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COMPARAÇÃO DO PH DA POLPA DE FRUTOS DE GOIABA EM DIFERENTES NÍVEIS DE MATURAÇÃO  

ENTE201820943 

 
Instituição: Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi 

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI  

 

Introdução:  

A goiaba (Psidium guajava L.) é uma fruta importante para as indústrias de sucos e polpas, sendo 

considerada uma das melhores fontes de vitamina C. Durante o seu desenvolvimento, apresenta um fruto 

pequeno e verde quando imaturo, com sabor azedo ou amargo e ao longo de seu amadurecimento, o fruto 

aumenta de tamanho e torna-se mais doce. Isso pode ocorrer devido ao pH (Potencial Hidrogeniônico), e 

consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio ou solução. O pH é uma 

característica de todas as substâncias determinado pela concentração de íons de Hidrogênio (H+). Quanto 

menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+ e menor a concentração de íons OH-. O 

objetivo do estudo foi testar a hipótese de que, quanto mais maduro o fruto maior seria o pH (mais básico) e 

quanto mais verde mais baixo (ácido). 

Metodologia:  

O experimento foi desenvolvido por 19 alunos do 9º ano do Colégio Dr. Alfredo José Balbi, Taubaté (SP) no 

mês de fevereiro de 2018. Os alunos foram divididos em 6 grupos e extraíram, separadamente, o suco das 

diferentes goiabas que haviam sido colhidas da goiabeira da própria escola. O suco de cada goiaba foi 

adicionado em beckers identificados pelo o estágio de maturação da fruta (verde, intermediário e maduro). A 

solução foi misturada com bastão de vidro e após foi introduzida a fita medidora de pH que ficou em contato 

com a solução por dois minutos. Por fim, cada grupo registrou o pH de três frascos conforme o estágio de 

maturação da fruta (verde, intermediário e maduro). Os alunos organizaram todos os dados em planilhas e 

calcularam a média do pH das três classes de maturação de frutos. 

Resultado:  

Como resultado, os frutos de goiaba maduros registraram pH médio de 4,02; os frutos intermediários 4,3 e 

os frutos verdes registraram um pH de 5,0. 

Conclusão:  

Concluindo, a hipótese inicial estava correta, pois o pH da polpa dos frutos de goiaba realmente aumenta 

com o amadurecimento passando de mais ácido para menos ácido. 

Referências:  

BRUNINI, M. A.; OLIVEIRA, A. L. de.; VARANDA, D. B. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE POLPA 

DE GOIABA ‘PALUMA’ ARMAZENADA A –20ºC. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v. 25, 

n. 3, p. 394-396, dez. 2003. Disponível: < http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbf/v25n3/18651.pdf>. Acesso: 03 

mai. 2018. 
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COMPARAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE FERMENTOS QUÍMICO E BIOLÓGICO COM E SEM 

AÇÚCAR  

ENTE201812011 

 
Instituição: Escola Dr. Alfredo José Balbi  

Orientador(a): JULIO CESAR VOLTOLINI  

 

Introdução:  

Os fermentos são utilizados na fabricação de diversas massas e podem ser classificados como químico ou 

biológico. O fermento químico é composto por bicarbonato de sódio, cremor tártaro e fécula ou amido de 

milho e o seu desenvolvimento ocorre por meio do desprendimento de gases provocados por processos 

químicos ativados pela umidade ou calor. O fermento biológico é constituído pelo fungo Saccharomyces 

cerevisiae, que ao se alimentar da glicose produzem bolhas de CO2 (gás carbônico) fazendo a massa crescer. 

A adição de substâncias como o açúcar em soluções com fermentos podem contribuir para melhor 

funcionamento dos mesmos. Assim, o objetivo do trabalho foi comparar o desenvolvimento dos fermentos 

químico e biológico com e sem açúcar. 

Metodologia:  

O experimento foi realizado por 22 alunos do 9º ano da Escola de Aplicação Dr. Alfredo José Balbi, 

Taubaté, SP, no decorrer de 4 aulas na disciplina de Ciências da Natureza. Primeiramente, os alunos foram 

conduzidos ao Laboratório de Ciências e separados em 5 grupos. Cada equipe recebeu 4 beckers e adicionou 

20 ml de água e 1 colher de café cheia de trigo em cada. Em seguida, inseriram 1 colher de café rasa de 

fermento biológico seco em 2 beckers e a mesma medida do fermento químico nos demais recipientes. Para 

finalizar, adicionaram 1 colher de café rasa de açúcar em 1 Becker com o fermento químico e em 1 becker 

com o biológico. Os alunos misturaram a solução de todos os recipientes por 10 segundos com uma espátula 

de vidro. O experimento foi monitorado por 50 minutos, sendo que a cada 5 minutos a equipe anotava o 

crescimento da solução anotando o volume (ml) na lateral do becker. Em outro dia os alunos foram 

direcionados ao Laboratório de Informática da escola, onde calcularam a média geral dos valores obtidos de 

todos os grupos e construíram gráficos para a análise e discussão dos resultados. 

Resultado:  

Nos primeiros dez minutos todos os grupos registraram crescimento. Após, as duas soluções com fermento 

biológico continuaram a aumentar. Aos 35 minutos o biológico com açúcar decaiu em seu crescimento 

(27,25ml) e o sem açúcar estabilizou com um valor alto (29,5ml). Já a solução com fermento químico sem 

açúcar estabilizou em 15 minutos com 23,75ml e não desenvolveu mais até o final do experimento sendo 

que a sua versão com açúcar continuou crescendo até os 40 minutos, onde estabilizou com 28,75ml.  

Conclusão:  

Com relação aos resultados obtidos pelo fermento químico com açúcar, a explicação mais plausível é de que 

o fermento tenha registrado resultados melhores devido à acidez do açúcar (pH 2,5). Quanto ao biológico, 

era esperado que com açúcar obtivesse valores mais altos em relação ao sem açúcar, uma vez que a levedura 

necessita do açúcar pra se desenvolver, porém os resultados registraram o oposto do esperado, 

provavelmente devido à quebra celular, resultante talvez da manipulação excessiva por parte de alguns 

alunos, resultando na perda de seu poder fermentativo. 

Referências:  

PEROTTI, M. C.; BERNAL, S.; V. WOLF, V.; ZALAZAR, C. A. Perfil de ácidos grasos libres y 

características sensoriales de quesos reggianito elaborados con diferentes fermentos. Grasas y Aceites, v.59, 

n.2, p.60-67, 2008. CAMPOS, E. M. Emergência da bioquímica: interacção das culturas química e 

biológica. Revista Lusófona de Ciências e Tecnologias da Saúde, v.1, n.3, p.19-36, 2006. SILVA, G. O. B. 

Experimentação no ensino de química: uma proposta para o ensino utilizando o tema alimentos. Monografia 

de Graduação, Universidade de Brasília, Brasília, p.42, 2015. 
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SONORIDADES, AQUARELAS E VOZES SILENCIOSAS: A FEGO CAMARGO COMO ESPAÇO DA PRÁXIS 

ARTÍSTICA EM TAUBATÉ  

ENTE201880890 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

A mistura de sons, aquerelas na Fego Camargo tornar-se a mais Bela Arte. Está pesquisa tem por finalidade 

investigar e analisar as memórias esquecidas, que estão presentes na materialidade do prédio, valorizando e 

divulgando as inspirações das diferentes artes que ali se produzem. A importância desta pesquisa está em 

relembrar a história da escola, e também demonstrar como o espaço tem mudado a vida das pessoas através 

das aquarelas, musicalidade e as outras diferentes artes, buscando talentos e diferentes expressões. 

Metodologia:  

A pesquisa partiu da ideia de pensar o espaço como localidade de expressão artística, utilizando-se de fontes 

sonoras (conversas com alunos e professores), fotografias (acervo do Museu de Imagem e Som de Taubaté e 

de cunho pessoal), pesquisas da internet (site Almanaque Urupês), bibliográficas (Emílio Amadei, Maria 

Morgado e outros). Todos os resultados foram dialogados com o intuito de conhecermos a história dos 

locais, buscar pontos em comum e compreender como a escola surgiu e como esta se impacta no dia a dia 

atual. Também contamos com a conversa com alguns professores para entender a importância de um local 

em que os diferentes tipos de artes se encontram, dialogando e verificando a importância de se pensar em 

expressar quem somos para um diferente tipo de público. 

Resultado:  

A escola municipal de artes Maestro Fego Camargo foi fundada em 26 de dezembro de 1967, reunindo 

vários tipos de atividades artísticas (Música, Artes Visuais, Teatro e Dança). Entendemos que o espaço é 

uma composição de elementos organizados com intencionalidades humanas, uma leitura especial expõe a 

constituição do encontro das artes, tornando as memórias parte das paredes, a experiência nos levou a 

considerar a importância dos pintores e músicos na Historia de Taubaté (Fego Camargo, Clodomiro 

Amazonas, Geogirna Albuquerque e outros). Observamos que a escola oferece oportunidades a comunidade 

de preparo e capacitação para o ingresso no mercado de trabalho, sendo profissionalizante, em que muitos 

alunos se tornam oficineiros no sistema integral das escolas municipais da cidade de Taubaté. Como retorno 

às suas atividades, o espaço oferece programação cultural gratuita constante para a comunidade. 

Conclusão:  

O grupo concluiu que a Fego Camargo têm uma grandiosidade por trás de suas portas e maravilhosas artes 

acontecem entre suas paredes. O termo utilizado “vozes silenciosas” identifica as pessoas que por ali 

passaram e deixaram suas marcas, na cultura artística de Taubaté. O que realmente nos impulsa é refletir 

sobre o signifado de artes em seu contexto amplo, mas aí fica a pergunta Damos vozes as memórias ou 

tornamos a reflexão crítica sobre o que realmente significa a Fego Camargo para Taubaté? Eis que se 

conclui o que se abre, arte, educação e libertação, gerando criticidade e autonomia. 

Referências:  

www.fegocamargowixsite.com , acessado em 08 de julho de 2018; ASSMANN, Hugo. Reencantar a 

educação: rumo a sociedade aprendente. 12 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012 FREIRE, Paulo. Pedagogia da 

autonomia: saberes necessários à prática educativa. 31. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, Editora Revista dos Tribunais, 1990. 

SOTO, Maria Cristina M. Pobreza e conflito: Taubaté 1860-1935. São Paulo: Annablume, 2001.  
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ACESSIBILIDADE ESCOLAR - DESAFIOS E OPORTUNIDADES: A ESCOLA MUNICIPAL MARISA LAPIDO 

BARBOSA E SUA AÇÃO INCLUSIVA.  

ENTE201869257 

 
Instituição: EMIEF PROF.ª MARISA LAPIDO BARBOSA  

Orientador(a): CRISTIANO LUIZ DA COSTA E SILVA  

 

Introdução:  

O universo escolar oportuniza novas descobertas. Tornar acessível a todas as pessoas esta oportunidade é o 

grande desafio de instituições escolares e dos profissionais de educação. Barreiras físicas e sociais são 

notadas em nossos espaços escolares, porém, é reconhecido todos os esforços para superá-las. Diante desta 

temática o trabalho visa demonstrar ações que contribuem para o desenvolvimento de práticas inclusivas a 

alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Marisa Lapido Barbosa, em Taubaté. Alunos estes: 

cadeirantes, com dificuldade motora, deficiência visual, entre outros. 

Metodologia:  

Através da pesquisa de campo por meio de entrevistas e catalogação de dados e a leitura de autores ligados 

ao tema, onde se discute não somente a adequação de espaço físico, mas também a preocupação social e de 

acolhimento destes alunos por parte dos demais colegas e professores, buscamos elementos que pudessem 

favorecer uma melhor compreensão da estrutura apresentada pela escola e sua ação inclusiva. As entrevistas 

foram feitas com os próprios alunos inclusivos e com os seus pais, na busca de compreender a sua visão 

pessoal sobre o tema. Outro elemento metodológico é a pesquisa de opinião sobre a conscientização e o 

valor do acolhimento dos mesmos. Elemento essencial na pesquisa apresentada é o registro fotográfico de 

espaços físicos como rampas de acesso, banheiros adequados, piso Tátil para locomoção de deficientes 

visuais entre outros materiais didáticos que possibilitam o melhor acesso possível.  

Resultado:  

De fato os primeiros resultados deste trabalho demonstram uma real preocupação, não somente dos 

profissionais da educação, mas também de toda a comunidade escolar. Ao conhecer a sala da professora 

especialista nos deparamos com extenso material didático para o acolhimento de diversas formas de 

inclusão. Dentre os mais variados materiais encontram-se brinquedos lúdicos adaptados, livros e 

equipamentos em braile, material didático para aluno “canhoto”, aparelhos eletrônicos adaptados para 

deficiência visual e auditiva, entre outros. Os alunos da escola durante o processo de pesquisa de opinião 

demonstraram uma significativa aceitação ao tema desenvolvido, onde o processo de conscientização se deu 

de forma natural e eficaz. Dentre as preocupações apresentadas pelos alunos destacamos a questão da 

preservação dos recursos e equipamentos, onde cuidar dos mesmos favorecem esta inclusão no espaço 

escolar. 

Conclusão:  

Falar de acessibilidade acima de tudo é uma responsabilidade, e isto, esta pesquisa nos demonstrou. Diante 

dos dados colhidos e da vivência dos alunos inclusivos, observamos que não bastam apenas materiais e 

estrutura para esta ação inclusiva, más, acima de tudo a iniciativa e conscientização é a melhor forma de 

acessibilidade. É um tema atual e impossível de esgotar, mas concluímos com esta pesquisa que a 

comunidade escolar pesquisada de fato tem todas as condições de conduzir este processo de acolhimento.  

Referências:  

AGUIAR, Vandelson Lima. A escola pública e o dilema da falta de acessibilidade: as barreiras 

arquitetônicas na Escola Centro Educacional Raimundo Pereira – CERP.2013-2014. 90 fls. Monografia 

(pós-graduação em Acessibilidade Cultural). Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de janeiro, 2014. 

MANTOAN, Maria Tereza. Inclusão escolar: O que é? Porque? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988. BRASIL. 

