cadeias moleculares chamadas polímeros e podem ser 

naturais ou sintéticos. Há diversas aplicações, como brinquedos, painéis de automóveis, sacolas etc. O 

descarte do plástico é prejudicial ao ambiente, o que levou ao desenvolvimento de plásticos biodegradáveis 

e oxi-biodegradáveis, menos poluentes e de decomposição mais rápida. O uso de sacolas plásticas 

convencionais é altamente discutido por ambientalistas e, apesar da existência de projetos legislativos que 

visam diminuir os impactos e os custos gerados por esta atividade, ainda falta incentivo e conscientização 

para a população. Nesse âmbito, a cidade de Caçapava (SP) aprovou leis que incorporassem o uso de 

sacolas biodegradáveis e oxi-biodegradáveis pelos estabelecimentos da cidade, em substituição às sacolas 

convencionais. Assim, essa pesquisa envolve a análise quantitativa da utilização de sacolas plásticas por 

supermercados do município de Caçapava, a fim de estimar o impacto ambiental causado por seu uso. 

Metodologia: 

Conforme Lakatos e Marconi (2003) p.82, “método é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros-, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. Deste modo, para 

constatar com veracidade e legitimidade os resultados dessa pesquisa, foram utilizados dois métodos 

principais para sistematização das informações. Embasamento teórico: realizado pelo estudo bibliográfico 

de livros e artigos científicos sobre a composição, os benefícios e malefícios e a legislação sobre o uso de 

sacolas plásticas. Pesquisa de campo: foi criado um questionário a respeito da utilização dos diferentes tipos 

de sacolas plásticas, a ser respondido por donos ou gerentes dos supermercados existentes em Caçapava, 

São Paulo. Para tanto, foi obtida a relação dos supermercados registrados na prefeitura do município. 

Resultado: 

Como resultados da pesquisa bibliográfica, obtiveram-se informações sobre composição, características 

físico-químicas, processos de decomposição e legislação em vigor sobre o uso das sacolas plásticas. O 

questionário proposto é baseado em tais informações de modo a possibilitar análises qualitativas e 

quantitativas precisas. A pesquisa de campo fornece, então, informações sobre o tipo de sacolas plásticas 

utilizadas, bem como dados que permitam a determinação de seu impacto financeiro para o proprietário do 

estabelecimento, para o cliente e para o município. Averiguou-se que na cidade de Caçapava (SP) 

encontram-se supermercados e mercados que oferecem gratuitamente sacolas plásticas convencionais, ou 

seja, não biodegradáveis. A partir dos resultados até então obtidos, é possível notar que a maioria desses 

estabelecimentos não utiliza sacolas biodegradáveis. 

Conclusão: 

Como conclusão, observa-se que o plástico é prejudicial ao meio ambiente, baseando-se no tempo de 

decomposição e as substâncias liberadas. Como o uso de sacolas biodegradáveis é raro nos supermercados 

do município de Caçapava, SP, conclui-se que não há o cumprimento da lei municipal que proíbe a 

utilização das sacolas convencionais. Isso se deve ao custo elevado das sacolas biodegradáveis e oxi-

biodegradáveis. Por fim, para promover campanhas em prol da natureza é preciso incentivar o uso de 

plásticos ecológicos, tanto por parte dos proprietários de estabelecimentos comerciais, como por parte dos 

consumidores, independente de quem deva arcar com os custos. 
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HARRY POTTER E A CONTEXTUALIZAÇÃO PARA O ENSINO DA QUÍMICA  

ENJR201643306 

 

Instituição: DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

A Química é considerada por alguns estudantes cansativa, difícil ou monótona, o que confere ao professor 

da disciplina um dos seus maiores desafios: encontrar ferramentas e métodos que contribuam para a 

aprendizagem dos seus alunos, tornando a Química mais interessante a eles. Considerando que a linguagem 

audiovisual é um recurso facilitador na construção do conhecimento, o filme cinematográfico cumpre bem 

esse papel em diversas disciplinas. Nesse sentido, a saga dos filmes de Harry Potter, cuja estória é 

extremamente rica em seus detalhes e tem como plano de fundo uma escola de magia, pode ser utilizada 

como contextualização para o ensino da Química. Ademais, desde 2001, esses filmes veem fazendo parte da 

infância dos adolescentes de hoje, representando para eles parte de seu cotidiano. Nesse artigo, propõe-se, 

então, analisar os filmes da saga Harry Potter a fim de utilizá-los como contextualização para aulas e 

avaliações de Química no Ensino Médio. 

