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OS PROGRAMAS PIBIC E PIBIC-EM

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/
RJ, através da Coordenadoria de Pesquisa e Estudos Tecnológicos (COPET), 
com o objetivo de incentivar e despertar a vocação científica desenvolve seus 
programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC e PIBIC-EM 
contemplando os níveis de graduação e médio-técnico respectivamente. O 
programa PIBIC teve início em julho de 2000 com 15 bolsas custeadas pela 
própria instituição, para os alunos de graduação. A obtenção de quotas do 
CNPq para o PIBIC ocorreu a partir de 2002 iniciando com 5 bolsas. Atual-
mente, o programa PIBIC conta com 50 bolsas custeadas pelo CEFET/RJ e 34 
custeadas pelo CNPq totalizando 84 bolsas.

Em dezembro de 2005 foi criado o Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Tecnológica do CEFET/RJ (PIBIT). Este programa iniciou no primeiro 
semestre de 2006 contando inicialmente com 23 bolsas. O programa PIBIT 
teve por objetivo incentivar e integrar os docentes do ensino médio-técnico 
com as atividades de pesquisa desenvolvidas no sistema CEFET/RJ. Para os 
alunos do nível médio-técnico o programa representou uma oportunidade 
para despertar a vocação tecnológica e incentivar a formação de profissionais 
com qualificação diferenciada. No ano de 2011 com a implementação pelo 
CNPq do Programa PIBIC-EM voltado especificamente para os alunos do nível 
médio-técnico, o CEFET/RJ submeteu sua proposta para participação neste 
programa tendo sido então contemplado com 20 bolsas do CNPq para o novo 
programa PIBIC-EM, o qual, passou a substituir o programa PIBIT do CEFET/
RJ, cujas bolsas foram incorporadas ao novo programa PIBIC-EM. Atualmente 
o PIBIC-EM conta com 20 bolsas custeadas pelo CNPq e 40 bolsas do CEFET/
RJ totalizando 60 bolsas.

A figura a seguir apresenta a evolução do número de bolsas dos programas 
PIBIC e PIBIC-EM, atualizado para as quotas do CNPq obtidas para o período 
2013-2014 de ambos os programas.
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Evolução dos Programas PIBIC e PIBIC-EM

Os principais objetivos dos programas PIBIC e PIBIC-EM são:

- despertar a vocação científica e incentivar a formação de futuros pesquisa-
dores;

- criar condições para o pleno aproveitamento do potencial acadêmico, com 
vistas à produção científica e tecnológica;

- proporcionar aos alunos de graduação e do ensino médio a aprendizagem de 
técnicas e métodos de pesquisa científica e tecnológica;

- desenvolver no aluno de graduação o pensamento e a criatividade científica;
- estimular e desenvolver no aluno de nível médio o pensamento e a criativi-

dade técnica;
- possibilitar uma maior interação entre o nível médio, a graduação e a pós-

graduação;
- colaborar para o fortalecimento de áreas ainda emergentes na pesquisa;
- estimular professores a engajar os alunos dos níveis de graduação e médio-

técnico no processo de pesquisa.

O presente volume apresenta um total de 132 resumos que contemplam as 
grandes áreas: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências Hu-
manas; Ciências Sociais Aplicadas, e Engenharias. Cada resumo contém uma 
breve descrição do trabalho realizado pelos estudantes que ingressaram nos 
programas PIBIC e PIBIC-EM a partir do primeiro semestre de 2012.

O conteúdo dos textos dos resumos apresentados é de responsabilidade dos 
seus respectivos autores.
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Relações Etnicorraciais e o Ensino de Filosofia nas Estruturas de Poder

Adelcides Frutuoso; Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Filosofia com Ênfase na 
Prática Docente; adelcides@yahoo.com.br

Maria Cristina Giorgi, Dra. 

Resumo
Este trabalho tem por objetivos promover uma reflexão sobre as práticas edu-
cacionais em vigor, a partir da problematização acerca do uso dos mecanis-
mos educacionais na manutenção de estruturas discriminatórias e perpetuado-
ras de privilégios. Buscamos também discutir sobre a integração do ensino de 
filosofia à proposta da Lei 10.639/03 retomando as relações entre o pensamen-
to filosófico e os pensadores africanos, possibilitando, desta forma, uma iden-
tificação por parte dos estudantes afrodescendentes não contemplados pela 
atual filosofia europeizada que é ensinada nas escolas brasileiras. Entendemos 
que a escola, no papel de instituição social, agente organizacional, condu-
tor e socializador do conhecimento e da cultura, tem atuado como um dos 
ambientes em que as representações negativas sobre o negro são difundidas, 
sendo, portanto, um importante espaço no qual as referidas imagens podem 
e devem ser superadas. A filosofia, considerada a origem de todas as disci-
plinas, assume o papel de promotora da crítica a um modelo de ensino que 
exclui e condiciona o indivíduo. Assim, se é função das instituições de ensino 
incorporar os conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação das Relações Etnicorraciais, no que tange à disciplina de filosofia, 
é necessário salientar as influências das civilizações africanas sobre os gregos 
na emergência do saber filosófico, desde a Antiguidade, além de destacar a 
produção filosófica africana e seus desdobramentos ao longo da história.

Palavras-chave: Relações Etnicorraciais; Ensino.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Filosofia
Sub-área: Relações Etnicorraciais
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O uso de imagens como um caminho capaz de problematizar questões a 
respeito da Natureza da Ciência em torno ao tema Energia Nuclear 

Alex Dopazo Mello; pós-graduação, dopazo100@yahoo.com.br

Andreia Guerra de Moraes, D.Sc.

Resumo
Esse trabalho trata de uma proposta pedagógica desenvolvida com alunos do 
ensino médio da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, onde, através de 
um conjunto de aulas utilizando imagens e textos históricos, foram trabalhadas 
as concepções dos alunos acerca do tema Energia Nuclear. Nesse trabalho, 
a semiótica se revelou uma ferramenta de coleta de dados importante, pois, 
através dela, foi possível não somente realizar um levantamento inicial das 
concepções dos alunos, mas também analisar as contradições apresentadas 
no conceito de radiação e nos elementos de Natureza da Ciência (NdC). Além 
de criar subsídios para construir resposta à questão central dessa pesquisa, a 
escolha do método apontou um caminho alternativo a ser seguido no curso, 
o uso de imagens, e, mais particularmente, o uso de imagens históricas. As 
imagens foram utilizadas como linguagem diferente da palavra com vistas a 
promover debates e, assim, problematizar as questões históricas e de NdC a 
serem trabalhadas.  

Palavras-chave: Ensino de Física, História e Filosofia da Ciência, Imagens, Natureza da 
Ciência, Semiótica.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área: Tópicos Específicos de Educação
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Educação Infantil e o incentivo à leitura: o projeto “Semeando Leitores” 
inserindo crianças no mundo das letras

Aline dos Santos Martins; Letramento(s) e Práticas Educacionais; alineuerj06@bol.com.
br

Resumo
Atuar na Educação Infantil é sempre um enorme desafio para nós enquanto 
docentes interessados em aperfeiçoar nossa prática educacional. O mundo 
contemporâneo, e por conseguinte, a pós-modernidade que o mesmo traz 
consigo na bagagem apresentam para nossas crianças um mundo vasto de 
tecnologia que, aos olhos delas, ganha papel principal em suas rotinas. E, 
neste contexto, onde o livro poderá ser inserido, se um jogo de internet ou 
um desenho animado parece ser muito mais atrativo?   Partindo desse pressu-
posto, pensemos em como chamar a atenção de nossos alunos à medida que 
travamos uma ferrenha competição com este universo midiático onde a leitura 
fica cada vez mais em segundo plano. Portanto, com este estudo, pretende-
se investigar um novo horizonte para que professores possam apresentar, se 
possível desde muito cedo, seus alunos ao universo mágico e encantando do 
mundo das letras. Em vista disso, espera-se encontrar a resposta que corrobora 
a afirmação de que, quanto mais precocemente for a inserção de uma criança 
a um ambiente letrado, seja em sua sala de aula ou até mesmo em sua própria 
casa, mais esta criança terá um aprendizado propriamente dito como significa-
tivo. Leitura e estímulo, a partir deste momento, passam a caminhar de mãos 
dadas em prol de convidar nossos pequenos a fazer uma bela viagem pelos 
mares de um livro. 