Presidência da República. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Lei nº 10.079, de 19 de dezembro de 

2000.  
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DOM EPAMINONDAS D’ÁVILA – BISPO DE TAUBATÉ: AS MARCAS DO JORNAL O LÁBARO E A 

CRIAÇÃO DO SEMINÁRIO DIOCESANO. (1908-1910)  

ENTE201822654 

 
Instituição: EMIEF MARISA LAPIDO BARBOSA  

Orientador(a): CRISTIANO LUIZ DA COSTA E SILVA  

 

Introdução:  

A Chegada do recém-nomeado Bispo de Taubaté, Dom Epaminondas D’Ávila, em 1908, modifica o cenário 

religioso do Vale do Paraíba. Criada pelo Papa Pio X, no auge da produção Cafeeira onde a região se 

destacava em extensos campos de produção, a Diocese de Taubaté foi desmembrada da Sé do Rio de 

Janeiro. A presença de uma autoridade eclesiástica mais próxima da população da região motiva e suscita o 

sentimento devocional e religioso. Diante desse fato a pesquisa visa apresentar a importância da Criação do 

Jornal católico “O Lábaro”, em resposta ao apelo dos fiéis diante da necessidade de uma formação religiosa 

contínua. Junto a esta iniciativa foi criado pelo então Bispo o Seminário Diocesano, atualmente Colégio 

IDESA em Taubaté, visando à formação de futuros sacerdotes para o atendimento devocional e Ritual dos 

fiéis.  

Metodologia:  

Através da pesquisa em arquivos da Cúria Diocesana de Taubaté, estando em contato direto com os 

primeiros exemplares de “O Lábaro” e de “Atos do Governo de Dom Epaminondas”, temos como método a 

análise destes documentos, onde, confrontando com a leitura de autores que escreveram sobre o tema e sobre 

o histórico da Diocese, buscamos compreender os elementos essenciais a guiar os passos de nossa pesquisa. 

É interessante perceber a qualidade do arquivo e o vasto material disponibilizado. Outro elemento 

metodológico é a entrevista com Padres da Diocese, que viveram no Seminário Diocesano e com suas 

memórias, através da técnica de História Oral, coletarmos dados a complementar nosso trabalho. Somadas a 

essas técnicas utilizamos de registros fotográficos dos espaços preservados do antigo Seminário Diocesano e 

da digitalização de documentos da época. 

Resultado:  

Diante do estudo dos documentos de época, a pesquisa nos proporcionou uma efetiva aproximação dos fatos 

estudados. O contato com tais documentos nos levaram a compreender o impacto da comunicação e da 

imprensa no Episcopado de Dom Epaminondas. É curioso perceber que através deste instrumento de 

comunicação a mensagem e o pensamento do novo Bispo chegariam a todos os fiéis, e de certa forma 

motivando o surgimento de novos padres para a recém-criada diocese. Diante dos relatos de padres, que 

mesmo não tendo vivido a época ou conhecido Dom Epaminondas, durante seu processo formativo 

experenciaram a filosofia implantada e pretendida pelo primeiro Bispo diocesano e a importância do 

Seminário Diocesano na formação educacional de meninos e adolescentes da Cidade e da Região. 

Conclusão:  

A Religiosidade e a Devoção são marcas da população do Vale do Paraíba e Taubaté. A chegada do Novo 

Bispo e da Instalação da Diocese muda à realidade da influência da Igreja na Região. O Jornal Católico “O 

Lábaro”, hoje fruto de trabalho de diversos voluntários, mantem-se como instrumento de formação católica e 

representa eficaz meio de comunicação diocesano. Atualmente o Antigo Seminário Diocesano abriga um 

colégio particular, porém sua fachada histórica sempre irá nos remeter a figura e a sensibilidade do Bispo 

Epaminondas, referências estas de uma efetiva herança deixada no sentimento religioso e na formação 

católica da Região. 

Referências:  

ARQUIVO DIOCESANO. CÚRIA DE TAUBATÉ. Atos do Governo diocesano de Dom Epaminondas 

(1908-1915). Taubaté, 1915. ANDRADE, A. C. A.; ABREU, M. M. História de Taubaté através de textos. 

Taubaté: Prefeitura Municipal de Taubaté, 1996. ABREU, M. M. Taubaté: de núcleo radiador de 

bandeirismo a centro industrial e universitário do Vale do Paraíba. Aparecida, SP: Santuário, 1991. 

BRANDÃO, Padre Ascanio. Dom Epaminondas. São Paulo: Ave Maria, 1941.  
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RENOVAÇÕES NO INTEGRAL DE TAUBATÉ: A INCLUSÃO DO BADMINTON  

ENTE201864638 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

O objetivo desta pesquisa é compreender o significado do esporte Badminton e a importância de sua 

inserção do programa Integral de Taubaté. Também ressaltamos que a escolha do tema esta ligado ao 

desempenho da escola municipal EMIEF Marisa Lapido Barbosa em disputas Inter escolares e 

principalmente no papel individual dos atletas envolvidos. A importância deste trabalho é valorizar o esporte 

do tema e principalmente em oferecer informações para compreendermos o contato dos alunos com 

diferentes modalidades. 

Metodologia:  

- Entrevistas com professores do sistema integral; - Entrevistas com atletas de Badminton da EMIEF Marisa 

Lapido Barbosa; - Análise informativa sobre a modalidade; - Pesquisa Histórica sobre a origem do esporte 

Badminton; - Uso de fotografias para ilustrar a pesquisa; - Análise do projeto integral Badminton; - 

Experimentação do Esporte; - Verificação Estatístico da saúde dos atletas do ensino integral no esporte;  

Resultado:  

O Badminton surgiu na Índia com o nome de Poona, mas foi a partir dos colonizadores ingleses que ao 

trazerem para a Inglaterra o nome passou para Badminton. Se trata de uma modalidade diferenciada, mas 

que se tornou popular a partir do século XIX. No Brasil, o esporte tem ganhado mais espaço agora. Dentro 

desta ideia, no programa integral de Taubaté o esporte tem sido incentivado em algumas escolas municipais, 

levando alunos da rede municipal de conquistarem prêmios e colocações importantes. Conforme 

observamos em nossas entrevistas, o diferencial nos faz perceber que a inclusão deste esporte oferece aos 

praticantes melhor condicionamento físico, habilidades motoras, e melhora do metabolismo, associando 

assim a educação física com a melhora da saúde do praticante. A EMIEF Marisa Lapido apresenta em um 

trabalho realizado permanente com o Professor Adilson, desde a base do Ensino Fundamental até os últimos 

anos. 

Conclusão:  

Chegamos à conclusão que o esporte do Badminton é importante para o desenvolvimento das crianças e 

adolescentes no período integral para ajudar no metabolismo e na coordenação motora. Na realidade da 

escola aprendemos as noções da modalidade, nos inserindo no mundo do tema que estudamos . A educação 

física aprimorada e diferenciada abre um leque de experiências que geram atletas especialistas para dar 

representatividade, tornando o programa integral formador e fundamental na aprendizagem global dos 

jovens. 

Referências:  

BATISTA AP, Lima MMSM, Moura AB. Badminton: ampliando a cultura esportiva das escolas públicas de 

Parnamirim. Diálogos da extensão. v. 1, n. 1, p. 2. Rio Grande do Norte, 2015. Disponível 

em<www2.ifrn.edu.br>, acesso em 03 de agosto de 2018. DARIDO, SC. Educação Física na escola: 

questões e reflexões. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. Gomes NC, Corsino LN, Neto FJR. O 

badminton na educação física escolar: uma experiência a partir da categoria gênero. São Paulo, 2012. 

Disponível em www.gpef.fe.usp.br, acesso em 03 de agosto de 2018  
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PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DAS PAREDES: O MUSEU DA RESISTÊNCIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  

ENTE201855756 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

A finalidade deste trabalho é apresentar para a sociedade um fato histórico marcante na História do Brasil, o 

período em que o país é gerenciado por militares, através das memórias presentes na materialidade das paredes 

que resguardaram os prisioneiros políticos na região da Luz em São Paulo, ou seja, o local em que se situa o 

prédio que hoje é o Museu da Resistência do Estado de São Paulo. A importância desta pesquisa, esta em 

apresentar um fragmento do período Militar no Brasil, em que se trata do espaço em que os prisioneiros eram 

torturados e levados a indicar informações sobre os movimentos de resistência armada contra a ditadura, também 

então chamada pelos militares de Revolução Democrática Brasileira. 

Metodologia:  

Usaremos como respaldo metodológico, fontes sonoras, escritas, arqueológica e visuais, estabelecendo um 

diálogo entre as fontes apresentadas, referenciando assim os dados coletados nesta pesquisa. Para isto, trataremos 

as paredes no Museu da Resistência como “fontes vivas”, analisando suas marcas, inscrições estas deixadas pelos 

diferentes prisioneiros políticos que por ali passaram. Nestes aspectos é interessante ressaltar que o método do 

discurso se fará necessário para verificar o fator político das marcas, e atrelar a realidade contextual apresentada 

pela Ditadura Militar, consideramos ainda a pesquisa de histórico, verificando antigas funções do prédio dentro 

da paisagem da cidade de São Paulo. O título teve como base de inspiração a música “Pra Não dizer que não 

Falei das Flores”, de Geraldo Vandré, pois assim como elas nos falam de paz, as paredes nos falam de memórias, 

fragmentos estes esquecidas no gelado das vozes silenciadas por muito tempo e agora despertadas pela nossa 

equipe. Para referenciar, elaboramos uma tabela em que comparamos as fotografias das marcas com o método 

discursivo utilizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e assim verificamos os pontos de 

encontros e desencontros entre as fontes e assim oferecemos a voz, demonstrando uma nova visão do que por 

muito tempo permaneceu escondido. 

Resultado:  

O Memorial da Resistência de São Paulo foi parte do edifício que foi sede do Deops/SP no período de 1940 a 

1983, tendo, por exemplo, como prisioneiro Monteiro Lobato, em que se tem uma gravação em sua cela falando 

sobre sua resistência ao anti-progressismo do governo Getúlio Vargas em relação ao Petróleo. Fundado em 1914 

para abrigar os escritórios e armazéns da Companhia Estrada de Ferro Sorocabana até 1938. Considerando estes 

aspectos, as marcas nos revelam a tentativa de registrar nomes variados de militantes que não concordavam com 

as imposições dos militares, e assim reflexões profundas sobre Democracia Participativa, frases socialistas e 

comunistas, marcas estas que simbolizavam a ideia contrária ao movimento militar. No mesmo espaço, nos 

acervos se verificou nas cartas que os prisioneiros não podiam ver constantemente suas famílias e que seus 

escritos eram verificados. 

Conclusão:  

Em nossas leituras nos deparamos com a frase “O Poder Supremo esta com o povo”, assim verificamos que as 

vontades democráticas são os verdadeiros pilares que movem a máquina política. Sabemos que as paredes 

guardam memórias doloridas e sonhos variados, em ver um Brasil menos desigual e mais produtivo, atuando no 

cenário internacional e cuidando de seu povo. A materialidade ressignificada em discurso nos conta aquilo que 

silenciosamente se perpetua, e verificamos que com as diferentes visões o Brasil trata seus prinsineiros políticos 

como inimigos nacionais e que devem ser calados para não transmitir ideologias que são perigosas. 

Referências:  

NORA, Pierre. O retorno do fato. In LE GOFF, J. & NORA, P. (org). História: novos problemas. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1988 FONSECA, Maria Cecília Londres. Patrimônio em processo: trajetória da política federal 

de preservação do Brasil. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/ IPHAN, 1997. STEPAN, A. C. Os militares na 

política: as mudanças de padrões na vida brasileira. Rio de Janeiro: Artenova, 1975 FICO, C. "Prezada Censura". 

Cartas ao regime militar. Topoi, Rio de Janeiro, n.5, p.251-86, set. 2002.  
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BÍBLIA X DINOSSAUROS: REVELAÇÕES CIENTÍFICAS E A CREDIBILIDADE DO TEXTO BÍBLICO.  

ENTE201857349 

 
Instituição: EMEIF MARISA LAPIDO BARBOSA  

Orientador(a): CRISTIANO LUIZ DA COSTA E SILVA  

 

Introdução:  

A Bíblia e a Ciência parecem viver um clima de oposição, discrepância ou até mesmo mútuo isolamento. 

Esta concepção de que a Ciência comprova a falta de credibilidade do texto bíblico pode ter se tornado um 

ideal na mente de muitos indivíduos. Assim sendo o presente Trabalho visa discutir as diversas concepções 

ligadas ao tema proposto, onde se entende que a existência dos dinossauros, comprovariam elementos do 

texto Bíblico, além de apresentar evidencias cientificas e históricas que podem “quebrar“ muitos conceitos 

sobre a vida e a morte desses repteis gigantes. 

Metodologia:  

A partir da leitura do Livro: “Terras de Gigantes”, de Michelson Borges, onde o autor descreve diversas 

possibilidades e teorias da existência dos Dinossauros diante da teoria do criacionismo, emerge em nosso 

pensamento as mais diversas possibilidades diante do tema proposto. Como pesquisa de campo foi realizada 

uma visita técnica ao Museu de história natural de Taubaté, pois, o mesmo apresenta elementos dos estudos 

dos dinossauros e dos seres vivos a partir do conceito da Evolução, tal visita proporciona uma experiência e 

uma aproximação com o tema buscando confrontar o universo do criacionismo (objeto de nosso estudo) e a 

evolução das espécies, apresentada pelo acervo do mesmo. Diante dessa visita e da leitura do tema a partir 

do autor supra acima citado, desenvolvemos uma análise bibliográfica do assunto. Borges em sua obra 

apresenta a coexistência entre Dinossauros e humanos ate o conhecido Dilúvio Bíblico. O mesmo cita a 

relação do evento bíblico a lendas e circunstâncias descritas por variados povos nativos em vários pontos do 

mundo, associando a evidências ligadas aos achados arqueológicos onde os mesmos teriam sido extintos 

diante de uma grande inundação. Ainda dentro da discussão bibliográfica outros elementos bíblicos nos são 

propostos tais como a associação da criação do mundo, descrita no gênesis, com o surgimento dos 

Dinossauros e sua estrutura alimentar ligada a chamada “Teologia da Criação”. 

Resultado:  

Os primeiros resultados desta pesquisa foram à compreensão do tema e a aproximação do mesmo. 