Metodologia: 

Essa pesquisa baseia-se, então, em revisão bibliográfica de trabalhos como os de Quintino (2010), sobre o 

uso de filmes no ensino da Química, e de Carvalho e Silva (2008), sobre o uso dos livros de Harry Potter 

para o estudo da Alquimia. A fundamentação teórica também é norteada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacioais do Ensino Médio. Foi realizada seleção de cenas dos filmes em questão a fim de utilizá-las como 

contextualização para aulas experimentais e avaliações de Química. Foram criados roteiros para tais aulas e 

questionários para avaliar sua eficácia, todos tendo as cenas pré-selecionadas como base. 

Resultado: 

Como resultados, ao longo dos oito filmes selecionaram-se cenas em que conteúdos tratados no laboratório 

de química estivessem presentes como, por exemplo, o teste de chamas e utensílios do laboratório. Os 

roteiros e avaliações elaborados norteiam esses dois assuntos. Sobre o teste de chama, o aluno executa tal 

teste e aprende a reconhecer, pela cor da chama emitida, os diferentes sais empregados, comparando-os com 

as diversas chamas produzidas nas cenas dos filmes. Sobre os materiais de laboratório, os alunos são 

instigados a discutir o nome e a correta funcionalidade de cada material mostrado nos filmes da saga, 

analisando se o filme mostra de forma adequada o uso e o armazenamento do material citado. Espera-se que 

a aplicação das aulas aos alunos do ensino médio do Colégio Cecília Caçapava Conde (Caçapava, SP) 

mostrem resultados quantitativos satisfatórios, que serão medidos pela aplicação dos testes avaliativos antes 

e após cada aula realizada. 

Conclusão: 

Conclui-se, a partir da revisão bibliográfica, que a saga de filmes de Harry Potter agrada a maioria dos 

estudantes do ensino médio, podendo facilmente ser utilizada como contextualização motivadora para o 

aprendizado da Química. Esperam-se constatar tais resultados quantitativamente logo que as aulas forem 

aplicadas. Tem-se por hipótese que os alunos mostrem aumento de notas nas avaliações pré e pós aula 

experimental, sempre utilizando as cenas pré-selecionadas dos filmes da saga como contexto. 
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O PREPARO DE ALIMENTOS COMO CONTEXTUALIZAÇÃO PARA O ENSINO DA QUÍMICA E DA FÍSICA  

ENJR201664768 

 

Instituição: DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

Orientador(a): DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES 

 

Introdução: 

O estudo da Química e da Física por parte da maioria dos alunos parece complexo e difícil, e, quando 

apresentado de forma tradicional, prejudica a relação adequada entre a teoria e a prática, além de ser muitas 

vezes desinteressante e desestimulante. Isso evidencia a necessidade da aplicação de um método de ensino 

que seja atraente ao aluno, despertando sua atenção. Nesse sentido, a contextualização do ensino a partir da 

preparação de alimentos consolida um modo de ensino interativo, estimulante e que permite que o aluno 

participe da aula de forma ativa. Ademais, a gama de conteúdos de Química e de Física que podem ser 

abordados nos simples processos de cozer, assar ou grelhar, faz desse método a rica ferramenta que motiva 

esta pesquisa, cujo objetivo é elaborar roteiros de aula experimental de Química e de Física, aplicá-los e 

avaliar sua eficácia, sob contextualização com o preparo de alimentos. 

Metodologia: 

Assim, para conhecer os diferentes tipos de alimentos, sua relação com a Química e a Física, bem como os 

diferentes métodos de ensino, foi utilizada como primeira etapa desta pesquisa a metodologia analítica. Esta 

consiste na realização de pesquisas bibliográficas, em que são estudadas e avaliadas informações acessíveis 

e abrangentes a respeito dos conteúdos pré-selecionados. A seguir, foi elaborado um roteiro de aula 

experimental envolvendo o preparo de alimento, além de testes avaliativos, a fim de executar o método 

experimental. Este envolve a aplicação das ferramentas de ensino propostas e encontra-se em andamento 

nas turmas de ensino médio do Colégio Cecília Caçapava Conde, em Caçapava, SP. Os alunos preparam 

arroz branco, sob orientação do professor, enquanto são explicados, demonstrados e testados diversos 

fenômenos químicos e físicos. As avaliações realizadas pelos alunos antes e após o experimento torna 

possível analisar a eficácia do método proposto, a partir do rendimento por eles apresentado. 