Palavras-chave: leitura, estímulo, livros, histórias

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Educação
Área: Pedagogia
Sub-área: Letramentos
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10 ANOS DE PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 10639/03: SEUS REFLEXOS EM 
UMA COMUNIDADE ESCOLAR DA PERIFERIA

Altair Caetano; PPRER; honorioratila@hotmail.com

Mario Luiz de Souza, Dr.

Resumo
Esta pesquisa qualitativa tem por objetivo investigar como e se a Lei Nº 
10639/03 contribuiu para modificar as representações sociais acerca da 
história, cultura e população negra. Considerando que, no corrente ano, a 
referida lei completará 10 (dez) anos de promulgação, a pesquisa procura in-
vestigar como os sujeitos têm percebido e recebido sua implementação na 
escola e se esta prática contribuiu para a construção de representações sociais 
sobre aspectos socioculturais negros e de relações étnico-raciais e interraciais 
mais positivas. Neste sentido, a observação do lugar e a pesquisa bibliográfica 
e documental são partes integrantes do conjunto da investigação. Para com-
por o corpus da pesquisa, serão aplicados questionários semi-estruturados em 
alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública localizada na 
periferia da cidade. Os dados coletados serão analisados através da metodo-
logia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Os primeiros passos da pesquisa, 
baseados na observação semiestruturada do bairro e da escola, mostram que 
a inclusão de novos conceitos e categorias será necessária para compreensão 
do seu objeto de estudo.

Palavras-chave: Lei 10639/03; currículo; representações sociais; relações étnico-raciais 
e interraciais.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Interdisciplinar
Área: Sociais e Humanidades
Sub-área: Relações Étnico-Raciais
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Narrativas e construção de identidades profissionais no DEGASE 

André da Costa Gonçalves – Pós-graduação Lato-Sensu em Letramento(s) e Práticas 
Educativas- prof.andregoncalves@gmail.com

Orientador não informado

Resumo
Este trabalho tem como objetivo traçar a identidade dos técnicos do Departa-
mento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) a partir das narrativas con-
struídas, tendo como viés suas práticas profissionais. Foram utilizadas entre-
vistas com um dos técnicos de uma unidade denominada CRIAAD (Centro de 
Referência Integrada de Atendimento ao Adolescente). O estudo foi pautado 
nas teorias de Clandinin e Connelly (1995), no que se refere aos estudos sobre 
narrativas. Adotou-se também o que aponta Goodson (1999), quando se pensa 
em saber profissional, ao afirmar que a atividade do professor é traduzida pela 
prática e orientação para conhecer sobre algo e agir. Como resultado, consid-
era-se que a narrativa profissional deste técnico aponta para um movimento 
de não-reflexão, ausência de movimentos de mudança. Há uma incorporação 
das experiências anteriores da instituição em suas práticas diárias, muito pre-
sentes na narrativa deste técnico.

Palavras-chave:Narrativa;DEGASE; Formação Identitária.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Humanas
Área: Educação
Sub-área: Letramento
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Desenvolver e Avaliar Possibilidades Didáticas do Uso de Planilhas 
Eletrônicas no Ensino de Trigonometria

André Luiz Casali da Silva Guedes; Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências 
e Matemática; andreluizcasali@hotmail.com

Rafael Barbastefano, D. Sc. 

Resumo
A trigonometria é uma das áreas da matemática onde o rendimento discente, 
tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, costuma ser, em média, 
extremamente baixo, ocasionando, por conseguinte, grande prejuízo no de-
senvolvimento dos demais conteúdos matemáticos correlacionados e em es-
pecial nas geometrias plana e espacial. Atualmente é difícil conceber qualquer 
atividade educacional que não envolva, ainda que de modo indireto, o uso de 
computadores que cada vez mais é incorporado à rotina escolar. Aproveitando 
o fascínio que a informática exerce principalmente entre alunos mais jovens, 
as planilhas eletrônicas podem oferecer um suporte didático interessante, visto 
estas serem ferramentas de interface extremamente intuitiva e amigável no 
tratamento da informação, onde o aluno organiza, relaciona e manipula os da-
dos sem a necessidade de conhecimentos operacionais avançados, sendo as-
sim possível explorar os conceitos da trigonometria tanto através da simulação, 
onde o aluno desempenha tarefas em planilhas eletrônicas pré-programadas, 
quanto na modelagem, onde o mesmo é conduzido a executar tarefas simples 
de programação com o intuito de construir o seu próprio conhecimento a res-
peito de trigonometria mediante a linguagem do computador.

Palavras-chave: Trigonometria; Planilhas Eletrônicas.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências humanas
Área: Ensino-aprendizagem
Sub-área: Tecnologia educacional



13

Letramento Crítico e o Livro Didático na Escola Pública

Andréa Gomes Ferreira Ribeiro; Pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Línguas Es-
trangeiras; andreagomesf@yahoo.com.br

Flávia Silveira Dutra, Ms.

Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de textos e atividades 
de leitura de uma coleção do PNLD-2012 Língua Estrangeira Moderna para a 
disciplina de Língua Inglesa, cuja fundamentação teórica está nas teorias do 
Letramento Crítico. A pesquisa está sendo desenvolvida através da análise de 
textos e atividades de leitura que compõem a coleção do livro didático ‘English 
for all’ aprovado para o Ensino Médio. Busco analisar a coerência entre o ma-
terial apresentado no livro didático e os conceitos do Letramento Crítico, cujo 
conteúdo aparece ressignificado nas Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio (OCEM, 2006) cujas propostas educacionais estão voltadas ao fomento 
do Letramento e à formação crítica e cidadã do discente. Destaco a importân-
cia de o professor (a) analisar e refletir de forma crítica sobre a realidade do 
processo educativo e a necessidade de buscar caminhos para uma educação 
transformadora. Para tal, sigo aqui um paradigma de pesquisa qualitativa de 
análise documental, compreendendo que é por meio de práticas investigativas 
que os participantes do processo educativo (re) constroem sentidos e o con-
texto social a que pertencem.   

Palavras-chave: Letramento crítico, livro didático, escola pública.

Grande Área: Linguística, Letras e Artes
Área: Linguística Aplicada
Sub-área: Ensino de línguas



14

Práticas Progressistas em Sala de Aula com Atividades Investigativas no 
Desenvolvimento do Conceito de Energia

Bruno Siqueira de Lemos Gonçalves Brito; Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 
e Matemática; brunoslgb@gmail.com

Sheila Cristina Ribeiro Rego, D. Sc. 