Interessante perceber que no percurso do trabalho notou-se uma efetiva relação entre a realidade descrita no 

texto bíblico e a existência dos Dinossauros, fomentando ainda mais as teorias defendidas pelos autores 

criacionistas. Um tema demasiadamente tratado como religioso, sem créditos de cientificidade, demonstrou 

no percorrer do trabalho evidências e reais possibilidades de futuras discussões.  

Conclusão:  

A pesquisa apresentada não pretende esgotar o assunto, trata-se de uma reflexão que parte da curiosidade. 

Falar sobre Dinossauros e associa-los a conceitos do criacionismo pode ser considerado uma “aventura” ou 

quebra de “tabu”. O decorrer da pesquisa nos apresentou as mais variadas evidências sobre o assunto, 

mesmo diante do pouco material acadêmico disponível sobre o tema em si. Buscamos assim uma leitura 

comparativa tendo a obra do autor Borges como fio condutor, demonstrando que a bíblia pode ser um 

universo muito mais vasto do que se imagina, para a compreensão e o aprofundamento acadêmico.  

Referências:  

BORGES, Michelson. Terra de gigantes: o que aconteceu com os dinossauros. Casa Publicadora Brasileira. 

Sorocaba: SP. 2016. FERREIRA, Nilson Cândido. Evolucionismo e criacionismo: aspectos de uma 

polêmica. 2008. Tese (Doutorado) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, 2008. PEÑA, Juan L. Ruiz de la. Teologia da Criação. São Paulo: Ed. Loyola, 1989. 

MORRIS, Henry.Criação ou Evolução. 2. ed. São Paulo: Fiel, 1979. Existem evidências históricas da 

coexistência entre humanos e dinossauros. Raciocínio Cristão. Disponível em: 

www.raciociniocristao.com.br/2015/10/dinossauros-humanos-viveram-juntos. Acesso em: 09 de agosto de 

2018.  
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AS DIVERSAS ORIGENS DA MULHER-MARAVILHA E SUA RELAÇÃO COM A MITOLOGIA GREGA  

ENTE201865527 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

A presente pesquisa buscou identificar e comparar as diversas origens da Mulher-Maravilha, heroína da DC 

Comics, que foi criada por Willian Moulton Marston em 1941, intelectual ligado ao movimento feminista 

estadunidense do início do século XX. A escolha dessa personagem ocorre devido à sua proximidade com a 

mitologia grega, principalmente em relação as lendas sobre as amazonas, desse modo, através de uma 

personagem de história em quadrinhos é possível trabalhar elementos da cultura grega, conteúdo do 6º Ano 

do Ensino Fundamental II, e também o tema da igualdade de direitos, presente no eixo transversal da 

educação em Direitos Humanos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

Metodologia:  

Cada participante do grupo ficou responsável por pesquisar uma parte e compartilhar com o grupo, para 

depois estabelecer uma discussão sobre os elementos convergentes e divergentes na concepção da 

personagem e sua relação tanto com a mitologia das amazonas, quanto com as lutas feministas. O material 

usado para pesquisar as diferentes origens da Mulher-Maravilha foram as próprias histórias em quadrinhos, 

que serviram de fontes primárias de pesquisa, basicamente foram trabalhadas três origens: A mais antiga, de 

1941, foi escrita pelo criador da personagem Willian Moulton Marston; A segunda origem é de 1987, foi 

escrita por George Pérez; A terceira, de 2011, foi escrita por Brian Azarello. Também foi pesquisado a 

história das amazonas e o tratamento que as mulheres recebiam na Grécia. Por fim foi discutido o papel da 

Mulher-Maravilha no imaginário da luta por igualdade entre homens e mulheres. 

Resultado:  

As origens da personagem divergem, na de 1941, a heroína teria sido esculpida do barro pela rainha das 

amazonas, Hipólita, e a deusa Afrodite teria dado vida a estátua, de maneira semelhante ao mito de Galateia. 

Na origem de 1987, a heroína também teria surgido do barro, mas sua alma seria a de uma criança não 

nascida na pré-história devido ao feminicídio de sua mãe, aliás, as amazonas seriam a reencarnação das 

almas de mulheres mortas por homens durante a pré-história. A terceira origem de 2011, que também está 

presente no filme da personagem lançado em 2017, mostra a heroína como filha de uma relação entre 

Hipólita e Zeus, sendo que a história da criança de barro foi inventada para afastar a ira de Hera, esposa de 

Zeus, da Ilha das Amazonas. Por fim, foi constatado que a postura guerreira das amazonas chocava os 

gregos, acostumados com mulheres submissas. 

Conclusão:  

Podemos perceber que o resgate das amazonas na concepção do mito da Mulher-Maravilha representa uma 

tentativa do autor para chamar a atenção para a situação das mulheres de seu tempo, sendo que as feministas 

do início do século XX seriam as amazonas de seu tempo, engajadas na luta por igualdade de direitos, já que 

muitas mulheres não podiam nem votar. Vale destacar, que as atualizações da origem da personagem não 

alteraram sua essência, de uma mulher protagonista do seu próprio destino. 

Referências:  

PÉREZ, G. Lendas do Universo DC: Mulher Maravilha, vol. 1, tradução Mario Luiz C. Barroso. Barueri: 

Panini Comics, 2017. AZZARELLO, B. Mulher Maravilha: Sangue, Barueri: Panini Comics, 2016. 

LEPORE, J. A história secreta da Mulher-Maravilha, tradução Érico Assis, Rio de Janeiro: BestSeller, 2017. 
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O EMPODERAMENTO DE NEGROS E MULHERES NA CULTURA POP  

ENTE201812210 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

A presente pesquisa buscou observar o empoderamento de negros e mulheres na cultura pop através dos 

filmes da Mulher-Maravilha (2017) e do Pantera Negra (2018), pois ambos os filmes foram protagonizados 

e dirigidos por pessoas muitas vezes preteridas pela indústria cinematográfica, que prefere homens brancos 

protagonizando e dirigindo os filmes, a escolha desses filmes ocorreu pelo fato de ambos estarem situados 

no universo dos super-heróis provenientes dos quadrinhos, embora produzidos por empresas diferentes, 

sendo a Mulher-Maravilha a primeira heroína a protagonizar um filme no universo cinematográfico da DC e 

o Pantera Negra o primeiro super-herói negro protagonista de um filme da Marvel. 

Metodologia:  

As fontes primárias dessa pesquisa foram os filmes da Mulher-Maravilha, lançado em 2017, pela Warner 

Bros, e do Pantera-Negra, lançado em 2018, pelo Marvel Studio, para contextualizar essas obras foram 

usados textos e reportagens de sites especializados em cultura pop, nos quais foi possível verificar a posição 

dos críticos e também de parte do público sobre essas produções. Para finalizar, ocorreu uma discussão e 

uma reflexão com os participantes do grupo sobre a importância da representatividade e do empoderamento 

de mulheres e negros na indústria cultural. 

Resultado:  

Foi possível perceber que a produção de Mulher-Maravilha contribuiu para o empoderamento feminino, pois 

além da protagonista, Gal Gadot, a direção também ficou a cargo de uma mulher, Patty Jenkins, no site 

Rotten Tomatoes, que atribui uma nota para filmes a partir das críticas, a pontuação de Mulher Maravilha 

atingiu 92% de críticas positivas, além disso a bilheteria foi a mais alta bilheteria alcançada por um filme 

live-action dirigido por uma mulher, num total de US$ 821,8 milhões. O filme do Pantera Negra foi 

protagonizado e dirigido por negros, da mesma maneira que Mulher-Maravilha mostrou um paraíso das 

mulheres com Themiscyra, o filme da Marvel trouxa Wakanda uma espécie de Atlântida dos negros oculta 

na selva africana, o filme atingiu 97% de críticas positivas no Rotten e também alcançou uma das maiores 

bilheteria dos filmes da Marvel, ultrapassando a marca de um bilhão de dólares. 

Conclusão:  

Ambos os filmes mostram que a diversidade pode ser bem aceita pelo grande público, mas isso ocorreu 

devido ao cuidado e ao envolvimento das pessoas que participaram dessas produções, que perceberam o 

importante papel que estavam desempenhando dentro e fora das telas do cinema. Os garotos brancos vão 

continuar tendo seus heróis, mas agora ao lado da Mulher-Maravilha, mostrando para as meninas que elas 

podem ser tão fortes e protagonistas como os meninos. Por fim, com o Pantera Negra surgiu no cinema 

super-herói que abraçou a África e com ela tornou-se um exemplo para milhões de jovens negros. 

Referências:  

GENESI, S. A Mulher-Maravilha e o emporamento feminino. Exame, 2017. Disponivel em: 

<https://exame.abril.com.br/blog/silvio-genesini/a-mulher-maravilha-e-o-empoderamento-feminino/>. 

Acesso em: 07 agosto 2018. MULHER-MARAVILHA. Direção: Patty Jenkis. Produção: Charles Roven; 

Deborah Snyder, et al. Intérpretes: Gal Gadot; Chris Pine e Connie Nielsen. [S.l.]: Warner Bros. 2017. 

PANTERA Negra. Direção: Ryan Coogler. Produção: Kevin Feige. Intérpretes: Chadwick Boseman; 

Michael B. Jordan e Lupita Nyong'o. [S.l.]: Marvel Studios. 2018. PANTERA Negra': maior inclusão no 

cinema ou simples exceção? ESTADÃO, 2018. Disponivel em: 

<https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,pantera-negra-maior-inclusao-no-cinema-ou-simples-

excecao,70002200063>. Acesso em: 07 agosto 2018. 

  



 

13 

 

MUÇULMANOS EM TAUBATÉ: COMÉRCIO E ESTRUTURA SACRA NA PAISAGEM E NA SOCIEDADE  

ENTE201841694 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

A proposta do nosso trabalho surgiu com a ideia de nos aprofundarmos sobre a cultura islâmica, mantendo 

um recorte para a cidade de Taubaté. É interessante colocar que todos os alunos de nossa sala estiveram 

envolvidos na pesquisa e somos os representantes. Este trabalho tem como finalidade conhecer e identificar 

a presença muçulmana na cidade de Taubaté. Pouco se estudou sobre a presença muçulmana na cidade, por 

isso propusemos um ineditismo, nos levando a compreender as influências deste grupo dentro do que 

chamamos de nossa cidade.  

Metodologia:  

Apresentamos bastante dificuldades para conseguir resultados concretos para organizarmos os resultados de 

nossa pesquisa, pois pouco se fala e são grupos mais fechados, a visita na Mesquita local não é autorizada. 

Conversamos com alguns moradores muçulmanos na cidade que nos contaram um pouco sobre como ocorre 

o cotidiano deles. Um dos pontos interessantes é que encontramos um Sr. Mohamed, que aceitou nos 

oferecer uma entrevista para termos mais fundamento com os resultados coletados, principalmente no site 

Luz Islam, criado pela comunidade beneficente islâmica de Taubaté. Os resultados surgiram a partir do 

cruzamento dos levamentos da entrevista, dos dados sobre as mulheres muçulmanas do outro grupo da sala, 

sobre uma visita de campo nos comércios destes personagens na Rua Jorge Winther, e principalmente com 

as fotografias da presença na cidade.  

Resultado:  

A presença muçulmana em Taubaté atinge vários pontos: o comércio, a cultura (um pequena escala), a 

religiosidade e etc. O comércio presente na rua Jorge Whinther, dedicado a diferentes tecidos, traços estes 

característicos desta cultura. Os panos são produtos usados pela alta sociedade e aos próprios Muçulmanos. 

Em uma pesquisa estatística, verificamos que 0,4% são muçulmanos em Taubaté, uma pequena parcela, que 

mesmo assim construiu uma Mesquita de grande porte na cidade, em frente a atual Rodoviária Nova, no 

bairro Jardim Eulália. Para divulgarem suas orações e costumes o grupo fundou o site Luz do Islam e o 

alimenta frequentemente com artigos diversos, explicando ao mundo e a sociedade a sua volta quem são 

realmente. Ao observamos a população nos bairros, pouco vemos mulheres e homens que transpassam sua 

cultura, mas no centro comercial sempre os vemos caminhando tranquilamente nas proximidades do 

comércio. 

Conclusão:  

Depois de muitas pesquisas chegamos à conclusão que a cultura muçulmana vem atingindo a cidade de 

Taubaté de forma crescente, mesmo com pouca parcela apresentada. Entendemos que conhecer o que não 

entendemos é importante para nos aprofundarmos e evitar preconceitos e com isto verificarmos que 

terrorismo só existe para grupos mais extremistas e que na verdade os islamismo propagada a limpeza e o 

silêncio em sua fé.  

Referências:  

CASCUDO, Luis da Câmara. Mouros e judeus na tradição popular do Brasil. Recife, PE: Secretaria de 

Educação e Cultura, 1978 DIÉGUES Júnior, Manuel. Etnias e culturas no Brasil . 6ª ed. Rio de Janeiro,RJ: 

Civilização Brasileira, 1977.  
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RESGATE DA CULTURA AFRICANA: MUSEU AFRO BRASIL  

ENTE201848486 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

O projeto de pesquisa surgiu a partir da proposta do professor da disciplina de História do 7º Ano do Ensino 

Fundamental II de se criar um artigo sobre como abordar o tema da África de modo mais digno, não 

enquadrando o tema somente no capítulo da escravidão no Brasil, como infelizmente ocorre na maior parte 

das escolas. O desenvolvimento da pesquisa foi facilitado a partir da excursão para o Museu Afro Brasil, 

local onde várias observações foram feitas, tornando possível entender aspectos mais profundos das raízes 

africanas da cultura brasileira, além da conscientização do papel dos europeus no tráfico de escravos pelo 

Atlântico desde o século XVI. 

Metodologia:  

Os alunos participantes do projeto pesquisaram aspectos diversos da cultura africana, a partir de buscas em 

sites e livros, além disso foram preparados com aula específica sobre aspectos que deveriam ser observados 

durante a visita ao Museu Afro Brasil realizada pela escola. Os aspectos que mais chamaram a atenção dos 

alunos, que usualmente não são abordados em sala foram identificados, servindo de base para a escolha de 

certos temas que os mesmos consideravam importantes de serem comunicados aos colegas. O resultado da 

pesquisa dos alunos foi discutido com o professor da disciplina de História, que mostrou para os alunos que 

a pesquisa desenvolvida estava de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação 

Básica (2013), ou seja, que serviria de exemplo para todas as escolas, pois evidencia a importância de se 

reconhecer a matriz africana de nossa cultura. 