Resultado: 

Como resultados parciais, verifica-se a possibilidade de tratar em Química, com o preparo de alimentos, 

assuntos como misturas e processos de separação, funções inorgânicas e orgânicas, neutralização, 

termoquímica, reações orgânicas entre outros. Em Física, constata-se a possibilidade de se estudar 

densidade, energia, termologia, processos de transmissão de calor, termodinâmica entre outros, mesmo ao se 

prepararem alimentos simples como macarrão, gelatina, arroz etc. Tem-se como hipótese principal que, ao 

fim do processo, os alunos tenham aprendido o conteúdo e que haja melhora significativa do rendimento dos 

mesmos, o que pode vir a ser constatado nos testes avaliativos. Espera-se ainda que a contextualização 

proposta seja interessante e prazerosa, o que poderá ser verificado a partir de enquete respondida pelos 

estudantes. 

Conclusão: 

Pode-se concluir, ainda que os resultados sejam parciais, que há diversos conteúdos de Química e de Física 

a serem abordados sob a contextualização do preparo de alimentos, destacando-se os processos de separação 

de misturas e de transmissão do calor. Ao término dos experimentos, concluir-se-á o quão eficiente pode ser 

uma aula experimental sob tal contexto, tanto quanto ao conteúdo aprendido, como quanto ao nível de 

interesse gerado. Por fim, pretendem-se comparar os resultados obtidos nesta pesquisa com aqueles obtidos 

por outros autores em pesquisas que apresentam os alimentos como contextualização do ensino. 
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O PAPEL DA CIÊNCIA NO SÉCULO XXI: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS IDEIAS DE RICHARD PHILIPS 

FEYNMAN  

ENJR201612359 

 

Instituição: E.E. Prof Theodoro Correa Cintra 

Orientador(a): FLÁVIO DA COSTA GONÇALVES 

 

Introdução: 

É notório o fato de pertencermos a uma sociedade que vive em meio a constantes avanços tecnológicos e 

descobertas científicas. O Homem do século XXI, que vive numa sociedade tecnonatural (FOUREZ, 2003 

apud CARVALHO, 2011) tem ao seu alcance diversas tecnologias que permitem o conforto, a informação, o 

lazer. Neste contexto, está inserida a ciência, que como prática de natureza social, impacta a sociedade que 

dela se utiliza, trazendo soluções ou novas questões para serem debatidas acerca do papel que a ciência em 

nosso tempo. Feynman (FEYMAN, 2015) discute os impactos e as possíveis consequências da prática 

científica sobre a sociedade ainda em meados do século XX. 

Metodologia: 

É a partir desta discussão feita por Feynman (2015), que este grupo de pesquisa se reuniu para analisar o 

impacto que a ciência possui em nossa sociedade, de modo a compreender o papel da ciência e a discutir os 

benefícios e os malefícios de suas práticas para o Homem de nosso tempo. Esta análise incluiu a leitura 

comentada do texto “Qual é e qual deveria ser o papel da cultura científica na sociedade moderna” 

(FEYNMAN, 2015 pp. 103 – 116) e a pesquisa sobre temas levantados pelo autor em seu texto, como o 

papel de destaque da biologia e da física em temas de relevância social, bem como a possibilidade do uso 

privado de descobertas científicas com objetivos essencialmente econômicos, ou ainda, o uso 

governamental destas tecnologias de modo a interferir nas liberdades individuais ou agir a favor do controle 

social. 

Resultado: 

Como resultado inicial de nossas discussões, este grupo de pesquisa identificou uma relação direta entre 

alguns temas levantados por Feynman (2015) e práticas científicas que impactam a sociedade de maneira 

direta – em especial na Biologia e na Física –, como por exemplo: a manipulação genética na produção 

agrícola, as células-tronco embrionárias, o uso da radioatividade na produção de energia elétrica, na área 

médica e em armas de destruição em massa. 