Resumo
Como auxílio ao professor de Ciências que deseja utilizar em suas práticas 
pedagógicas metodologias com ênfases progressistas nas quais o seu papel é 
de orientador da construção do conhecimento do aluno, esperando que este 
tenha uma atitude ativa na construção de seu próprio conhecimento, é defen-
dida neste trabalho a utilização de atividades investigativas no ensino de Ciên-
cias e particularmente no ensino de Física. Utilizando uma sequência de en-
sino de atividades investigativas, procuramos pesquisar de que forma poderão 
tais atividades na disciplina de Física no Ensino Médio regular auxiliar os es-
tudantes no desenvolvimento da competência de identificar transformações 
de energia e a conservação que dá sentido a essas transformações. Os sujeitos 
desta pesquisa são estudantes do 2º ano do Ensino Médio de um colégio es-
tadual do município de Queimados, no estado do Rio de Janeiro, participantes 
de um Laboratório Investigativo, atividade esta realizada em sala de aula pelo 
próprio pesquisador que é o professor regente da turma, produzida de modo 
a auxiliar no desenvolvimento da competência descrita anteriormente, pro-
mover o pensamento crítico, a argumentação científica, fomentar o trabalho 
em grupo e estabelecer relações entre o resultado obtido e o conhecimento 
através de uma sistematização conceitual. Será apresentada uma análise a par-
tir de relatórios-questionários respondidos pelos alunos de modo a examinar o 
potencial de tal atividade.

Palavras-chave: Ensino Médio; Ensino de Física; Laboratório Investigativo;

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Multidisciplinar
Área: Ensino
Sub-área: Ensino de Ciências e Matemática
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Redes de Acesso WDM-PON: Configurações e Técnicas

Camilla de Santana Batalha, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
(PPEEL), camilladesantana@gmail.com

Felicianne Nogueira da Costa, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
(PPEEL), felicianne_costa@hotmail.com 

Maria Aparecida Gonçalves Martinez, Ph.D.

Resumo
O atual cenário de telecomunicações cada vez mais exige serviços e apli-
cações, tais como videoconferência, jogos on-line, transmissão de múltiplos 
canais em alta definição que demandam elevada velocidade de acesso à in-
ternet e maior largura de banda. Para atender tais necessidades, mostrou-se 
necessário o investimento em novas soluções de redes de acesso, visto que a 
rede atual predominante não é capaz de atender tais serviços. Neste cenário, 
destacam-se as redes ópticas passivas WDM-PON. As promissoras configu-
rações e técnicas utilizadas na geração e detecção do trafego de upload e 
download nas WDM-PON são revisadas. Entre as técnicas, destaca-se a de au-
to-semeamento utilizando R-SOA. A configuração e técnicas são comparadas 
em função do alcance do enlace, taxa de transmissão e custo de implantação. 

Palavras-chave: WDM-PON; R-SOA; Auto-semeamento.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Engenharias
Área: Engenharia elétrica
Sub-área:Telecomunicações
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“Tia, a Gente Não Fez Nenhuma Folhinha Hoje” – A Pedagogia de Projetos 
e Suas Dimensões 

Cristiane Zicarelli Rojas, Pós-graduação Lato-Sensu em Letramento(s) e Práticas Educa-
tivas, criszicarelli@ig.com.br

Talita de Oliveira, Dra. 

Resumo
Com o presente trabalho de pesquisa, pretendo discutir a importância da ped-
agogia de projetos, como facilitadora da aprendizagem significativa, possi-
bilitadora de diferentes letramentos e integradora das áreas do conhecimento. 
Através da observação de diversos projetos já desenvolvidos por mim e por 
outros professores, e também por meio de entrevistas com esses profissionais, 
buscarei levantar questões que esclareçam e exemplifiquem tal importância. 
Acreditando numa prática pedagógica que esteja voltada à construção do con-
hecimento, que torne o contexto da sala de aula vivo, rico em situações e ma-
teriais; que leve em consideração os conhecimentos prévios dos alunos; que 
selecione ideias centrais para nortear o ensino; que favoreça a negociação de 
significados e o compartilhamento dos mesmos, fundamentarei minha pesqui-
sa na teoria de Ausubel. Além disso, serão levantadas as práticas e modelos de 
letramento presentes, segundo Magda Soares e Angela Kleiman. Sem dúvida as 
questões teórico-metodológicas ganharão total relevância diante da peculiar e 
singular experiência por mim vivida nessa dupla atuação de professora e pes-
quisadora. Todos os desafios que possivelmente encontrarei ao longo de todo 
o processo de pesquisa, do campo à escrita do texto, muito contribuirão para 
minha prática e para o reconhecimento da escola como lugar privilegiado de 
reflexão e intervenção crítica acerca do fazer pedagógico.

Palavras-chave: Pedagogia de Projeto; Aprendizagem Significativa; Letramento. 

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área: Ensino-Aprendizagem
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Experimentação Animal no Enfoque CTS: um estudo de caso 

Cristiane Soido Dutra Rodrigues Moreira; Mestranda PPCTE,CEFET-RJ; soidobi@yahoo.
com.br

Alvaro Chrispino, Dr. 

Resumo
Este trabalho foi desenvolvido no ano de 2012, em uma escola pública, de 
curso técnico em farmacologia do Rio de Janeiro, com alunos do 3o período, 
o qual consistiu em um enxerto CTS. O trabalho foi estruturado em termos 
da técnica da controvérsia controlada, em torno de um tema de natureza tec-
nocientífica que, basicamente, consiste em escolher um problema relevante 
relacionado àquela comunidade estudantil, no caso a experimentação animal, 
em seguida, selecionar dados e informações com vistas a estruturar o conheci-
mento necessário para que os grupos envolvidos possam entender os proble-
mas relacionados e, finalmente, sejam instados a, por meio de discussões entre 
si, tomar uma decisão. A metodologia foi qualitativa de estudo de caso, com 
aplicação de questionário antes e depois da controvérsia, com o objetivo de 
proporcionar uma discussão mais humanística da ciência e da tecnologia que 
permeia o tema. A pesquisa revelou, parcialmente, que esse processo afetou 
não só o conhecimento dos alunos sobre o tema específico, mas na forma de 
olhar para a ciência e para o trabalho científico, uma vez que se observou uma 
reflexão considerável entre a primeira e a segunda medida do questionário. 
A técnica da controvérsia controlada usada para dimensionar uma discussão 
sobre a experimentação animal auxiliou a um novo olhar para a ciência e para 
a tecnologia e mostrou-se ser uma estratégia eficaz para o estudo de CTS como 
enxerto em sala de aula.

Palavras-chave: Experimentação Animal; CTS; Controvérsia;

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área: Tópicos Específicos em Educação
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O Uso de Vídeo Aulas no Ensino de Física

Daniel de Medeiros; PPECM e 4º período; danielmedeirosufrj@hotmail.com

Tereza Fachada Levy Cardoso, Dra.

Resumo
Os jovens modernos estão acostumados a fazer uso de celulares, notebooks, 
pcs, tablets, smartphones e todo tipo de recursos tecnológicos no seu dia a 
dia. Por que então não passarmos a usar essas ferramentas para colaborar com 
a aprendizagem? Desse desejo surgiu o sítio Aulas em Particular, que se con-
figura como um espaço virtual para reunir lições de Física. O desenvolvimento 
das aulas parte de um roteiro baseado num fluxograma, composto pelas ma-
térias de ensino médio, sugeridas pelo PCN de Física. Um dos objetivos é 
buscar também compreender e atender os mecanismos de estudo dos alunos, 
suas práticas, a fim de traçar estratégias para ampliar o contato dos estudantes 
com a Física. É neste ponto que o Aulas em Particular se diferencia dos demais 
sítios de vídeo aulas encontrados na internet, por manter uma incessante ad-
equação e aprimoramento da ferramenta, ser dinâmico, bem como propiciar 
um aprofundamento da matéria. As aulas são de curta duração, cerca de seis 
minutos cada uma (buscando evitar a desmotivação pelo cansaço), fazem uso 
de diversas cores ao longo da exposição, fotos e até mesmo vídeos rodados 
dentro da própria vídeo aula. O sítio também conta com vídeos de resolução 
de exercícios, link direto com facebook para aviso de atualizações, além de 
indicação de sítios correlatos, artigos de revistas sobre temas abordados, dicas 
de vídeos interessantes do youtube que possam elucidar determinados con-
ceitos e uma conta no twitter onde os integrantes podem fomentar trocas de 
opinião sobre determinada aula ou questão. 