Resultado:  

Durante a visita ao museu foram observados os líderes negros na luta pela igualdade étnico-racial, a 

importância de esportistas afrodescendentes no reconhecimento e afirmação do Brasil. Além disso, a 

visualização de uma estrutura original de um navio negreiro serviu para conscientizar a todos da dívida 

histórica que o Brasil possuí com os descendentes dessas pessoas transplantadas de forma violenta para um 

novo continente. Chamou a atenção os aspectos culturais brasileiros oriundos da África, que nem sempre são 

devidamente reconhecidos no ambiente escolar, no campo da culinária, música, na língua, na dança, na 

religião. O maior conhecimento sobre a África possibilitou desmitificar certos preconceitos, como por 

exemplo em relação a palavra “macumba”, que nada mais é do que um instrumento musical. Foi interessante 

perceber que as máscaras africanas, as roupas coloridas e as esculturas provenientes dos povos negros 

possuem um valor cultural semelhante ao das obras do período clássico europeu. 

Conclusão:  

A riqueza da cultura africana deve ser apresentada junto com os negros que se destacaram, na política, na 

ciência, na religião, nas artes, etc., pois esse conhecimento resgata a autoestima de todos os brasileiros, já 

que a cultura africana influenciou a cultura brasileira de modo marcante. Além disso, a escravidão tem que 

ser tratada de maneira não estigmatizante, pois muitas vezes os alunos relacionam o escravismo com a cor 

da pele e não reparam que todos os povos passaram por momentos escravistas, mas saber disso não deve 

impedir o reconhecimento da dívida histórica brasileira com os afrodescendentes. 

Referências:  

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: 

MEC, SEB, DICEI, 2013. MUSEU Afro Brasil, Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/o-
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THOR: A MITOLOGIA NÓRDICA NA CULTURA POP  

ENTE201847303 

 
Instituição: Colégio Progressõ  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

Neste trabalho apresentaremos o modo como a mitologia nórdica aparece no cinema e nos quadrinhos. Thor 

é um super-herói que surgiu nos quadrinhos estadunidenses da Marvel Comics, baseado no deus asgardiano 

do trovão, foi criado por Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby, o herói também faz parte do grupo Avengers 

(Vingadores). Um personagem tão rico de influências míticas permite levar para a sala de aula a riquíssima 

mitologia germânica também conhecida como mitologia nórdica, é um conjunto de crenças de diferentes 

tribos na Europa, das quais se originaram os atuais alemães, holandeses, dinamarqueses, noruegueses, 

suecos e islandeses, também chamados de escandinavos. O principal objetivo desse projeto é transmitir para 

os demais alunos noções de culturas que nem sempre são trabalhadas com profundidade em sala de aula 

sobre através de um personagem da cultura pop, o que torna o processo de ensino-aprendizagem algo mais 

lúdico. 

Metodologia:  

A pesquisa utilizou fontes variadas, como histórias em quadrinhos, livros e filmes. Para levantar as 

informações sobre mitologia foram utilizados os textos da obra “O livro de ouro da mitologia: Histórias de 

deuses e herói” de Thomas Bulfinch. Para levantar informações sobre o personagem da Marvel Comics 

foram utilizadas histórias em quadrinhos e os filmes lançados nos últimos anos. Além disso foi feita ampla 

pesquisa em sites com os comparativos entre as diferenças das versões do personagem. Após o levantamento 

dessas informações foi feita uma discussão entre os membros participantes do projeto, composto por alunos 

do 6º e do 7º Ano do Ensino Fundamental II, para avaliar as diferenças entre o personagem tradição mítica e 

o da cultura pop 

Resultado:  

O personagem Thor da Marvel Comics é inspirado na mitologia nórdica, porém não passa disso, por 

exemplo o personagem mitológico normalmente é retratado como um homem ruivo e barbudo, que voa com 

auxílio de uma carruagem puxada por bodes e não utilizando seu martelo mjönir. Além disso, outros 

personagens como do contexto da mitologia nórdica foram alterados. Odim é retratado na Marvel como um 

deus sábio e poderoso, que enfrenta seres místicos, mas na mitologia ele é um feiticeiro que vaga em volta 

do mundo em busca de conhecimento com sua lança e dois corvos. Loki, meio-irmão de Thor e Balder, filho 

de gigantes de gelo, é um trapaceiro que faz peças com os deuses e não um grande vilão. Por fim, Balder é o 

deus mais amado da mitologia, que foi morto em uma peça de Loki, mas nos quadrinhos ele é apenas uma 

versão mais fraca de Thor. 

Conclusão:  

A comparação mostrou que existem muitas diferenças que devem ser levadas em consideração, mas isso não 

pode ser considerado algo necessariamente negativo, pois assistir à um filme do Thor e se interessar em 

entender o mito tradicional, é algo positivo, mas acreditar que o filme descreve exatamente como é a 

mitologia nórdica é algo negativo, já que aliena a pessoa da realidade. Como os super-heróis estão presentes 

na vida cotidiana da sociedade atual, a escola tem papel fundamental por poder auxiliar os alunos para que 

não sejam simplesmente consumidores passivos e alienados. 
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LOUCOS OU VISIONÁRIOS: PERSONALIDADES PERSEGUIDAS AO LONGO DA HISTÓRIA  

ENTE201858033 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

Durante a história, existiram algumas pessoas que foram capazes de estar à frente do seu tempo, com 

pensamentos e ideias, muitas vezes, considerados errados para a comunidade da época. O presente trabalho 

buscou destacar personalidades importantes que se enquadram nessas características ou seja, foram 

identificados vários personagens históricos, no campo da ciência, da política e da religião que devido às suas 

ideias foram perseguidos e até mortos, essas ideias que foram consideradas simples sonhos, ou loucuras, mas 

muitas delas contribuíram para a formação de um mundo melhor, onde o esclarecimento e a dignidade 

humana estivessem em primeiro lugar. Esse projeto tem como meta inspirar os alunos de Ensino 

Fundamental II, para demonstrar que vale a pena sonhar e ter ideias novas, mesmo quando a sociedade julga 

de maneira negativa certos avanços. 

Metodologia:  

Foi feita uma pesquisa bibliográfica, utilizando a internet para identificar personagens que contribuíram para 

o avanço da humanidade no campo da ciência, política e religião, e que foram perseguidos em decorrência 

dessas ideias. Os personagens escolhidos para a pesquisa foram: Martin Luther King; Malala Yousafzai; 

Giordano Bruno; Maria da Penha; Jesus Cristo. Pois, em campos completamente distintos, contribuíram com 

suas ideias e com suas posturas corajosas com a criação de um mundo mais humanizado. Foi feita uma 

síntese da vida de cada um desses personagens e foram analisadas as consequências históricas da ação 

desses agentes, visando a elaboração de uma apresentação para os alunos do Ensino Fundamental II. 

Resultado:  

Giordano Bruno defendia a teoria heliocêntrica, segundo a qual o Sol seria o centro do Universo e não a 

Terra, devido às suas ideias contrárias ao pensamento da época foi condenado por heresia e morto na 

fogueira. Martim Luther King lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes 

líderes dos movimentos pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, mas foi morto por um tiro, em 1968. 

Malala sofreu um atentado do grupo Talibã por defender o direito de meninas estudarem, mas sobreviveu e 

virou uma ativista. Maria da Penha tornou-se uma ativista na luta contra a violência da mulher, após ter 

ficado paraplégica e quase ter sido morta por seu marido. Por fim, o maior mártir do Ocidente foi Jesus 

Cristo, que trouxe uma mensagem de amor e de tolerância para um mundo no qual vigoravam punições 

violentas sem a possibilidade de perdão e redenção. 

Conclusão:  

A astronomia e a filosofia devem muito à Giordano Bruno. Graças a luta de Martim Luther King os negros 

estadunidenses conseguiram igualdade de direitos. Malala é um símbolo de esperança de igualdade de 

oportunidade no acesso à educação. A luta de Maria da Penha deu origem à lei que carrega seu nome, 

visando diminuir as agressões contra as mulheres. Por fim, as palavras de Jesus atravessaram milênios, e 

ainda hoje podem ser usadas na defesa da dignidade humana. Todos têm em comum um sonho de um 

mundo melhor, o que para muitos seria uma loucura. 

Referências:  

ReferênciasTODA MATÉRIA. Disponível em: < https://www.todamateria.com.br/>. Acesso em: 31 jul. 

2018. EBIOGRAFIA, Disponível em: < https://www.ebiografia.com/>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

CATRACA LIVRE. Disponível em: < https://catracalivre.com.br/>. Acesso em: 31 jul. 2018. 

  



 

17 

 

AS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE DC E MARVEL  

ENTE201862480 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

A presente pesquisa visa sintetizar as principais semelhanças e diferenças entre as duas maiores editoras de 

histórias em quadrinhos de super-heróis, a DC Comics e a Marvel Comics. Tal pesquisa oferece uma 

instigante incursão pelo fantástico mundo de grandes aventuras publicadas por essas editoras, sendo que 

seus principais personagens são transmidiáticos, aparecendo não só em histórias em quadrinhos, mas em 

jogos, filmes de cinema e animações televisivas. Desse modo, o tema dessa pesquisa oferece uma carga de 

motivação para alunos, habituados com o universo dos super-heróis, aprenderem de maneira lúdica as etapas 

de uma pesquisa científica, ao mesmo tempo, tornarem-se leitores mais conscientes. 

Metodologia:  

A pesquisa foi desenvolvida por alunos do 6º e do 7º Ano do Ensino Fundamental II, que identificaram os 

heróis, vilões e equipes principais de cada editora, observando as semelhanças e as diferenças. Além disso 

foram buscadas as diferenças no modo como os universos desses super-heróis é organizado em cada uma 

das editoras, bem como o modo como os super-heróis são representados. Por se tratar de uma pesquisa 

bibliográfica, os alunos utilizaram histórias em quadrinhos e filmes de super-heróis como fonte primárias e 

analisaram esse material a partir das observações contidas na dissertação de mestrado de Rubem Borges 

Teixeira Ramos, “Histórias em Quadrinhos na Sociedade Contemporânea: lazer, produção e obtenção de 

Conhecimento na leitura das revistas de super-heróis”, além disso, a leitura de sites especializados em 

quadrinhos foi de grande ajuda tanto no aspecto de análise quanto no levantamento de informações. 

Resultado:  

As principais semelhanças podem ser sintetizadas da seguinte forma: ambas trabalham com super-heróis; 

muitos personagens são parecidos, pois são inspirados em heróis da outra, é o caso do Deadpool da Marvel, 

fortemente inspirado no Deathstroke da DC, ou o Aquaman da DC, praticamente uma versão do Narmor da 

Marvel, tais semelhanças também ocorrem com os vilões, o principal exemplo é o personagem Thanos, que 

é a versão da Marvel do Darkside da DC. Em relação ás diferenças é possível percebe: as cidades fictícias 

ganham mais destaque na DC, como Gothan City, Metrópolis, Coast City, Central City, pois a maior parte 

das histórias da Marvel ocorrem em cidades que existem na realidade, como Nova York; a maior parte dos 

principais heróis da DC, como Superman, Batman, Mulher Maravilha, são representados de maneira mais 

icônica, são mitos, próximos dos deuses, enquanto que os heróis da Marvel são mais humanizados. 

Conclusão:  

O trabalho despertou o interesse em pesquisar em alunos muitas vezes considerados rebeldes e displicentes 

pelos professores, dessa forma utilizar um tema que atraia a atenção das crianças, como os super-heróis pode 

servir de ferramenta para que o educando desenvolva habilidades de leitura, interpretação, capacidade de 

relacionar informações e de organização. Além disso, todos os participantes tornaram-se mais críticos em 

relação à produção e a criação de histórias de super-heróis, percebendo que muitas vezes a criatividade fala 

mais baixo do que a cópia descarada do que já deu certo na outra editora. 
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AS CONSEQUÊNCIAS DO IMPERIALISMO EUROPEU NA ÁFRICA  

ENTE201878645 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

Muitos possuem uma visão da África como um local sem cidades e somente com savanas, provavelmente 

oriunda de produções cinematográficas, contudo essa visão está errada, pois a África possui países 

industrializados, como a África do Sul. O continente Africano foi o continente que mais sofreu com a 

escravidão praticada pelos europeus, embora essa prática já existisse no interior do continente em pequena 

escala, mas esse fator somado ao colonialismo europeu são os fatores mais importantes para a compreensão 

da formação da África atual, qualquer análise precisa considerar esses dois fatores, para que não seja criada 

uma visão preconceituosa e distante da realidade histórica. Desta forma, o presente trabalho busca entender 

de que maneira o progresso africano foi afetado pelo colonialismo europeu. 

Metodologia:  

A partir das aulas de Geografia e História do Ensino Fundamental II questões referentes à África são 

trazidas para o contexto escolar, sob orientação do professor, foi pesquisada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica a fundamentação da inclusão do estudo da cultura africana no ambiente 

escolar, pois se trata de uma das matrizes da cultura brasileira, embora renegada muitas vezes. Para entender 

a situação do continente africano e a influência dos europeus nos problemas da região, pois ao contrário do 

que alguns acéfalos defendem, os europeus pisaram no continente africano e causaram transformações 

nefastas, foram pesquisados em sites de educação os seguintes temas: o tráfico de africanos escravizados; o 

colonialismo; o imperialismo; a partilha da África e a descolonização do continente africano. Por fim, as 

ideias principais foram agrupadas e sintetizadas de forma a deixar clara a responsabilidade dos europeus na 

atual situação da África. 