Conclusão: 

De forma preliminar, este grupo concluiu que a ciência tem papel de destaque na sociedade devido a 

possibilidade ambígua de contribuição e de mudança na vida do Homem do século XXI. Essa ambiguidade 

é perceptível em aplicações como a da radioatividade - que pode ser utilizada em tratamentos médicos e em 

armas nucleares - e com alimentos geneticamente modificados – que apesar de serem mais resistentes, tem 

suas matrizes genéticas como propriedade privada objetivando de lucro (CHASSOT, 2001). Assim, a ciência 

impacta a sociedade com benefícios tecnológicos que não podem ser desassociados da discussão ética a 

respeito de seu uso. 
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TEMPOS NEGREIROS: UMA ABORDAGEM LITERÁRIA SOBRE O NEGRO NA LITERATURA 

CONTEMPORÂNEA  

ENJR201686148 

 

Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde 

Orientador(a): ADAMS ALMEIDA LOPES 

 

Introdução: 

No Brasil, os negros foram escravizados pelos brancos e, apesar de a escravidão ter sido abolida, hoje em 

dia o preconceito contra os afrodescendentes continua em prática, seja nos simples fatos do dia a dia, seja 

nas vagas de trabalho e de escolas/faculdades, seja no impedimento do acesso em locais públicos, seja em 

xingamentos, entre outros. A literatura brasileira, cumprindo sua função social, reflete as características da 

sociedade, de modo que os autores utilizaram poucos personagens negros ao longo dos séculos e, se usaram, 

colocaram-no como rebaixados na sociedade. Ao longo dos anos, o racismo vem diminuindo, uma vez que a 

sociedade adapta às diferenças raciais. Dessa forma, iremos traçar, na obra “Contos negreiros”, de 

Marcelino Freire, a forma como o afrodescendente é visto pelo autor, utilizando da historiografia literária 

para verificar se o negro foi objeto ou sujeito na obra do escritor pernambucano. 

Metodologia: 

Para realização do trabalho, a metodologia empregada foi a da revisão bibliográfica. Leituras de inúmeros 

artigos científicos que tratam do negro na literatura brasileira. Além disso, foram consultadas obras literárias 

que abordam o negro na literatura e realizadas pesquisas biográficas sobre os autores literários que 

trouxeram o negro para a literatura, com o intuito de aprofundamento o estudo da história do negro na 

literatura por meio da vida do autor. 

Resultado: 

Com a realização do projeto, espera-se chegar ao resultado de que o racismo, na literatura e no futuro, será 

intensificado ou abatido, principalmente na literatura contemporânea. 

Conclusão: 

Portanto, o trabalho demonstrou, ao longo de um percurso historiográfico literário e com base em traços 

característicos da obra de Marcelino Freire, que o afrodescendente ainda é visto como objeto na sociedade 

brasileira, ou seja, não é sujeito, sofrendo abusos, preconceitos e discriminação. No entanto, em relação à 

linguística e levando-se em consideração o estudo da linguagem literária, percebe-se no escritor 

pernambucano uma tentativa de dar voz ao negro, ao utilizar e registrar termos e um estilo de falar próprio 

do afrodescendente de periferia e de outras classes sociais "rebaixadas" na estrutura social. 
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A PRODUÇÃO DO INDIVÍDUO HUMANO NO SÉCULO XXI: DO “MUNDO NOVO” AO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO  

ENJR201604338 

 

Instituição: E.E Dr Genésio Cândido Pereira 

Orientador(a): FLÁVIO DA COSTA GONÇALVES 

 

Introdução: 

O presente trabalho visa destacar algumas das principais teorias apresentadas no livro Admirável Mundo 

Novo (HUXLEY, 2014), com vistas a refletir sobre até que ponto suas premissas coincidem com as 

diretrizes da ciência contemporânea. Em estudo dirigido (leituras orientadas, encontros, pesquisas e 

debates), neste ano de 2016, este grupo de pesquisa optou por uma abordagem temática mais pontual: “A 

produção do indivíduo humano no século XXI”. Este recorte permitiu pensar, com um pouco mais de 

clareza, as questões éticas que, atualmente, envolvem a manipulação genética e a construção induzida de 

tipos de subjetividades (já aventadas no livro em estudo), além de indicar elementos estratégicos de 

dominação das massas sob a perspectiva política e social, catalisados por um ingrediente inegável: a 

tecnologia 

Metodologia: 

A análise da obra de Huxley (2014) nos mostrou que as premissas de um futuro distópico estão presentes em 

nosso tempo contemporâneo, modificando de forma definitiva a sociedade. As manipulações genética e 

social não são apenas possíveis, como praticadas em diversos casos, como nos transgênicos, seleção de 

embriões e, no caso das manipulações de caráter social, a manipulação de informações por governos e até 

grupos de mídia que detém grande alcance. 

Resultado: 

Assim, longe de apresentar uma visão concluída do tema, o que mostramos aqui é, ainda uma vez, a 

indicação de tendências e o alerta dos perigos envolvidos nelas. 