Palavras-chave: Video aulas; ensino de Física; Ensino de Ciências

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área: Tecnologia Educacional
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Educação e texto Literário: inscrições afro-brasileiras na Literatura Marginal

Daniele Fernanda Feliz Moreira; Programa de Pós-graduação em Relações Etnicorraci-
ais  danielefeliz@hotmail.com

Fátima Maria de Oliveira, Dra.

Resumo
A literatura contemporânea brasileira é um território em constante disputa por 
conferir e instrumentalizar poder, imprimindo visibilidade cultural e social ao 
indivíduo e também seu grupo. O pós-modernismo possibilitou a desconfigu-
ração de práticas em um território assinalado hierarquicamente por determina-
das narrativas. Assim, para HALL (2006), dentro da cultura, a marginalidade, 
embora permaneça periférica, nunca foi um espaço tão produtivo quanto é 
agora. Ao final dos anos 90 e início de 2000, é possível perceber a existência 
de uma literatura que, seja por questões editoriais ou sociais, não é contem-
plada por esse espaço central e hegemônico. Literatura essa, que não usufrui 
de prestígio e legitimidade do cânone. No entanto, essa produção se difunde e 
assume relevância nos grandes meios literários. Esse movimento é então intitu-
lado Literatura Marginal, e, de acordo com NASCIMENTO (2009), “Literatura 
Marginal se tornou uma rubrica ampla que abrange a inserção dos escritores 
no mercado editorial, as características dos produtos literários, um tipo de atu-
ação literário-cultural, ou ainda, a condição social do escritor”. A vertente que 
vem se difundindo e alcançando espaços é a produção de escritores oriundos 
de periferias, assumindo posição relevante no cenário cultural e despertando 
o interesse de críticos. Esse trabalho está estruturado a partir de uma análise de 
10 textos, dentre eles poesias, contos e crônicas. Os textos estão distribuídos 
em 3 livros: Literatura Marginal – Talentos da Escrita periférica; Literatura, Pão 
e Poesia e Contos Negreiros. A proposta é ressaltar a relevância das obras, 
estabelecendo diálogo com o ensino de literatura nas escolas.

Palavras-chave: Literatura Marginal; Educação, Afro-brasileira;

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq
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Impeachment ou golpe?
Uma análise sobre o processo de nominalização adotado pela mídia 
brasileira ao noticiar a destituição de Fernando Lugo da presidência do 
Paraguai

Danielle Ferreira de Oliveira; letramentos e práticas educacionais; dannielle.oliver@
gmail.com

Liana Biar, Dra.

Resumo
O presente trabalho se propõe a analisar escolhas lexicais no discurso midiáti-
co com ênfase no contexto político. Assim, entendendo que são os discursos 
de poder que suplantam os conceitos, pretende-se investigar o posicionamento 
ideológico da mídia impressa brasileira em relação ao que a mesma, majoritar-
iamente, chamou de impeachment do então presidente do Paraguai, Fernando 
Lugo. Basicamente fundamentado em análise qualitativa de orientação discur-
siva sob a categoria de análise das nominalizações, o estudo em questão, em 
um primeiro momento, visa a analisar comparativamente as escolhas lexicais 
utilizadas pela revista Carta Capital e pelo Jornal o Globo para noticiar o mes-
mo fato: a deposição de Fernando Lugo da presidência do Paraguai em 2012. 
Em seguida, pretendemos elaborar uma proposta de atividade de letramento, 
em que questões de escrita persuasiva e leitura crítica possam ser trabalhadas, 
contribuindo, assim, para a formação de um leitor consciente. A discussão será 
orientada pela Análise Crítica do Discurso, de modo a levantar as implicações 
discursivo-ideológicas resultantes das escolhas lexicais adotadas pelos textos 
analisados, salientando a importância deste conhecimento para o exercício 
de uma leitura mais crítica e consciente do texto midiático. Com a análise a 
ser desenvolvida, espera-se salientar o posicionamento ideológico dos textos 
jornalísticos que optaram pelo substantivo impeachment, destacando a revis-
ta Carta Capital como uma exceção ao referir-se à deposição de Lugo como 
Golpe.

Palavras-chave: Processo de nominalização; Ideologia; Discurso de poder.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Linguística, Letras e Artes
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Sub-área: Linguística Aplicada
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O Uso do Livro de Ficção Científica 
Jogador Numero 1 como Recurso Didático no Ensino de Biologia

Danielle Cristina Duque Estrada Borim, Programa de Pós-graduação em Ciência, Tec-
nologia e Educação, danideborim@yahoo.com.br

Marcelo Borges Rocha, D.Sc.

Resumo
O legado da ciência à sociedade sempre foi muito contraditório e variado. 
Atualmente a ciência pode ser vista como o início de um mundo melhor, 
mas também como uma área de pesquisa potencialmente perigosa. Através 
da literatura de ficção científica, podemos manifestar como a ciência e a tec-
nologia podem expressar a apreensão da população em relação aos seus pos-
síveis impactos negativos, e, por outro, o otimismo desmedido em relação aos 
seus resultados, conduzem a uma forma de representação das aspirações da 
sociedade. Este tipo de literatura trata dos medos e esperanças gerados pelas 
descobertas científicas e retrata as imagens e mitos em torno da própria ciên-
cia, representando, portanto uma boa fonte de discussões no âmbito escolar.  
Neste trabalho propomos um roteiro para a aplicação da obra literária “Jogador 
Numero 1”, de Ernest Cline (2012)”,como um recurso didático a ser utilizado 
em sala de aula pelo professor de Biologia em turmas do Ensino Médio. O livro 
tem como característica ser uma ficção científica futurista, demonstrando pon-
tos do mundo tecnológico atual. O objetivo é que os alunos sejam levados a 
refletir sobre os aspectos morais e éticos da aplicação do conhecimento cientí-
fico, tendo como base a leitura e a discussão de trechos deste livro, focando 
principalmente em um dos temas transversais: meio ambiente. Sendo assim, 
a proposta a ser aplicada terá que estimular a reflexão, aliando realidade e 
ficção ao cotidiano dos alunos, enriquecendo sobre maneira as possibilidades 
metodológicas a disposição do professor regente.

Palavras-chave: Proposta pedagógica, Ensino de Biologia, literatura de ficção cientifica.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq
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DETERMINAÇÂO DA FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA EM 
EXPERIMENTOS DE SONOLUMINESCÊNCIA UTILIZANDO UM 
ALGORITMO DE CONTROLE EMBARCADO EM FPGA

Décio Ribeiro de Castro; Mestrado em Engenharia Elétrica, drcastro@ibest.com.br 

Ana Lucia Ferreira de Barros, D.Sc. (Orientador) 
Alessandro Rosa Lopes Zachi, D.Sc. (Co-Orientador) 

Resumo
Sonoluminescência de uma única bolha (SBSL) é um fenômeno no qual pul-
sos de luz de curta duração são emitidos quando uma bolha de ar é apri-
sionada dentro de um recipiente de ressonância acústica preenchida por um 
líquido. As pressões geradas pelas ondas sonoras senoidais que se propagam 
no líquido são aplicadas na bolha por transdutores de ultrassom através de 
cristais piezoelétricos (PZT´s), fazendo-a encolher e expandir na frequência 
do sinal elétrico que excita os PZT´s. Quando a bolha é aprisionada no meio 
do recipiente, que ocorre em uma dada frequência de excitação chamada de 
frequência de ressonância, esta emite pulsos ultra-rápidos de fotóns principal-
mente na região azul do espectro visível, assim como uma grande quantidade 
no espectro do ultravioleta. O objetivo deste estudo é utilizar uma técnica de 
controle para gerar de forma dinâmica os sinais elétricos de excitação dos 
piezoelétricos e rastrear a frequência de ressonância do processo. A proposta 
consiste em construir um circuito eletrônico baseado em um dispositivo de 
lógica programável tipo FPGA e embarcar o algoritmo de controle para viabi-
lizar a automação desejada para o processo.