Resultado:  

Foi constatado que o tráfico de africanos escravizados para a América durante os séculos XVI, XVII e 

XVIII, prejudicou o desenvolvimento da África, esvaziando regiões e incentivando lutas internas entre as 

tribos africanas. Mas a situação do continente fica ainda mais dramática a partir do imperialismo dos países 

europeus do século XIX, que resulta na partilha da África, ou seja, é estabelecida uma divisão do continente 

africano em colônias pertencentes às potências europeias, esse processo causo consequências perversas 

mesmo com o fim do colonialismo, pois a devolução dos territórios africanos estimulou conflitos entre as 

tribos inimigas que estavam no interior das mesmas colônias, não havendo união e coesão interna, os países 

que surgiram a partir das colônias europeias não conseguiram se organizar politicamente, retardando o 

desenvolvimento da região. 

Conclusão:  

A África possuí inúmeros problemas de ordem econômica, social e política, que atrapalham o 

desenvolvimento da região, a principal razão da existência de tantos problemas reside justamente no 

imperialismo europeu, intensificado por volta dos séculos XIX e XX, que estabeleceu a partilha do 

continente entre nações europeias, que desejavam se apossar das riquezas naturais. Não é correto afirmar 

que não existiam conflitos e problemas entre as tribos e nações africanas desde antes da chegada dos 

europeus, mas todos os problemas foram intensificados pela ação europeia, que ainda criou um cenário de 

exploração capitalista estranho à cultura africana. 
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A REPRESENTAÇÃO DAS MINORIAS NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DA MARVEL COMICS  

ENTE201840036 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

A ideia para esta pesquisa surgiu durante a leitura de histórias em quadrinhos de super-heróis, devido à 

questão da representatividade de grupos que ao longo da história foram colocados em segundo plano, tal 

reflexão foi despertada principalmente com as leituras das aventuras do Homem-Aranha e dos Campeões, 

além da nova publicação dos quadrinhos do Capitão América, pois o alter-ego desses heróis sempre foram 

brancos estadunidenses e na atual fase da editorial da Marvel, são protagonizados por negros e latinos, além 

disso nessas revistas são trabalhados problemas sociais reais, como o racismo, a xenofobia, entre outros. 

Vale destacar que os resultados financeiros dessa nova fase da editora apresentaram alguns problemas, mas 

não somente por causa da maior diversidade, pois inclusive a editora conquistou um grande sucesso de 

vendas trazendo uma personagem feminina para assumir o papel de Thor. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que usou como fonte primária revistas do Capitão América, 

Vingadores e Homem Aranha e Os Campeões publicadas com o selo “Marvel Now”, no qual grandes heróis 

estão sendo substituídos por heróis representantes de minorias. Essas histórias foram analisadas a partir da 

leitura de artigos, que trabalharam tanto questões sobre preconceito e diversidade presente nos quadrinhos, 

como também a reação do público frente à essas publicações, pois a reação dos leitores à essas mudanças 

servem de base para ver como a questão da diversidade é vista pelo público dos quadrinhos. 

Resultado:  

Nas revistas analisadas pode-se perceber, que além da questão da representatividade, problemas sociais 

podem ser encontrados, como na revista do Capitão América, que agora é negro, na qual comunidades 

negras são alvos de perseguição e violência de policiais. Já na revista dos Campeões, os heróis não lutam 

não apenas para salvar o dia, mas também para salvar as pessoas. Contudo, o que mais chama a atenção 

nessa fase da editora é realmente a questão da diversidade e a representação de minorias, facilmente de 

personagens, como o novo Hulk, que é um garoto coreano, a Miss Marvel, que é uma paquistanesa 

muçulmana, Viv visão sendo uma garota homossexual. Por fim, talvez o principal herói da editora, o 

Homem-Aranha, agora é garoto latino e afrodescendente 

Conclusão:  

A maior diversidade nos quadrinhos pode tanto atrair novos leitores, que se sentem representados, mas 

também pode afastar leitores antigos. Mas arriscar vale a pena, pois apresentar heróis de diversas etnias, de 

diversas nacionalidades e sem discriminação de gênero pode contribuir para uma sociedade mais justa e 

tolerante. É claro que tal política editorial pode despertar preconceitos, pois certos grupos que sempre foram 

privilegiados e representados como os protagonistas das aventuras tendem a não aceitar a diversidade. 

Talvez o caso não seja substituir os antigos heróis, mas dar espaços para novos heróis mais representativos 

de minorias. 
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TAUBATÉ ONTEM E HOJE: MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS  

ENTE201852247 

 
Instituição: Colégio Progresão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

O presente trabalho surgiu a partir das aulas de História do 6º Ano do Ensino Fundamental II, que trabalhou 

o tema das mudanças e permanências que ocorrem com as sociedades com o passar do tempo. Tal tema foi 

trabalhado pelo professor a partir de um capítulo da apostila, que mostrava uma imagem da Avenida Paulista 

do início do século e outra da atualidade, perceber as transformações que ocorreram através das fotografias 

tornou a aula mais lúdica e interessante, por isso surgiu a ideia de pesquisar imagens de Taubaté do início do 

século XX e comparar com fotografias dos mesmos locais da atualidade 

Metodologia:  

O material usado como fonte primária da pesquisa foram fotografias da cidade de Taubaté do início do 

século XX, contidas no site Almanaque de Taubaté, também foram produzidas fotografias dos mesmos 

lugares pela aluna autora do projeto. As imagens foram comparadas com o objetivo de perceber as 

semelhanças e as diferenças, posteriormente foi feita uma análise, visando entender a dinâmica social e 

econômica do município, em busca de uma melhor compreensão das transformações pelas quais a região 

havia passado. A principal referência teórica foi livro "História de Taubaté" de Maria Morgado de Abreu. 

Resultado:  

Através das fotografias foi possível verificar várias mudanças, um dos exemplos que mais chamou a atenção 

foi a Rua Conselheiro Moreira de Barros, popularmente conhecida como Rua das Palmeiras, localizada no 

centro de Taubaté, onde já não existem mais as imponentes palmeiras imperiais, pouquíssimas palmeiras 

ainda resistem em meio aos fios de alta tensão. Além disso foi possível perceber a mudança do centro da 

cidade para tentar acomodar o trânsito e a circulação de pedestres nos calçadões, embora muitas 

transformações tenham ocorrido o traçado das ruas dessa região é praticamente o mesmo da época da 

criação da cidade. 

Conclusão:  

A industrialização da cidade e o aumento populacional foram acompanhados pelo aumento do número de 

carros, ruas muito estreitas para circulação dos veículos foram transformadas em calçadões, as novas 

tecnologias e o crescente número de aparelhos elétricos produziu o aumento dos fios de alta tensão, muitas 

árvores desapareceram, substituídas por postes, as que sobraram disputam espaço com cabos de energia, 

telefone e internet. Trabalhar com fotos permitiu perceber de maneira viva o dinamismo das transformações 

pelas quais a cidade, aumentando dessa forma a percepção do acúmulo de temporalidades sobre certos 

espaços. 
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A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA A PARTIR DA TRAJETÓRIA DE ROBERTO CARLOS  

ENTE201814938 

 
Instituição: Colégio Progressão  

Orientador(a): RENATO FERNANDES LOBO  

 

Introdução:  

O presente artigo teve como inspiração a leitura de um livro paradidático sobre a música brasileira, que 

serviu de base para o conhecimento sobre os maiores artistas da música popular brasileira. Dentre os 

diversos artistas apresentados, Roberto Carlos tornou-se objeto de curiosidade, devido à sua popularidade, 

longa carreira e influência. Por isso o presente artigo buscou identificar as características da Jovem Guarda e 

a participação de Roberto Carlos na construção do chamado Rock brasileiro. 

Metodologia:  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que teve como principal fonte o livro “As Muitas Notas da Música 

Brasileira” de Luís Pimentel, também foram consultados sites e reportagens sobre o movimento conhecido 

como Jovem Guarda e sobre o compositor Roberto Carlos. As informações levantadas foram sintetizadas de 

forma a evidenciar as contribuições mais importantes desse notável artista para música popular brasileira. 

tivesse iniciado a carreira sob influência do samba-canção e da bossa nova, no início da década de 1960, 

Roberto mudou seu repertório para o rock.  

Resultado:  

Foi constatado que Roberto Carlos é um dos maiores artistas brasileiros em atividade, reconhecido 

internacionalmente, seu repertório musical transita por vários estilos, tendo iniciado sua carreira como 

crooner, cantava músicas de samba-canção e bossa nova, mas ganhou notoriedade com o rock, trazendo para 

o Brasil um visual inspirando em artistas estrangeiros, como Elvis Presley, Beatles, Roling Stones, entre 

outros, os temas das músicas eram quase sempre relacionados ao cotidiano adolescente. Devido à um 

programa televisivo esse movimento passou a ser chamado de Jovem Guarda, o grande porta voz desse 

movimento foi Roberto Carlos. Muitas vezes o efervescente cenário cultural brasileiro das décadas de 50 e 

60 acabaram por produzir rivalidades, o chamado “iê, iê, iê” da Jovem Guarda passou a ser visto como 

alienante, por não se preocupar com o cenário de crise do Brasil, que enfrentava conflitos políticos e o 

autoritarismo da Ditadura Militar. 

Conclusão:  

Roberto Carlos tornou-se o “rei” da Jovem Guarda, chegou a ser criticado por artistas mais engajados 

politicamente, mas que posteriormente reconheceram seu valor artístico, transitando por vários estilos 

musicais, é fruto de uma das gerações mais criativas da música popular brasileira, tornou-se o maior cantor 

romântico brasileiro, principalmente devido à sua capacidade de se reinventar e a aceitar novas influências 

de estilos musicais, mas sem perder sua identidade. 
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A IDENTIDADE ANIQUILADA: OS JUDEUS NO CAMPO DE CONCENTRAÇÃO DE AUSCHWITZ  

ENTE201844109 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

A ideia central se originou a partir da curiosidade apresentada pelo grupo em compreender como uma 

ideologia se fortificou na nação alemã, levando ao genocídio em massa dos judeus. O objetivo central desta 

pesquisa é analisar, delinear pensamentos e informar acerca da identidade apagada dos judeus no campo de 

concentração de Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial, dando enfoque a tentativa de aniquilação de 

traços culturais desde grupo, que por milênios se deslocou pelo mapa mundial. A importância deste trabalho 

esta em refletir sobre o Holocausto pela perspectiva da identidade apagada, no extermínio simbológico judeu 

nos campos e guetos. 

Metodologia:  

O trabalho seguiu a metodologia bibliográfica, com a leitura dos livros “O Mundo sem os judeus”, 

dialogando com o Diário de Anne Frank, focando no levantamento de discursos de Hitler, durante sua 

propaganda arianista. Para isto fontes como documentários, fotografias informativas e ilustrativas, trechos 

da obra Minha Luta, elaborada por Hitler, se fez necessária, para compreender o processo de apagamento da 

memória e verificar assim a aniquilação de uma raça. Para fundamentar o diálogo entre as fontes, aplicamos 

a metodologia da análise do discurso elaborado pelo Núcleo de Antiguidades da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (UERJ), em que se prevê a comparação de diferentes linguagens fundamentando os 

resultados levantados.  

Resultado:  

Durante a pesquisa da leitura bibliográfica referente ao tema “O Mundo sem os judeus”, nos contou como os 

mesmos foram perdendo sua identidade seu direito de cidadania a partir das leis de Nuremberg, com o 

primórdio do tratamento nazista na década de 1930 levando os judeus a serem considerados a inferioridade 

na nação Alemã, e com o tempo o direito do judeu de ser cidadão foi perdendo espaço, focando assim o 

projeto da purificação da raça ariana, aniquilando os impuros e imperfeitos, conforme discurso nazista. 

Buscamos relatos e histórias verídicas, como o Diário de Anne Frank, focamos em Auschwitz, por ser o 

campo de concentração nazista que mais exterminou os judeus, nos aprofundamos em como os campos de 

concentração e câmeras de gás funcionavam para o genocídio em massa. Com os registros de memórias e 

documentos apagados, os nazistas tomaram conta da vida judaica, gerando assim a identidade aniquilada. 

Conclusão:  

A partir do governo do terceiro reich, com a entrada de Hitler no poder, a vida dos Judeus tornou-se algo 

nulo, sem valor, e aos poucos perderam seu direito de cidadania, de ser humano. Buscamos compreender 

como os judeus foram considerados racialmente inferiores, um grupo desviado religiosamente, e 

sexualmente poluente, sendo assim psicologicamente traiçoeiros. Assim, concluímos que o projeto de 

identidade aniquilada esta atrelada ao programa nacionalista de Hitler, na busca do fortalecimento da 

Alemanha. O ditador impôs sua autoridade, explicando o passado, fixando o presente e definindo o curso do 

futuro. 
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CHAPOLIN COLORADO X SUPER SAN: A GUERRA FRIA NO OLHAR DE ROBERTO GOMEZ BOLAÑOS.  

ENTE201830050 

 
Instituição: EMIEF MARISA LAPIDO BARBOSA  

Orientador(a): CRISTIANO LUIZ DA COSTA E SILVA  

 

Introdução:  

O pano de fundo do mundo pós-guerra na segunda metade do século XX é a chamada Guerra Fria. Conflito 

ideológico, político e econômico entre os Estados Unidos, potência Capitalista, e a União Soviética, potência 

socialista. Muitos são os pontos de conflitos e disputas entre os mesmos, dos quais destacamos a América 

Latina, objeto e cenário de nosso estudo. A ideia da pesquisa parte da curiosidade lançada pela leitura de 

uma monografia sobre o seriado Chapolin e sobre pensamento politico de Roberto Gomez Bolaños 

expressos nos episódios dos anos 70. Na leitura do referido texto nos deparamos com diversas curiosidades 

que suscitaram no grupo de pesquisadores algumas reflexões sobre a composição dos personagens e 

dinâmica apresentada pelos episódios da serie. 