Conclusão: 

Neste sentido, próximos que estamos dos interesses temáticos de teóricos como Zygmunt Bauman (2001) e 

Michel Foucault (2004), sentimo-nos (parafraseando Isaac Newton) nos ombros de gigantes. É deste lugar 

que, com humildade e alegria, pretendemos dar início à nossa jornada científica, repartindo com os demais 

colegas o resultado dos nossos primeiros esforços. 
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A LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DAS MASSAS NO LIVRO 1984 E SEUS 

REFLEXOS NO MUNDO REAL  

ENJR201688479 

 

Instituição: E.E Dr Genésio Cândido Pereira 

Orientador(a): FLÁVIO DA COSTA GONÇALVES 

 

Introdução: 

No mundo, somos cercados de coisas. Sob a perspectiva moral, social, talvez não seja exagero dizer que, 

como coisas, elas pouco nos enaltecem ou desabonam. Mas o significado que atribuímos a cada uma delas 

isoladamente (ou em conjunto) produz em nós, humanos, um efeito bem diferente. Como Wittgenstein, 

estamos propensos a dizer que a extensão da nossa linguagem coincide com os limites do nosso mundo, 

diríamos que o efeito que os significados de verbos e substantivos produzem em nós cria quase tudo que 

somos como espécie. De algum lugar metafísico, abstrato, as palavras parecem tocar fisicamente o corpo 

humano. Articular o significado delas produz um coração batendo acelerado, sofrimentos, lágrimas e, 

milagrosamente, também produz o contrário de tudo isso. Dando a cada indivíduo o poder de construir para 

si (e em partilha) o prazer ou desprazer de estar vivo e existir. Amiúde, o mundo humano não é feito de 

coisas. 

Metodologia: 

Neste contexto, nosso grupo de pesquisa se dedicou a estudar o livro 1984 (ORWELL, 2009) buscando, 

nele, referências de como o instrumento “linguagem” é utilizado na degeneração da liberdade e do próprio 

gênero humano. Para tanto, reunimo-nos periodicamente com o propósito de debater e partilhar leituras 

acerca de temas levantados na obra, como o uso da linguagem, o totalitarismo e a constante vigilância em 

nome da liberdade - ou de uma pretensa segurança coletiva. 

Resultado: 

Como resultado da pesquisa, destacamos a necessidade de cultivar amplamente uma forma de linguagem e 

pensamento que nos emancipe, como forma de resistência às tendências alienantes deste século em que 

vivemos (das quais já nos entendemos como vítimas em alguma medida). 

Conclusão: 

A distopia presente no ambiente descrito na obra de Orwell (ORWELL, 2009) representa, de certa maneira, 

uma situação presente em nossos dias: a linguagem como forma de domínio social, especialmente em uma 

sociedade com tendências ao totalitarismo e a constante vigilância em nome de uma pretensa liberdade. 
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AMASSADOR AUTOMÁTICO DE LATAS DE ALUMÍNIO DE 275 ML E 350 ML  

ENJR201651410 

 

Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 

Orientador(a): CLAYTON KOBA 

 

Introdução: 

O presente trabalho consiste de um amassador automático de latas de alumínio por compactação para 

facilitar a reciclagem em benefício do meio ambiente. 

Metodologia: 

Inicialmente fez-se um projeto da estrutura mecânica para acomodar o amassador de lata. Logo em seguida 

projetou-se a parte elétrica de comando. Foram cotados materiais novos e usados e optou-se pela aquisição 

de materiais usados em depósitos de reciclagem devido ao preço e também ao fato de serem reciclados de 

equipamentos antigos. Na construção mecânica foram cortadas as chapas e soldadas as partes componentes 

da estrutura e depois foi dado um acabamento com a pintura de algumas partes da estrutura. Após a 

montagem e acoplamento das partes mecânica e elétrica , foram feitos testes e ajustes na máquina até obter 

os resultados esperados. 

Resultado: 

As latas de 275 ml e 350 ml testadas foram compactadas de forma satisfatória e com uma boa velocidade de 

operação do amassador. É importante ressaltar a segurança de operação prevista no projeto. 

Conclusão: 

O projeto funcionou de acordo com a proposta e o seu baixo custo o torna viável economicamente. O 

conhecimento técnico é necessário para o desenvolvimento do projeto e também na implementação prática 

porque requerem habilidades que são conseguidas com o estudo de disciplinas técnicas e a prática adquirida 

nas aulas de laboratórios do curso técnico. 

 