Palavras-chave: Teoria de Controle, FPGA, Sonoluminescência, Cavitação.
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A Implementação da Lei nº 10.639/03 nas Aulas de Educação Física Escolar 
no Município do Rio de Janeiro: Perspectivas e Possibilidades

Dora Cyrino Leal Coutinho – Mestranda em Relações Etnicorraciais dora_coutinho@
yahoo.com.br

Carlos Henrique dos Santos Martins, Dr. 

Resumo
A presente pesquisa em andamento estrutura-se a partir da releitura crítica e 
reflexiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, 
de 2003, e tem como objetivos: verificar, em documentos norteadores das 
práticas pedagógicas, caso existam, quais são as proposições sobre a cultura 
corporal e cultura afro-brasileira e africana contidas nos mesmos; discutir e 
analisar os modos de aplicação da Lei nº 10.639/03 pelos docentes de Edu-
cação Ffísica nas unidades escolares alocadas em uma Coordenadoria Region-
al de Ensino (CRE) do município do Rio de Janeiro. Uma das hipóteses que 
orienta esta pesquisa teórico-empírica aponta para a possibilidade de haver 
importante hierarquização entre as disciplinas escolares e que secundariza a 
abordagem pedagógica das questões corporais. De cunho qualitativo, a pes-
quisa baseia-se em: revisão bibliográfica, fundamentando os principais con-
ceitos e categorias até o momento desenvolvidos, como, por exemplo, cultura 
corporal, cultura afro-brasileira e relações étnico-raciais; análise documental, 
dedicada às principais leis e resoluções destinadas à Educação, como a LDB 
9.394/1996, as DCN’s da Educação e aquela supracitada, a Lei 10.639/2003 
e a Resolução nº 1/2004; e na coleta de dados, proporcionada pela realização 
de entrevistas e questionários, aplicados aos sujeitos que dão concretude à 
realidade social que está sendo problematizada.

Palavras-chave: Lei nº 10.639/03; Educação Física; Cultura Corporal; Relações Étnico-
Raciais.
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Música: a Consagração do Silêncio

Eduardo Augusto Giglio Gatto; Professor Ensino Básico Técnico e Tecnológico – CEFET/
RJ Pesquisa de Pós-Doutorado – Ciência da Literatura – Faculdade de Letras da UFRJ; 
eduardoaggatto@gmail.com

Antônio José Jardim e Castro, Dr.

Resumo
O presente trabalho tem por finalidade colocar em questão a música enquanto 
forma de manifestação do real, buscando o misterioso aceno de presença que 
já se dispõe pela fugacidade de sua condição fluídica na reverberação res-
soante de si mesma, simultânea e paradoxalmente disposta na permanência de 
ser, reunindo o que é por e com ela, na afluência radical de resguardar-se no 
acolhimento e velamento da poeticidade do real. Para tal, buscando pela con-
dição originária do silêncio primordial, se propõe o diálogo com a perspectiva 
mítica, no sentido cosmogônico e teogônico, com a poesia e o pensamento, 
todos estes em que se mostra o caos, o nada e o abismo como condições pri-
mordiais de criação na irrupção do que é, já disposto na dinâmica temporal de 
ser. Por um caminho poético hermenêutico de questionamento e pensamento, 
pelo entusiasmo e espanto perante o que se apresenta questão, o diálogo com 
estas dimensões da cultura do Ocidente é sempre o que dispõe e apresenta a 
delimitação dos caminhos aqui percorridos. Pelo sacrifício em que o silêncio 
primordial se consagra música, enquanto disposição da verdade memorável 
como unidade, já acolhida esta e resguardada no esquecimento, a música se 
desencobre concedendo e apresentando obras, músicos, expectadores e saber 
musical, na irrupção apaixonante e arrebatadora em reunião, como vertente 
fluídica e proliferante na hierofania originária, apropriando e condicionando 
o homem a tomar e ser tomado perante o mistério de ser, lançado na finitude, 
descontentamento e maravilha de sua condição.

   

Palavras-chave: Arte/Música; Pensamento; Mito;
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A Tradição da Oralidade e o Letramento Escolar: a relação da comunidade 
com a escrita em “Narradores de Javé” 

Elaine Barbosa Amarante Dantas; Pós-Graduação em Letramento(s) e Práticas Educa-
cionais; nany_amarante@yahoo.it

Liana de Andrade Biar, Dra.

Resumo
O objetivo deste trabalho é propor uma reflexão sobre a mudança de relação 
com a escrita e as práticas de letramento em uma comunidade de tradição 
oral, na qual a maioria dos adultos é analfabeta, para, em seguida, elaborar 
uma proposta de letramento escolar que trabalhe com o contexto da oralidade 
sem desvalorizá-la. A discussão será feita a partir da análise de alguns eventos 
de letramento identificados no filme “Narradores de Javé”, no qual os perso-
nagens-moradores se empenham para colaborar com suas narrativas históricas 
sobre o Vale de Javé e os feitos heroicos de seus fundadores para composição 
de um dossiê científico na tentativa de transformar a cidade em um Patrimônio 
Histórico-Cultural e, assim, salvá-la de uma grande inundação. Será feito um 
recorte de algumas narrativas apresentadas no filme para demonstrar como 
se estabelece a alteração de relação da comunidade com a escrita, e como 
se pode pensar em diferentes níveis e tipos de letramentos, desmistificando o 
letramento escolar como sendo o único a ser legitimado. Após a exposição, 
discussão e reflexão sobre os dados analisados, propõe-se a elaboração de 
uma prática de ensino cuja finalidade seja o letramento escolar associado ao 
contexto do discente, levando em consideração os seus saberes socioculturais 
e a oralidade. 

 
Palavras-chave: Letramento; Oralidade; Eventos de Letramento; 
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Liberdade que educa. Educação que liberta.
Pedagogia e crítica em Kant e Freire

Emanuele Tredanaro, Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Filosofia com Ênfase na 
Prática Docente, tredanaro_emanuele@hotmail.com

Orientador não informado
 

Resumo
Nessa comunicação, apresento as linhas-guia de minha atual pesquisa sobre o 
pensamento pedagógico de Immanuel Kant e Paulo Freire, o que irá constituir 
o tema da monografia final do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino 
de Filosofia com Ênfase na Prática Docente. Kant e Freire são pensadores mui-
to diferentes, mas que compartilham o fato de que as precisas determinações 
de sua filosofia da educação implicaram rupturas dos paradigmas teóricos e 
práticos preexistentes. Nesse mesmo sentido, a atualidade de suas teorias ped-
agógicas é também devida à constante orientação moral que impregnou a 
concepção e o ato de ensino de ambos pensadores. Neste trabalho de pes-
quisa, portanto, pretendo destacar apenas alguns aspectos de suas propostas 
educacionais, aqueles que considero particularmente importantes e oportu-
nos, para tentar apontar à centralidade do conceito de liberdade e à mensagem 
emancipatória presente em ambos os pensadores enquanto pedagogistas. Não 
se pode prescindir, por isso, de suas visões antropológicas, que individuam 
na educação o espaço de construção do possível contraste crítico à realidade 
social e política, nem de seus horizontes teleológicos, cuja finalidade essencial 
é representada pelo caminho de humanização que a educação é chamada a 
promover, nem das implicações que este processo crítico de tomada de con-
sciência implica para os educadores em geral, isto é, para quem, através da 
educação, pode ser ator de liberdade e emancipação em todos os contextos e 
em todas as latitudes.