Metodologia:  

Elemento essencial de metodologia para a compreensão do tema é a apreciação audiovisual. Vasto é o 

material disponível em sites de exibição de vídeos, onde a eles recorremos buscando visualizar os elementos 

e as características da composição artística dos episódios, da construção dos personagens e das histórias e 

roteiros desenvolvidos. Roberto Gomez Bolaños, à época da gravação e exibição do seriado, através do 

canal Televisa do México, tinha a sua disposição recursos limitados e condições, que a tele dramaturgia 

atual ofereceria melhores tecnologias, porém, é nítida a criatividade do autor e as “sacadas” inteligentes 

dadas aos personagens. Neste sentido o trabalho usará a análise dos personagens “Super San”, retrato de um 

herói norte-americano, interpretado por Ramon Valdez, paramentado com figurino nas cores da Bandeira 

dos EUA e sempre com um saco de dinheiro (dólar) nas mãos utilizando o bordão: “Time is Money! Oh 

yeh!”. O personagem retrata uma realidade politica da época onde o mesmo, sem ser acionado, interfere na 

circunstância a ser resolvida, do qual associamos ao processo de imperialismo norte americano sobre os 

países da América Latina. Personagem central do seriado, também analisado, é o Chapolin Colorado, 

interpretado pelo próprio autor: Roberto Bolaños. Herói limitado, sem grandes poderes, mas sempre 

disponível a resolver as situações, representa o sentimento nacionalista mexicano na época, demonstrando a 

capacidade do país em resolver situações de forma a não necessitar de interferência das potências mundiais. 

Representa o homem comum, capaz de solucionar grandes problemas com “astúcia” e criatividade. 

Buscamos na leitura bibliográfica a compreensão destes elementos traçados da análise audiovisual, o 

entendimento do contexto histórico e a compreensão do tema da pesquisa.  

Resultado:  

Muito Além de nossa experiência pessoal em apreciar os episódios como fonte de entretenimento e comédia, 

a pesquisa nos apresentou um novo universo de leitura da obra de Roberto Bolaños. Interessante perceber 

que mesmo diante da inocência de seus personagens, dos bordões repetidos, uso da chamada “claque”, o 

pano de fundo de toda exibição dos seriados pensados pelo autor refletem marcas sociais do contexto que foi 

escrito. Ao confrontar os personagens, e as ideologias que representam, muitas mensagens emergem desse 

encontro. O confronto entre a imposição norte-americana e a resistência de um país certo de si, confirma 

aquele dito popular que diz: “A Arte imita a vida”.  

Conclusão:  

Esgotar a análise de obra tão vasta e tão criativa certamente não seria possível. Roberto Bolaños revela uma 

leitura de mundo muito além das fronteiras mexicanas. Analisando o sucesso de venda e exibição dos 

seriados por ele produzidos para outros países da América latina e outras partes do mundo, muito mais que 

um produto lucrativo, o pensamento do autor se espalha como que um legado. Chapolin colorado é a 

expressão do homem latino-americano que mesmo com medo revela-se forte e supera suas dificuldades. Nas 

palavras de Bolaños: “O heroísmo não consiste em não ter medo, mas sim em superá-lo”. 
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TABELA PERIÓDICA: O ESTADO DA ARTE DOS MÉTODOS DE ENSINO E NOVAS CONCEPÇÕES SOBRE 

ESTE TEMA  

ENTE201807177 

 
Instituição: Colégio Focus  

Orientador(a): GABRIEL COTRIM DE CESARE PEINADO  

 

Introdução:  

O presente estudo tem como intuito ressaltar o uso de metodologias lúdicas e didáticas em sala de aula para 

o ensino da química, uma vez que há uma séria dificuldade por parte dos alunos na contextualização da 

referida matéria e um antagonismo entre o meio científico e o cotidiano do educando. Deste modo, o 

trabalho tem como objetivo propor novas possibilidades para o ensino-aprendizagem de química, 

procurando, dissociar-se das práticas tradicionais comumente observáveis no ensino desta disciplina, 

podendo aproximar duas realidades que até então, são distintas. 

Metodologia:  

Para a presente coleta de dados, foram analisados qualitativamente três entrevistas semi-estruturadas com 

professores de ensino fundamental, objetivando conhecer os diferentes métodos de ensino associados à 

tabela periódica, no 9º ano. Assim como também foram analisadas entrevistas com alunos de ensino 

fundamental II, para entender a concepção destes para com o referido tema. Para a análise quantitativa, 

foram utilizados questionários anônimos, de autoria própria, objetivando visualizar, por meio de perguntas 

mistas, o conhecimento dos alunos relacionados à tabela periódica, buscando confrontar a eficácia do 

método de ensino proposto: uma tabela periódica em figuras construída em uma sala de aula de 9º ano de 

uma instituição privada de Guaratinguetá (SP). 

Resultado:  

Analisando os resultados obtidos é possível perceber a importância do uso de metodologias lúdicas no 

ensino da química, uma vez que alguns alunos entrevistados não demonstraram certo conhecimento 

relacionado ao uso e aplicação da tabela periódica no dia a dia, entretanto, os alunos que dispuseram da 

tabela periódica em figuras apresentaram uma maior facilidade em responder a mesma questão. Deste modo, 

foi possível perceber que aqueles que tiveram um maior contato com o referido método de ensino, 

apresentaram mais facilidade em responder as perguntas realizadas. Também foi notório o desejo da 

amostragem por aulas mais dinâmicas e que promovem um maior desenfadamento da química. 

Conclusão:  

Com base nos dados apresentados, é possível concluir que o uso de métodos de ensino dissociados ao 

tradicionalismo recai diretamente na aprendizagem dos estudantes de ensino fundamental, uma vez que estes 

trazem a química para o cotidiano do aluno e auxiliam na compreensão do mesmo pela matéria. 
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A SUSTENTABILIDADE DO USO DA ENERGIA EÓLICA - UMA REVISÃO DA LITERATURA  

ENTE201856059 

 
Instituição: Colégio Cecília Caçapava Conde  

Orientador(a): FÁBIO RODRIGUES DE SIQUEIRA  

 

Introdução:  

Devido a grande preocupação atual com o meio ambiente, a busca de novas soluções para o fornecimento de 

energia elétrica renovável tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos, tendo como interesse 

principal a energia eólica. Durante nossas aulas, utilizamos os recursos de tecnologia presentes em nosso dia 

a dia para elaborarmos um trabalho acadêmico com a finalidade de verificar se a instalação de um campo de 

energia eólica para iluminação pública em Caçapava seria algo favorável ou desfavorável. Também 

procurou-se saber como funciona esse tipo de energia e o que seria necessário para sua instalação na cidade. 

Metodologia:  

A metodologia de pesquisa utilizada é a revisão bibliografia. Uma pesquisa que se desenvolve por meio de 

um material já elaborado, como artigos e livros, explica um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em documentos. Com isso, buscamos por meio de materiais disponíveis na literatura uma forma 

de compreender como a energia eólica pode ou não trazer benefícios a sociedade. 

Resultado:  

Na literatura observamos que a energia eólica é uma fonte limpa de energia, ou seja, extremamente 

importante para sustentabilidade e preservação do meio ambiente, porém por questões econômicas muitos 

países e cidades não optam por esse tipo de energia. Os demais resultados serão disponibilizados em breve 

pelo fato da pesquisa encontrar-se em fase final de coleta e análise de dados. 

Conclusão:  

A pesquisa sobre campos de energia eólica, analisamos que existem benefícios e malefícios na instalação de 

campos eólicos. Dentre os benefícios, a baixa emissão de gases na atmosfera e a utilização de um espaço 

menor para produzir a mesma quantidade de energia, são considerados importantes. A respeito dos 

maléficos causados, há uma preocupação com a fauna, onde pássaros podem vir a colidir com as turbinas 

eólicas, mas também há preocupações a respeito dos ruídos causados pelo sistema eólico ao girar suas pás, a 

interferência eletromagnética magnética (IEM) das turbinas e sobre o impacto visual causado nas fazendas 

eólicas 
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AS BARREIRAS ATITUDINAIS NO AMBIENTE ESCOLAR: ÓTICA DE ALUNOS DO ATENDIMENTO 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  
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Instituição: EMEF Ernani Barros Morgado  

Orientador(a): MARIA FERNANDA PINHO LEANDRO RIBEIRO  

 

Introdução:  

O atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial que identifica, elabora, e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas" (SEESP/MEC, 2008). O público-alvo da Educação Inclusiva 

atendido por este serviço apresenta queixas acerca de barreiras atitudinais encontradas na rotina escolar, oriundas 

de colegas, professores, funcionários e até familiares. Barreiras atitudinais são aquelas existentes na convivência 

entre as pessoas, de maneira quase invisível, como um preconceito que cria obstáculo para a convivência. [...]As 

deficiências ou os problemas de desenvolvimento de alguns dos alunos considerados em situação de inclusão nas 

escolas podem ser generalizados, tomando-se a parte pelo todo, a ponto de torná-los marginalizados, excluídos 

ou invisíveis. (CROCHÍK, FRELLER et al, 2013, p. 182). Este trabalho objetiva analisar o ambiente escolar e 

identificar quais barreiras atitudinais são encontradas e qual o reflexo das mesmas nos alunos. 

Metodologia:  

A escolha metodológica se define como uma pesquisa exploratória, qualitativa e através de análise documental e 

depoimentos dos alunos de atendimento educacional especializado. Piovesan e Temporini (1995) definem como 

é a operacionalização de uma pesquisa exploratória: [...] Operacionalmente, pode-se descrever o estudo 

exploratório como constituindo um "continuum" que, partindo de uma situação de pouco ou nenhum 

conhecimento do Universo de Respostas, alcance a condição de um conhecimento qualitativo autêntico desse 

mesmo universo (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995, p. 322). Quanto à abordagem, esta é uma pesquisa 

qualitativa, uma vez que não tem, em nenhum momento, a preocupação com representatividade numérica, já que 

ficou estabelecido, que os entrevistados serão quatro, uma vez que a intencionalidade é aprofundarmos no 

entendimento que esta comunidade de destino tem sobre seu processo de escolarização. Segundo Chizzotti 

(2003), [...] O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 

atenção sensível e, após este tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com 

perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa 

(CHIZZOTTI, 2003, p. 221). Segundo Pasqualotti e Portella (2003, p. 6-17 apud GUERRA, 2014), a pesquisa 

qualitativa busca compreender o "como", preocupando-se em entender os fenômenos existem no contexto, 

olhando para seu objeto de estudo à luz de sua subjetividade, com escolhas de sujeitos disparadores de maneira 

proposital e intencional, dando possibilidade para entrevistas individuais e coletivas e analisando o discurso. 

Quanto aos meios de pesquisa, a opção feita é pela análise documental, ou seja, uma pesquisa que permite 

acrescentar a dimensão da política educacional em que se insere o atendimento educacional especializado, bem 

como a compreensão de quais são as barreiras atitudinais descritas pelos alunos.  

Resultado:  

Na escola, essa realidade entremeada de barreiras atitudinais não se distancia do contexto social macro.É 

necessário uma prática inclusiva eficaz e permanente para que resultados efetivos transpareçam e persistam. A 

proposta de envolver todo o contexto escolar em uma discussão que visasse minimizar as barreiras atitudinais 

apresentou resultados iniciais bastante interessantes, principalmente porque permitiu aos alunos externalizar 

questões que causam desconforto, demérito e que interferem na maneira como se percebem e em como sua 

aprendizagem acontece. Os resultados apresentados estão atrelados a melhora do rendimento escolar, maior 

sensação de pertencimento ao grupo escolar, ganho em auto estima, iniciativas e vínculos entre alunos x 

professores x gestão escolar mais consolidados. “Percebe-se que estes alunos encontram-se incluídos fisicamente, 

mas não social e emocionalmente[...]" (GRESHAM, 1982; SIPERSTEIN; LEFFER; WIDAMAN, 1996, apud 

BATISTA; ENUMO, 2004, p. 109) e que a melhora dos processos de inclusão necessita das contribuições vindas 

da escuta cuidadosa do alunado.  
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Conclusão:  

As barreiras atitudinais são seculares e configuram-se de atitudes como o assistencialismo, a baixa expectativa 

em relação ao aluno com deficiência, a segregação, a percepção de menos-valia, os efeitos de propagação, os 

estereótipos, comparações, entre outros. (MENDONÇA, 2013, p.8-9), desta forma, não deixam de existir através 

de ações desarticuladas ou estanques. Ações contínuas são imprescindíveis, valendo-se da premissa de "nada por 

nós, sem nós", tão difundida na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com deficiência e que 

merece ser aplicada a todo aquele que é público-alvo da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

ou que é compreendido assim.  
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO INTERDISCIPLINAR: INSERÇÃO DE ALUNOS EM 

PRÁTICAS PARADESPORTIVAS  

ENTE201877766 

 
Instituição: EMEF Ernani Barros Morgado  

Orientador(a): MARIA FERNANDA PINHO LEANDRO RIBEIRO  
 

Introdução:  

A pedagogia vincula-se às concepções metodológicas, relativas ao como ensinar, o que ensinar, para quem 

ensinar e porque ensinar (SCAGLIA, 2004), tornando o pedagogo um direcionador de práticas intencionais, 

conscientes, didáticas e organizadas. Generalizadamente, por detrás do nosso aluno/atleta, independente da 

modalidade praticada, há um ser humano que precisa ser compreendido de maneira ampliada. E quando o 

público de atendimento é a pessoa com deficiência, a amplitude desta visão e desta concepção de ser 

humano é muito mais complexa, necessária e desafiadora. No contexto educacional atual as políticas 

públicas apontam para a educação como direito de todos e as diferenças como fundamentais na relação 

pedagógica, reconhecendo-se a inclusão como elemento integrador, se faz necessário discutir e promover 

reflexões sobre a interdisciplinaridade, uma vez que a mesma visa garantir a construção de um 

conhecimento globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas.  

Metodologia:  

A escolha metodológica se define como uma pesquisa exploratória, qualitativa e através verificação 

atitudinal e cognitiva dos alunos de atendimento educacional especializado, que foram inseridos em práticas 

paradesportivas em uma parceria da Unidade Escolar com o Programa Esporte para Todos da Secretaria de 

Esportes do mesmo município. Exploratória porque segundo Polit e Hungler (1987,apud PIOVESAN e 

TEMPORINI, 1995), o termo pesquisa exploratória quer dizer: "a preliminary study designed to develop or 

refine hypothesis, or to test and define the data collection methods". Esclarecendo que a intenção desta 

pesquisa era verificar se a prática interdisciplinar auxiliaria pedagogicamente os alunos público-alvo da 

Educação Especial. Qualitativa, uma vez que não houve preocupação com representatividade numérica, já 

que ficou estabelecido, que os alunos inseridos foram três, uma vez que a intencionalidade é aprofundarmos 

no entendimento da quão benéfica a prática desportiva pode ser a esta demanda e quais benefícios foram 

estes. Conforme cita Silveira e Córdova (2009) referindo a Deslauriers (1991, p.58), [...] Na pesquisa 

qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da 

pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de 

produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja 

capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58 apud SILVEIRA E CÓRDOVA, 2009, 

p.32). A verificação dos resultados deu-se através de observações por parte da professora especialista que 

atua com os alunos, de itens como: avanços do rendimento escolar, maior sensação de pertencimento ao 

contexto escolar e melhora em autoestima e auto aceitação, todas essas observações corroboradas por 

demais integrantes do ambiente escolar, bem como, escuta dos estudantes/atletas sobre suas percepções.  