Palavras-chave: Ensino; Teoria crítica; Liberdade.
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A Construção das Identidades do Professor Frente às Políticas de 
Desvalorização da Educação 

Etyelle Pinheiro de Araújo; Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade; 
etyelle.araujo@gmail.com

Suzana de Carvalho Barroso Azevedo, Ms.  

Resumo
Ser professor no Brasil há algumas décadas era possuir grande prestígio. Esta 
profissão era respeitada, admirada e até cobiçada. Os salários eram excelentes 
e o reconhecimento era grande. Com o passar dos anos, este quadro mudou. 
Hoje, tem-se um constante desrespeito ao professor, perceptível nos baixos 
salários, nas formas como são tratados pelas instituições e pais de alunos, nas 
agressões verbais e, por vezes até físicas, nas políticas públicas que colaboram 
para a desvalorização de seu trabalho e retirada de sua autonomia. Como 
corolário desta situação, em muitos casos os professores se encontram des-
motivados e desinteressados, as aulas começam a cair de nível, alguns aban-
donam a profissão e as reclamações só aumentam. Este tem sido o quadro 
geral da educação brasileira, da condição do professor. O foco deste trabalho 
é estudar como o professor constrói suas identidades por meio do discurso 
diante desse quadro de desvalorização da educação e, consequentemente, 
de seu trabalho. Pretende-se verificar que posicionamentos esses profissionais 
adotam nesse contexto, quais suas atitudes, o que podem ou querem fazer, 
isto é, lutam? Se rendem?  Para tanto, foram realizadas entrevistas em formato 
de questionário, com perguntas abertas, com professores atuantes na rede pri-
vada e rede pública no estado do Rio de Janeiro. Os dados foram analisados 
segundo uma metodologia qualitativa, levando em consideração pressupostos 
teóricos do Socioconstrucionismo, da questão do poder e da construção das 
identidades no mundo chamado pós-moderno. A análise dos dados trouxe a 
possibilidade de um novo entendimento acerca das posturas dos professores, 
assim como do panorama da educação brasileira.

Palavras-chave: Desvalorização da educação; Professor; Construção de Identidades; 
Discurso.
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Gêneros Textuais e Ensino: a Prática de Leitura em Língua Espanhola/LE 
como Instrumento para o Desenvolvimento das Competências Linguísticas

Fabiana Oliveira de Souza; Pós-Graduação Lato Sensu; biyanajas@yahoo.com.br

Talita de Oliveira, Dra.

Resumo
A pesquisa gira em torno da relação entre diversos gêneros e tipos textuais e 
o ensino, trabalhados nas aulas de Língua Espanhola/LE de um curso livre de 
idiomas, através de exercícios de leitura. Os textos utilizados, apresentados 
pela professora e lidos em voz alta pelos alunos, são de gêneros diferentes 
para cada aula, a fim de que eles tenham contato com o maior número de 
gêneros textuais possíveis, baseando-se na definição bakhtiniana de que os 
gêneros discursivos são tipos relativamente estáveis de enunciados compostos 
por conteúdo temático, estilo e construção composicional. O foco da pesquisa 
é a prática da leitura em Língua Espanhola e o objetivo é analisar a colabo-
ração desse tipo de atividade para o desenvolvimento dos estudantes na lín-
gua estrangeira nas quatro competências previstas – oralidade, escrita, leitura 
e compreensão auditiva -, além de propor uma forma de ensinar que fuja à 
tradição, que geralmente usa o método de repetição do que se ouve e se vê, e 
a realização de tarefas como preencher lacunas, conectar colunas, entre outras 
que ignoram o poder criativo do aprendiz. Como parte do processo de análise 
da influência dos textos nessa modalidade do ensino, o desempenho do aluno 
na língua em questão é avaliado antes e ao final da pesquisa, considerando-se 
conteúdos linguísticos (como vocabulário, gramática) e fluência. Como con-
clusão, é possível observar o quão profícuo é o trabalho com gêneros textuais 
no ensino de línguas estrangeiras, apresentando ao estudante outra (ou mais 
uma) forma de aprender.

Palavras-chave: Leitura; Ensino; Gêneros Textuais; Língua Estrangeira.
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Matemática
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Resumo
Esta apresentação propõe-se a perceber quais vivências se entrelaçam na con-
strução da identidade profissional e, principalmente, quais vozes perpassam 
o relato de um professor de Matemática, contribuindo e influenciando em sua 
formação e na construção de sua identidade docente. Além disso, buscou-se 
analisar de que forma essa identidade se reflete em sala de aula por meio de 
suas ações e estratégias pedagógicas. Esse trabalho é apenas um estágio ini-
cial de uma pesquisa de cunho narrativa que busca tecer sentidos a partir da 
análise de uma entrevista gravada com um docente de Matemática da rede 
municipal do Rio de Janeiro. Pode-se considerar que a nossa identidade vai se 
formando também pela alteridade. Escutar as histórias do entrevistado fez com 
que eu a comparasse em alguns pontos com a minha e pensasse nas vozes 
que contribuíram na minha formação profissional. Também fez com que eu 
olhasse para o desânimo que às vezes escuto em alguns discursos de docentes 
e começasse a ter curiosidade em escutá-los melhor e perceber se muitas falas 
desesperançosas são só reflexos das condições de trabalho – baixos salários, 
falta de material, alunos desestimulados, desinteressados – ou são resultantes 
das somas e escolhas, feitas ou impostas, de uma vida. Dessa forma, a pesquisa 
de cunho narrativa pôde levar a uma ressignificação tanto da minha prática, 
quanto da prática do docente participante. Como fundamentação teórico, re-
correu-se aos estudos de Mello (2010) e de Telles(2002).

Palavras-chave: Pesquisa Narrativa; matemática; identidade docente.
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O processo de letramento na cibercultura de uma criança não alfabetizada 
no contexto escolar

Flávia Costa de Sá; Pós-Graduação Lato Sensu em Letramento e Práticas Educacionais; 

Talita de Oliveira, Dra.

Resumo
Considerando-se que o mundo está cada vez mais contextualizado com a 
cibercultura, ou cultura da tela, o artigo apresenta um evento de letramento 
com uma criança de dois anos de idade ainda não alfabetizada no contexto 
social escolar. A partir da observação direta do sujeito participante do estudo, 
o trabalho discute as relações sócio-históricas do modelo tradicional do letra-
mento de papel e do letramento digital, apresenta o perfil cognitivo do sujeito 
de pesquisa através das perspectivas piagetianas e como as novas tecnologias 
da comunicação visual agem sobre o mesmo, trazendo à luz a perspectiva da 
importância que o modelo de letramento digital pode contribuir para a for-
mação intelectual do sujeito participante da primeira infância.

Palavras-chave: Alfabetização, Letramento, Cibercultura, Tecnologias.
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Estudo de Métodos para Construção de Pseudossubstantivos Utilizando 
Inteligência Computacional

Flavio Souto da Silva; Mestrado em Engenharia Elétrica; fsoutodetal@yahoo.com.br

Aline Gesualdi Manhães, D. Sc.