Resultado:  

O trabalho iniciou em meados de fevereiro de 2018, os resultados verificados foram extremamente 

importantes, os três alunos inseridos na proposta multidisciplinar de atuação do atendimento educacional 

especializado, apresentaram avanços no rendimento escolar dentro de suas especificidades, melhora nas 

relações interpessoais no ambiente escolar, seja com professores, colegas ou direção escolar, bem como, 

demonstrando mais segurança, autonomia, iniciativa e postura de pertencimento, o apoio da equipe escolar e 

gestora foi imprescindível para que os frutos pudessem vir sendo colhidos. Atualmente precisamos 

aprofundar as discussões e reflexões em torno da interdisciplinaridade como uma necessidade em face da 

realidade educacional brasileira, frente à inclusão. Trabalhar com a interdisciplinaridade é um desafio, 

discutir e refletir sobre o tema, termos, conceitos, objetivos, fundamentos, pressupostos, metodologia e 

contradições se fazem necessário, num contexto educacional que se pretende que seja “interdisciplinar”.  
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Conclusão:  

É dever respeitar as pessoas com deficiência, sua luta por direitos, apoiar à inclusão social e escolar, 

compreender e respeitar às diferenças individuais e ser um multiplicador das informações. É importante que 

a atenção dada à criança/adolescente com deficiência, seja no sentido de estimular e incentivar ao máximo 

sua autonomia e crescimento para que ele possa aprender melhor a lidar com seus desafios, desvitimizando 

as situações. E nesta perspectiva, o atendimento educacional especializado tem por função, identificar, 

elaborar e organizar recursos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação dos 

estudantes [...] (BRASIL, 2008)  

Referências:  
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A INFLUÊNCIA DA MATA CILIAR NA INFILTRAÇÃO DA ÁGUA  

ENTE201870064 

 
Instituição: EMEF Prof Waldemar Ramos  

Orientador(a): CLARICE LEÃO LOPES  

 

Introdução:  

Mata ciliar é a vegetação localizada nas margens dos córregos, lagos, represas e nascentes. A presença 

dessas matas diminui a velocidade de escoamento da água das chuvas, fazendo com que parte dessa água 

possa ser absorvida pelo solo e incorporada ao lençol freático (KUNTSCHIK, 2011). Além disso, as matas 

ciliares desempenham importante papel na proteção dos rios, sendo fundamental para a sua conservação e 

recuperação. Essa vegetação também funciona como barreira, evitando que sedimentos, nutrientes, 

agrotóxicos e resíduos sólidos atinjam o corpo hídrico. As matas ciliares são protegidas pelo Código 

Florestal por se enquadrarem nas chamadas Áreas de Preservação Permanente (BRASIL, 2012). O objetivo 

deste trabalho foi demonstrar a importância das matas ciliares na infiltração da água, contribuindo para a 

manutenção do lençol freático, e sua função como barreira física, impedindo que o excesso de sedimentos 

atinja os corpos hídricos causando o assoreamento dos mesmos.  

Metodologia:  

Foram utilizados dois galões de 20 litros para a representação das margens de um rio. Em um deles foram 

plantadas algumas mudas de gramíneas de modo a representar a mata ciliar. O outro galão foi preenchido 

apenas com terra, sem a vegetação adequada. Na saída de cada galão havia um Becker graduado. Para 

simular a chuva, foi utilizado um regador.  

Resultado:  

Foi possível observar que quando não há uma cobertura vegetal adequada, a água escorre superficialmente 

arrastando partículas de solo (erosão hídrica) e prejudicando, dessa forma, a infiltração de água no solo. 

Observou-se que o volume de água escoado é maior e mais carregado com partículas de solo. Já quando a 

mata ciliar está preservada, a infiltração da água no solo ocorre de modo eficaz, abastecendo, então, os 

lençóis freáticos. Além disso, a cobertura no solo protege o solo impedindo a erosão hídrica. Neste caso, 

observa-se um volume menor de água escoada, uma maior penetração no solo e a água mais limpa. 

Conclusão:  

O resultado obtido confirma que a presença da mata ciliar contribui diretamente para a manutenção das 

bacias hidrográficas, visto que mantém uma boa qualidade dos recursos hídricos e retém os sedimentos 

evitando o assoreamento dos rios. Sendo assim, é necessário um cuidado maior com a preservação da mata 

ciliar, com um planejamento de ações voltadas à sua preservação e conservação, garantindo a qualidade de 

vida das presentes e futuras gerações. 

Referências:  
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RIO PARAÍBA DO SUL: ÁGUAS QUE REFLETEM MEMÓRIAS E SAUDADES VALEPARAIBANAS  

ENTE201804058 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

Esta pesquisa tem como objetivo contar as histórias e memórias do Rio Paraíba do Sul, conhecendo um 

pouco daquilo que nossos antepassados têm saudades. A importância deste trabalho esta em compreender 

como o Rio Paraíba do Sul esta presente no nosso dia a dia e nossas lembranças, inclusive auxiliando a 

muitos séculos em nosso desenvolvimento. Também colocamos que selecionamos este tema, pois durante 

este ano estamos aprendendo sobre as sociedades hidráulicas e como essas sociedades se expandiram, por 

isso trouxemos a ideia para compreender a importância de um Rio no desenvolvimento a sociedade 

Valeparaibana, a qual fazemos parte. 

Metodologia:  

Para dar sentido a nossa pesquisa, inicialmente realizamos uma conversa com a nossa professora 

orientadora, sobre o que seria interessante falarmos sobre o Rio. Nesta conversa verificamos que as 

memórias eram muito interessantes, pois sabemos que além de ter diferentes grupos presentes como índios 

Tupis, Puris e Guaranis, também pequenas vilas de pescadores ali existiram, convivendo com a paisagem e 

sobrevivendo dela. Depois, pesquisamos um pouco na internet, o que encontramos, por exemplo, um Blog 

que fala sobre o Rio em seu nascimento, história e possível morte. Também conhecemos o poema “Rio 

Paraíba do Sul” e comparamos com diferentes fotos antigas encontradas em acervos de sites indicados na 

bibliografia e outros do acervo pessoal da professora orientadora. Finalizamos com a leitura de alguns textos 

informativos, também indicados em nossas referências bibliográficas. 

Resultado:  

O Rio Paraíba do Sul nasce no Estado de São Paulo, atravessa diversos municípios do estado do Rio de 

Janeiro e deságua no Oceano Atlântico. Observamos aqui que o nosso objeto de estudo é muito rico em 

História e principalmente pela fonte oral, em que pessoas contam lendas, achados, vivências e muitas outras 

coisas. O Rio trouxe a nossa região caminhos que ajudavam no desenvolvimento econômico, como o 

transporte de navegação do café. Outro ponto interessante é que era caminho para chegadas de 

personalidades políticas em nossa região, como por exemplo a Princesa Isabel que desembarcou em suas 

margens na cidade de Pindamonhangaba, onde hoje é o Bosque da Princesa. Suas águas também retratam 

manifestações religiosas importantes para o Brasil, como a História da Imagem de Nossa Senhora Aparecida 

encontrada em suas águas, manifestações folclóricas de Saci, Curupira e a Mulher de Branco. 

Conclusão:  

O interessante do nosso trabalho foi observar como a história sobre as sociedades hidráulicas que 

aprendemos no 2º Bimestre é parecido com o que estudamos sobre o Rio Paraíba. Percebemos que todas as 

sociedades ou pequenos grupos começam em sua maioria perto de rios, que oferecem tudo para a sua 

sobrevivência. Aqui no Vale do Paraíba, o rio Paraíba do Sul fez e faz parte do nosso cotidiano, além das 

lendas, histórias e tudo que encontramos sobre ele. Concluímos que as histórias que acontecem em outros 

tempos e lugares diferentes podem acontecer bem perto de nós. 

Referências:  
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O CONTO QUE NINGUÉM CONTA: ESCRITOS DE PROTESTO NA LITERATURA MARGINAL DE FERREZ  

ENTE201885483 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

A Literatura Marginal é uma expressão que oferece voz à periferia. Para isto, o objetivo deste trabalho é 

conscientizar a população sobre a literatura marginal através dos contos de Ferrez. A importância se justifica 

em pensar em quem somos e no que sentimos, já refletindo o que podemos possuir e ser, dentro da reflexão 

sobre o conceito de viver às margens da sociedade. 

Metodologia:  

O trabalho seguiu a metodologia de análise discursiva dos contos do escritor Ferrez, verificando sua 

importância dentro da literatura marginal. Sabemos o que nos orientou a professora, que esta linha da 

literatura esta sendo cada vez mais explorada por pesquisadores da área de humanas. Ao pensarmos no título 

veio em nossa mente o ponto de ninguém falar da periferia como produtora cultural, sempre rotulando e 

oferendo a ideia de pobreza, fome, analfabetismo. Seguimos com a ideia de estudar o significado da palavra 

Marginal e foi neste que descobrimos que em nada se classifica com criminalidade, mas sim pessoas que 

vivem a margem do que a sociedade acredita ser normal.  

Resultado:  

O projeto se iniciou com a ideia de tornar os periféricos sujeitos centrais de sua escrita, o que torna a 

proposta diferenciada. Seguindo na linha das escolhas do autor, seu pseudônimo surgiu de uma mistura de 

personalidades históricas: o “Ferre” vem em homenagem a Virgulino Ferreira (Lampião) e “Z”, a Zumbi dos 

Palmares. Suas obras se embasam numa crítica social, dando voz a periferia, em que não se trata de um 

espaço coberto de pobreza, mas viva em cultural e diversidade. Seus contos têm como cenário a violência 

urbana e social em periferias, dando oportunidade ao uso de uma linguagem informal, aproximando 

literatura e realidade. Sua obra mais famosa é Capão Pecado, encontramos manifestações da cultura 

produzida na periferia dos grandes centros, como a cidade de São Paulo. Os estudos indicam que a literatura 

marginal oferece a voz tirada dos que vivem a margem da sociedade. 

Conclusão:  

O conto que ninguém conta é sobre aqueles que vivem numa situação de risco, que esta ligado a 

vulnerabilidade, que contar moedas para sobreviver é normal. A literatura conta as histórias de heróis, reis e 

rainhas, mas conta dos moleques e das meninas de laje? Da senhora que batalha pelo pãozinho da manhã e 

dos que vivem fugindo da bala perdida? Entendemos que com nosso trabalho mostramos o caminho para 

essas vozes esquecidas e que Ferrez homenageia o verdadeiro brasileiro a cada conto. 

Referências:  
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MULHERES MUÇULMANAS: DISCURSOS DE MALALA, MITOS E VERDADES.  

ENTE201813857 

 
Instituição: EMIEF Marisa Lapido Barbosa  

Orientador(a): LUDMILA PENA FUZZI  

 

Introdução:  

Muitas são as visões sobre as mulheres muçulmanas, sendo elas positivas e negativas e para o pouco que 

pudermos refletir, escolhemos nos centrar nas ideias e na biografia de Malala, que mesmo representando um 

pequeno pedaço dessas mulheres, nos serve como ponto de partida para a pesquisa. Esta pesquisa tem por 

objetivo refletir e analisar a representação da mulher muçulmana na sociedade em que vive, através dos 

discursos de Malala. A importância do que estamos propondo é dar voz essas personagens, verificando a 

experiência de Malala, mas também pensando sobre a mulher em um contexto diferente de nossa realidade. 

Somos alunos do 7º Ano C, na EMIEF Marisa Lapido Barbosa, rede municipal de Taubaté e este trabalho é 

resultado de uma pesquisa realizada com todos os alunos de nossa sala, como parte dos conteúdos ensinados 

nas aulas de História. 

Metodologia:  

Para a realização deste trabalho assistimos inicialmente ao documentário sobre a biografia de Malala, uma 

ativista paquistanesa que luta pelos direitos das mulheres terem acesso à educação, principalmente as 

muçulmanas. Depois, lemos alguns trechos do seu livro e comparamos com alguns depoimentos de mulheres 

muçulmanas presentes em alguns canais do youtube. Nestes canais, essas mulheres demonstraram ser 

importante se reservar para o seu marido e compreendem o respeito. A partir destes diferentes discursos, 

nossa orientadora nos ensinou em como diferenciar esse material e elaborar uma tabela comparativa. Com 

esta tabela e um estudo bibliográfico sobre as mulheres dentro da religião islâmica, realizamos uma breve 

reflexão sobre o tema que aqui propomos. 

Resultado:  

A diversidade de opiniões sobre um mesmo assunto nos faz observar que devemos ter muito cuidado com a 

metodologia de uma pesquisa. Pois a variedade de povos, costumes e comportamentos é grande. A vida das 

mulheres mulçumanas carrega grande quantidade de estereótipos para os estrangeiros, sendo muito deles um 

mito, e outros reais, dependendo do país árabe. Os pontos criticados são a poligamia, os haréns, a ausência 

de educação e direitos, o uso da burca a outros. Malala apresenta o discurso da dos direitos da mulher a 

educação e a independência, sem perder os costumes de se preservar. A maioria das mulheres dos discursos 

analisados são felizes em resguardar sua beleza aos maridos, é importante isto para elas. O ponto central é 

igualizar direitos, poder estudar e não perder os costumes, afinal vivemos no século XXI.  

Conclusão:  

O grupo tinha a curiosidade de estudar sobre as mulheres mulçumanas e ainda mais conhecer a história da 

Malala. A compreensão que tínhamos era de pessoas que somente sofriam, inclusive violência. Aprendemos 

que por serem diferente de nossos costumes e não termos as informações acertadas tínhamos a ideia de 

visões movidas por estereótipos. Concluímos que o direito da mulher muçulmana em pleno século XXI deve 

ser conquistado, mas que elas devem manter seus costumes e que a mídia deve respeitar.  

Referências:  
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REALIDADE DOS REFUGIADOS VENEZUELANOS NO BRASIL  

ENTE201823551 

 
Instituição: SESI 411 TAUBATÉ  

Orientador(a): VINICIUS PANAZZOLO  

 

Introdução:  

Nosso trabalho quer mostrar a realidade da vida e adaptação dos refugiados venezuelanos no Brasil. O 

intuito desta pesquisa foi divulgar suas características, mostrando os motivos e como ocorre a saída dos 

venezuelanos, como entram, como se adaptam a linguagem brasileira e principalmente, como se torna o seu 

cotidiano no Brasil além das organizações que apoiam estes refugiados.  

Metodologia:  

A metodologia utilizada em nosso trabalho foi sites de notícias pela internet, livros sobre refugiados no 

Brasil, programas de emissoras brasileiras e revistas especializados no assunto trabalhado em nosso trabalho 

e documentários jornalísticos entre outros que auxiliaram no aprimoramento e desenvolvimento do assunto 

de nosso trabalho, e produto final para apresentação.  

Resultado:  

O trabalho tem conseguido levar a discussão sobre o assunto a um nível critico aos jovens da nossa escola 

para que este debate faça parte do cotidiano das nossas aulas estimulando o pensamento critico. 

Conclusão:  

Mostrar para a população brasileira sobre a convivência, sobrevivência e cotidiano dos refugiados 

venezuelanos nas fronteiras dos estados de Roraima e Amazônia e e as consequências para brasileiros e 

venezuelanos envolvidos nesta imigração. 

Referências:  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/10/opinion/1531248857_461493.html. 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/os-erros-que-fizeram-a-venezuela-mergulhar-em-uma-crise-sem-

fim-1wvp4zcyfz9p93diq8c45uyic. Foi esta a nossa referência bibliográfica pra o desenvolvimento de nosso 

trabalho e produto final para a nossa apresentação.  

  



 

36 

 

TRABALHO SOBRE DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTÓRIO: PRÁTICA VIVENCIADA POR ALUNOS EM 

APRESENTAÇÃO DE TRABAHOS DESENVOLVIDO EM SALA DE AULA.  

ENTE201858124 

 
Instituição: EMEF joão Gonçalves dos Santos  

Orientador(a): LETICIA APARECIDA FRANCISCO  

 

Introdução:  

Tendo em vista a preparação dos alunos para uma futura vida acadêmica, a apresentação de trabalhos auxilia 

na postura e oralidade visando estabelecer uma comunicação no processo ensino aprendizagem do aluno. 

Foi proposto pela professora de Ciências uma apresentação de trabalhos sobre as Doenças do Sistema 

Digestório na turma do 8º ano da EMEF João Gonçalves dos Santos situada na zona rural do Bairro do São 

Sebastião do Município de São Luiz do Paraitinga no estado de São Paulo. Para Bornedave e Pereira (2000) 

a funcionalidade dos seminários pode ser definida basicamente como sendo um grupo de pessoas reunidas 

com a finalidade de estudar um tema sob a orientação de um professor ou autoridade na matéria. Portanto o 

objetivo principal deste tema foi observar nossas reações e emoções perante a uma apresentação em sala de 

aula.  

Metodologia:  

Primeiramente foi dividido os alunos em duplas, onde a professora sorteou uma doença para cada dupla. As 

doenças eram: a) Prisão de ventre, b) Apendicite, c) Hepatite, d) Gastrite, e) Câncer do Cólon. Depois de 

entregue os temas tivemos um tempo ainda em sala de aula, para tirarmos possíveis dúvidas com a 

professora sobre como deveria se dar a apresentação.O trabalho tinha que ser entregue de forma escrita para 

a professora, e apresentado na data conforme decidido pela turma. A fonte de pesquisa ficou por conta dos 

alunos, onde poderia ser realizada por intermédio de livros ou pela internet. Segundo Strauss & Corbin 

(1998), o método de pesquisa é um conjunto de procedimentos e técnicas utilizados para se coletar e analisar 

os dados. O método fornece os meios para se alcançar o objetivo proposto, ou seja, são as “ferramentas” das 

quais fazemos uso na pesquisa, a fim de responder nossa questão. Cada dupla realizou o levantamento 

completo da doença a ser estudada, e nas aulas de ciências poderiam ser tiradas possíveis dúvidas sobre o 

tema. No dia da apresentação a professora recolheu a parte escrita do trabalho, e os alunos explicavam 

sucintamente o que o seu trabalho abordava. A qualquer momento a professora poderia fazer 

questionamentos para a dupla em questão da apresentação. Durante a explicação dos seminários a professora 

estava gravando áudios, para que pudéssemos posteriormente ouvi-los.  

Resultado:  

Como resultados, aprendemos realizar uma pesquisa bem detalhada de cada doença do sistema digestório, 

ou seja, órgão afetado, sintomas, prevenção e tratamento. E ainda mais a sensação de um dever cumprido, 

pois o que era uma questão de nervosismo e ansiedade se tornou num prazeroso sentimento. E quando 

ouvimos nossos áudios percebemos que nossas vozes eram claras e confiantes. Cada dupla sentiu-se 

realizada, pois enfrentar o medo perante uma apresentação para a classe foi um mérito para todos.  

Conclusão:  

Levando em consideração os fatos mencionados, ficou claro que a apresentação de trabalhos é de suma 

importância para o desenvolvimento cognitivo do aluno, poder vivenciar esta prática na escola nos torna 

mais confiantes e seguros para enfrentarmos os desafios da vida acadêmica. 

Referências:  
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PALADARES TAUBATEANOS: UMA PESQUISA SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA GASTRONOMIA 
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Introdução:  

O presente trabalho tem como finalidade investigar as características da culinária em Taubaté, oferecendo 

uma ação conjunta para dar base a um tour gastronômico turístico para a cidade. A importância deste 

trabalho vem conhecer os paladares a partir do comércio popular, como o Mercado até os principais 

restaurantes. Devemos observar que o turismo gastronômico potencializa as raízes da cidade, porém a cidade 

de Taubaté não tem uma programação voltada pela sua produção. 

Metodologia:  

- Análise de livros de receitas antigos, disponíveis na Biblioteca do Museu Histórico de Taubaté; - 

Levantamento da culinária regional e realização de um comparativo com a gastronomia Taubateana; - 

Levantamento dos principais restaurantes da cidade e seus cardápios; - Visita de Campo ao Mercado 

Municipal de Taubaté e verificar o que se oferece aos visitantes; - Elaboração de uma pirâmide alimentar da 

cidade de Taubaté;  

Resultado:  

A alimentação humana sempre esteve relacionada aos estilos de vida e a cultura dos povos, mas ao 

analisarmos a alimentação na contemporaneidade e seu uso turístico devemos também analisá-Ia 

relacionando-a aos conceitos em que verificamos o entendimento das práticas alimentares: Consumo 

Simbólico, Identidade e Gastronomia. No Mercado Municipal de Taubaté verificamos a interação entre os 

feirantes em oferecer produtos cultivados direto em suas propriedades ou produtos vindos de outros locais. 

Neste os hábitos alimentares seguem a uma Identidade de famílias que ali cresceram, misturado com o 

consumo simbólico em desenvolver uma renda. Os restaurantes no centro da cidade já perderam a identidade 

da gastronomia caipira e popular presente nos centros mais populares, oferecendo um cardápio mais 

goumert, com tranços de identidades importadas. Antigamente as receitas eram mais próximas ao que 

encontramos hoje no mercado municipal, atualmente temos cardápios que receberam influências de outros 

Estados e países.  

Conclusão:  

Com a pesquisa concluímos que a cidade de Taubaté apresenta características de uma culinária caipira com 

traços tropeiros, presente principalmente em bairros mais afastados. É interessante observar que os aromas 

não diferenciais na hora do almoço se passearmos pela cidade. Os restaurantes trouxeram pratos mais 

elaborados, importando identidades alimentares, descontruindo um pouco da proposta em oferecer o paladar, 

como no Mercado Municipal. Por fim compreendemos que a interação: alimentação, popular te 

contemporaneidade é cada vez mais romper fronteiras entre modos de preparo tradicional e o jeito novo de 

se criar. 
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Introdução:  

Arte engajada de acordo com Ferreira e Morhy (2007) é definida como uma arte que abraça causas políticas, 

sociais, econômicas, ideológicas e culturais. Ela é utilizada para criticar, conscientizar e polemizar. Esse tipo 

de arte promove reflexões, faz pensar mais sobre o assunto que foi retratado. De acordo com o site 

Memórias da Ditadura esta forma artística reflete a realidade social, por isso retrata o tempo histórico em 

que é produzida e a cultura de uma determinada comunidade linguística. 

Metodologia:  

Levantamento e revisão de dados bibliográficos. Debate em sala de aula sobre arte engajada no período 

ditatorial no brasil. Análise de obras de arte engajada produzidas durante a ditadura militar no brasil, período 

onde a arte é marcada pela censura (repressão e restrição da liberdade expressão). Produção de artigo a partir 

do que foi pesquisado, analisado e debatido em sala de aula. 

Resultado:  

Leitura e análise interpretativa da obra cálice de chico buarque, visando transposição e compreensão da 

conjuntura político-nacional da arte no período pesquisado e sua reflexão no momento brasileiro atual. 

Conclusão:  

Leitura e análise interpretativa da obra cálice de chico buarque, visando transposição e compreensão da 

conjuntura político-nacional da arte no período pesquisado e sua reflexão no momento brasileiro atual. 
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Introdução:  

A presente pesquisa buscou identificar os passos da Jornada do Herói, no filme “Harry Potter e o Cálice de 

Fogo”, a ideia de que a narrativa de um herói segue certos passos de modo universal é proveniente do 

pensamento de Joseph Campbell, importante mitólogo estadunidense, vale destacar que a Jornada do Herói 

foi simplificada para o cinema pelo roteirista Vogler, que sintetizou o pensamento de Campbell. 

Metodologia:  

A fonte primária dessa pesquisa foi o filme “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, que surgiu a partir da 

adaptação do livro de mesmo nome, a teoria utilizada para identificar os passos da Jornada do Herói foi a 

estabelecida por Vogler, que sintetizou o pensamento original de Joseph Campbell. A pesquisa buscou cenas 

e situações do filme representativas dos doze passos do herói: 1) Mundo Comum. 2) Chamado à Aventura. 

3) Recusa do Chamado. 4) Encontro com o Mentor. 5) Travessia do Umbral. 6) Testes, aliados e inimigos. 

7) Aproximação do objetivo. 8) Prova Máxima. 9) Recompensa. 10) Caminho de Volta. 11) Depuração. 12) 

Retorno transformado.  

Resultado:  

1) Essa fase inicial pode ser bem representada pela a casa dos tios de Harry. 2) O convite de seu melhor 

amigo Rony. 3) A recusa pode ser comparada com a chegada dos Weasleys em sua casa com o pó de flu, 

que assusta Harry e os Dursley. 4) Encontro com Dumbledore e Hagrid. 5) Harry entra para o torneio 

Tribruxo. 6) Essa fase com certeza é representada pelas tarefas do Torneio Tribruxo, incluindo dragões, 

sereianos, e um labirinto. 7) Harry conclui com êxito todas as tarefas do torneio, ficando em primeiro lugar 

até a última tarefa. 8) Quando Harry presencia a morte de seu amigo Cedrico 9) A recompensa é o prêmio de 

mil galeões, do torneio Tribruxo. 10) O retorno para Hogwarts. 11) Consciência do retorno de Waldermorth. 

12) O fortalecimento da amizade. 

Conclusão:  

Foi interessante perceber que o filme segue uma estrutura de organização mítica, semelhante à encontrada 

em outras obras em diferentes tipos de mídia, pois a Jornada do Herói é universal, estando, dessa forma, 

presente desde as aventuras de Odisseu até os dias de hoje em personagens como Harry Potter, pois essa 

jornada é a jornada do próprio ser humano em busca da superação de suas limitações e medos. 
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Introdução:  

A presente pesquisa surgiu a partir da curiosidade sobre o sucesso dos filmes e animações da Disney, 

resultando na descoberta da Jornada do Herói, teoria desenvolvida pelo mitólogo Joseph Campbell e 

popularizada pelo roteirista Vogler, que trabalhava para Disney. O sucesso das produções acabou 

popularizando a estrutura mítica em vários filmes de outros estúdios. 

Metodologia:  

A pesquisa baseou-se na síntese de textos que abordavam a Jornada do Herói e sua aplicação nos roteiros de 

cinema, as principais fontes foram textos de sites especializados em cinema e em roteirização, que foram 

relacionadas com o livro “O Herói de Mil Faces” de Joseph Campbell, que estabeleceu os 19 passos 

originais da Jornada do Herói, posteriormente sintetizados em 12 passos, pelo roteirista Vogler em seu livro 

“A Jornada do Escritor”, que se tornou a principal fonte de inspiração para os roteirista da Disney. 

Resultado:  

Foi possível constatar que a Jornada do Herói foi utilizada em vários filmes de sucesso, como o primeiro 

filme de Star Wars, mas foi com Vogler, roteirista da Disney, que tal jornada realmente se popularizou no 

cinema. A Jornada do Herói, estabelecida no livro “O Herói de Mil Faces” de Joseph Campbell, de 1942, 

tinha 19 passos, mas foi simplificada por Vogler a partir de um memorando intitulado “Um Guia Prático 

para o Herói de Mil Faces”, que estabeleceu os 12 passos essenciais utilizados atualmente, tornando-se a 

estrutura básica de uma aventura utilizada por muitos roteiristas tanto da Disney como de fora dela. 

Conclusão:  

Boa parte do sucesso da Disney se deve a aplicação da Jornada do Herói proposta por Vogler em seus 

filmes, os 12 passos são facilmente identificados em filmes como Aladim, Rei Leão, Pocahontas, Hércules, 

Mulan, etc. Desse modo através dos filmes e animações da empresa a estrutura de mitos antigos continua 

presente na atualidade. 
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