Resumo
O emprego de pseudopalavras em pesquisas neurológicas tem sido bastante 
eficaz nos estudos sobre dificuldade de aprendizagem entre crianças. Tais es-
tudos têm sido feitos com a concepção das pseudopalavras de maneira intui-
tiva por parte dos pesquisadores. Este estudo visa a estudar uma metodologia 
não-supervisionada de aprendizagem de máquina que auxilie na construção 
de pseudopalavras, notadamente pseudossubstantivos, de modo a adequá-los 
aos padrões estruturais das palavras no Português-Brasileiro.
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Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola e a 
Experiência de Alfabetização na Comunidade Kalunga-Goiás 
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cas Educacionais; chicoafrica@bol.com.br

Talita de Oliveira, Dra.

Resumo
Este trabalho tem como propósito verificar, a partir de uma experiência de al-
fabetização em uma comunidade Quilombola, no estado de Goiás, o que reg-
istram os atuais documentos governamentais acerca deste tema. Para respaldar 
esta temática, serão consultados a resolução nº. 8 de Novembro de 2012, que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilom-
bola na Educação Básica; a resolução nº. 1 de 17 de Junho de 2004, que insti-
tuiu Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e o material didáti-
co que trata das tradições, história e educação dos grupos remanescentes de 
Quilombos. Será mostrada a dificuldade de implantar estas resoluções, como 
a falta de estrutura das escolas; o número insuficiente de docentes nativos e a 
dificuldade da formação do corpo docente.

Palavras-chave: Educação Quilombola; Alfabetização; Diretrizes Curriculares.
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A Construção de Identidades Etnicorraciais a partir das Técnicas do Teatro 
do Oprimido, desenvolvidos por Augusto Boal, como uma Proposta de 
Ensino de Teatro Educação que contemple a 10.639/03  

Francisco Wescley Bruno Sampaio de Araújo; Mestrando em Relações Etnicorraciais 
2013.2; chico_sampaio@msn.com

Eneida Leal Cunha, Dra.

Resumo
Na perspectiva da Lei 10.639/03, acreditamos que a arte possa ser um espaço 
privilegiado de criação e tomada de consciência dos alunos enquanto atores 
político/social(ais) que são, frente aos constantes conflitos construídos a par-
tir das relações étnico-raciais, de sujeitos imersos a uma cultura excludente 
e cheia de preconceitos. Observada a partir da dimensão que o Teatro do 
Oprimido (T.O.) ao confrontar a relação, “oprimido versus opressor”, e as 
várias outras facetas que se escapam desse polo dualista, poderá nos revelar 
os tipos de relacionamentos sociais que constituem como uma das mais po-
derosas e perversas armas de controle e exclusão que a nossa sociedade ainda 
preserva. O presente artigo pretende discutir uma observação feita a partir de 
sessões de Teatro do Oprimido, com alunos entre 15 a 17 anos, de um projeto 
social que atende uma comunidade chamada Muquiço, compreendida entre 
os bairros de Deodoro, Guadalupe e Marechal Hermes, na cidade do Rio de 
Janeiro. Dessas sessões foram recolhidos “Diários de Bordos”, produzidos por 
esses jovens sobre suas experiências nessas sessões, e a partir da análise dessas 
narrativas, tentar compreender de que forma cada um desenvolve suas con-
struções de identidade étnico-raciais.  

Palavras-chaves: Arte-educação. Relações Étnico-raciais. Estudos Culturais; Teatro do 
Oprimido.
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Supervisão Escolar e Alfabetização Científico-tecnológica: o relato de uma 
experiência em uma escola pública
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Resumo
Este trabalho busca analisar a supervisão escolar como mediadora do processo 
de alfabetização tecnocientífica no espaço formal de educação - neste caso, 
uma escola pública do município de Paracambi, Estado do Rio de Janeiro. Ele 
investiga as contribuições que a escola dá ou não para que alunos do ensino 
fundamental possam ter uma educação progressista e libertária. Referencia-se 
no Movimento CTS para investigar as conexões e/ou os erros da prática da su-
pervisão na promoção da inserção cidadã dos educandos em nossa sociedade. 
Além disso, ele identifica em Paulo Freire postulados teóricos que caminham 
em direção à educação como prática social e política que faz parte da trans-
formação social. A metodologia de pesquisa aqui empregada é qualitativa, 
pois tem o ambiente natural como fonte direta de dados, além de um caráter 
descritivo e um enfoque indutivo. Aponta como a supervisão praticada em 
ambientes escolares precisa tornar o homem contemporâneo ao seu tempo 
e as dificuldades que ela tem em fazê-lo, sobre tudo, pelo seu estigma de 
controle e regulação advindo das práticas de supervisão nas indústrias. Tais 
atribuições hoje são antagônicas a coordenação comum e a orientação natu-
ral do “olhar sobre” que se esperam de um supervisor, pois o mesmo precisa 
agir assessorando professores para que possam haver na escola práticas ped-
agógicas que favoreçam uma relação forte entre ensino-aprendizagem, entre 
educadores e educandos.   

Palavras-chave: educação libertária; supervisão escolar, alfabetização tecnocientífica

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área: Tecnologia educacional



35

O BNDES e as Ações Afirmativas: o Vetor Racial nas Políticas Públicas 
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Resumo
Este trabalho parte do pressuposto de que as políticas públicas sensíveis à raça 
(cor), voltadas para o negro, despertam intensa reação e controvérsia na socie-
dade em geral, devido ao seu conteúdo racial, algo que questiona o mito da 
democracia racial e sua concepção “harmoniosa” das relações entre brancos 
e negros. Entretanto não se observa tal polêmica no que tange a medidas es-
tatais que basicamente possuem o mesmo fundamento, ou seja, o tratamento 
desigual aos desiguais, porém, quando lidam com outro público alvo (não 
racializado e fundamentalmente não negro), como idosos, portadores de ne-
cessidades especiais, mulheres, micro e pequenas empresas, cinema nacional 
e outras categorias socioeconômicas. É dessa hipótese que partimos. Além 
disso, o Estado Brasileiro implanta de forma abrangente e sistemática políticas 
públicas seletivas, e/ou focalizadas para determinados grupos, sejam eles so-
ciais e/ou econômicos, no caso do presente trabalho será abordado o BNDES 
como instituição governamental privilegiada na implementação de políticas 
públicas não racializadas comparando-as com as racializadas. Basicamente 
as políticas raciais são ações com foco em um determinado grupo etnicor-
racial com o intuito de combater distorções e assimetrias agudas que atingem 
esses grupos historicamente em uma dada sociedade. Dessa forma, a falta de 
aceitação dessas ações como legitimas, denuncia a problemática da dinâmica 
racial da sociedade brasileira. 

Palavras-chave: BNDES; Mito da democracia racial, ações afirmativas
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Resumo
O presente trabalho visa discutir acerca dos novos desafios que se apresentam 
aos professores de Língua Portuguesa para o ensino e aprendizagem de com-
petências linguísticas, tais como a interpretação de textos e produção escrita, 
num contexto social em que crianças e jovens encontram-se cada vez mais 
conectados ao mundo virtual. Eles se utilizam constantemente de diversos mei-
os de comunicação, como internet, celular, canais de televisão, videogame, 
entre outros. Preferem processar imagens, sons, cores e vídeos antes de ler um 
texto escrito. E esse letramento digital é vivenciado já nos primeiros anos de 
vida desses jovens, sendo por isso denominados nativos digitais. Levando em 
conta essa nova realidade e a dificuldade que os alunos têm demonstrado no 
trabalho com o texto impresso, cabe analisar até que ponto essas dificuldades 
estão relacionadas ao contato frequente com as novas tecnologias da comuni-
cação e informação. Partindo-se das propostas teóricas de Soares (2000), que 
sugere haver diferentes formas de letramento, pretende-se, portanto, refletir 
acerca dessas novas práticas de leitura e escrita digitais, pensando no papel do 
professor enquanto mediador de aprendizagem.

Palavras-chave: letramento digital; competências linguísticas; ensino de Língua Portu-
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Resumo
Neste trabalho, buscaremos analisar um projeto de leitura que articula a práti-
ca pedagógica a materiais diversificados da Turma da Mônica, visando criar 
um ambiente letrado significativo e enriquecedor. O projeto vem sendo reali-
zado em uma turma de alunos com 4 anos de idade em  uma Unidade Munici-
pal de Educação Infantil no Barreto, Niterói- RJ, e tem como principal objetivo 
compreender como podemos estimular o  interesse pelas práticas de leitura 
e propiciar experiências  letradas em crianças provenientes de comunidades 
carentes, que dispõem de um ambiente letrado bastante limitado. Os recursos 
utilizados para geração de dados foram observações diárias, registros fotográ-
ficos e notas de campo.  Considerando as primeiras observações,  podemos 
perceber que a proposta de convidar os personagens da Turma da Mônica  
para serem os principais elementos motivadores de um processo de  incen-
tivo a leitura tem alcançado os  objetivos, pois tem despertado, em muitos, a 
paixão pelos personagens e o interesse pelos livros e revistas infantis. A cria-
tividade e a ousadia tem nos permitido obter grandes avanços  no que se refere 
à formação plena do nosso educando. E, por acreditarmos que essa prática 
pedagógica possa ser uma possibilidade de “educar-letrando”, de forma ar-
ticulada e simultânea, que unimos esforços para tornar o nosso fazer docente 
um espaço de formação e ampliação de conhecimentos, não só dos nossos 
alunos, mas de todos os envolvidos no processo educativo.
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Talita de Oliveira, Dra. 

Resumo
A cor é uma sensação produzida nos nossos olhos por raios luminosos in-
terpretados pelo nosso cérebro. Assim sendo, as cores têm papel importante 
na nossa visão do mundo, formando uma tríade – cor, forma e matéria – que 
estrutura o lugar e os objetos e provoca estímulos sobre o ser humano. O pre-
sente trabalho tem como objetivo analisar as narrativas de trabalhos artísticos 
de alunos na faixa etária compreendida entre 13 e 16 anos de uma escola 
pública a partir do uso da cor e da atribuição de seus significados em suas 
produções plásticas. Pretende-se assim, traçar o perfil psicológico, motor e 
cognitivo deste aluno, utilizando como principal referência teórica para a pes-
quisa textos do artista Wassily Kandinsky (na relação da/com a cor) e de Vy-
gotsky (teoria de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo). 
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O Pensamento Trágico de Nietzsche 
e suas Contribuições ao Ensino da Filosofia

João André Fernandes da Silva; Professor de Filosofia; CEFET/RJ
Mestre em Filosofia/PUC-RJ

Resumo
Nietzsche é considerado pela tradição um filósofo trágico. O que isso sig-
nifica? No contexto da filosofia nietzschiana, o pensamento trágico se opõe 
radicalmente ao pensamento metafísico. Neste sentido, o objetivo de nossa 
comunicação é apresentar toda a relevância filosófica do pensamento trágico 
de Nietzsche, especialmente sua importância para o ensino da filosofia.  A 
ideia é mostrar como Nietzsche é importante na tentativa de superar a visão 
metafísica tradicional. Seria possível pensar o devir sem enquadrá-lo nas cat-
egorias tradicionais da metafísica? É possível pensar a existência sem a ideia 
de um fundamento eterno e imutável, como se apresenta no conceito de Deus. 
De que maneira Nietzsche tenta superar essa metafísica? Nosso intuito é jus-
tamente apresentar essa tentativa como uma forma exemplar de experiência 
filosófica. Aliás, essa experiência, em Nietzsche, não é somente uma experiên-
cia de pensamento, mas fundamentalmente é uma experiência de vida. Esse 
é o grande aprendizado nietzschiano: filosofar é experimentar intensamente 
a vida. Para atingir nosso objetivo analisaremos alguns dos principais con-
ceitos da filosofia de Nietzsche, com destaque para o conceito de eterno re-
torno. Com isso, esperamos enriquecer o debate sobre o ensino de filosofia no 
CEFET/RJ.
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Resumo

Com a Análise de Redes Sociais – ARS - pode-se analisar diferentes caracterís-
ticas na formação das redes e detectar comunidades dentro delas. Este trabalho 
tem por objetivo analisar quatro redes sociais de tamanhos variados e estudar 
as principais características apresentadas na formação dessas redes estudadas, 
como o emprego de técnicas para identificação de agrupamentos, que podem 
separar os pontos da rede em grupos de acordos com critérios de similaridade. 
Para isso, foram estudados algoritmos que são capazes de detectar estrutura 
de comunidades em redes, e algumas medidas de qualidade que servirão para 
validação dos métodos utilizados. Os algoritmos selecionados para o estudo 
foram k-means e espectral, os quais foram aplicados às quatro redes. A partir 
dos resultados encontrados foi possível comparar e avaliar a eficiência destes 
algoritmos e as relações presentes em cada rede. Pôde-se observar que os al-
goritmos geraram resultados bastante diferentes na maioria das vezes e que o 
k-means, em geral, apresentou-se mais eficiente de acordo com os resultados 
obtidos pela medida de qualidade.
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Resumo

Após constatar que alguns alunos de catequese – contexto de letramento re-
ligioso promovido pela religião católica – apresentam dificuldades de leitura 
e escrita, resolvemos investigar qual motivo os levaria à má compreensão da 
aprendizagem a que são expostos, por intermédio de atividades propostas/
realizadas durante a catequese. Através da escolha de um aluno, para fins 
de estudo de caso, analisaremos a gravação de duas aulas de catequese de 
uma determinada turma, as notas de campo do pesquisador e relacionare-
mos as informações obtidas com o resultado de uma atividade do investigador 
– referente ao ensinamento bíblico e condizente com o conteúdo abordado 
nas aulas anteriores, proposta ao aluno. A partir desta pesquisa verificaremos 
até que ponto o contexto do evento de letramento religioso, em que o aluno 
está inserido, tem relação com a sua aprendizagem escolar e que efeito este 
conhecimento escolar causaria sobre o aluno em meio ao seu desempenho 
durante as aulas de catequese. Veremos se de fato há alguma relação de causa 
e efeito entre as dificuldades no letramento religioso e o letramento escolar.
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Resumo
Neste trabalho, pretendemos apresentar os gêneros textuais presentes na prova 
de espanhol do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano de 2012, 
observando se tais gêneros correspondem àqueles propostos no Currículo 
Mínimo (CM) de Língua Estrangeira (LE). No ano de 2012 foi implementado 
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro o Currículo Mínimo, documento 
que determina que a prática pedagógica dos professores tenha como base o 
conceito de gênero textual, sugerindo o trabalho com um gênero distinto em 
cada bimestre do ensino fundamental e médio. Contudo, será que o ENEM 
contempla os gêneros propostos pelo CM? Em nossa apresentação pretend-
emos: (a) fazer um levantamento dos gêneros selecionados na elaboração da 
prova de espanhol do ENEM 2012; (b) comparar se os gêneros apresentados 
no ENEM correspondem àqueles sugeridos no CM; (c) refletir sobre a necessi-
dade de o professor adequar suas aulas à proposta pedagógica do CM. A me-
todologia consiste em um levantamento dos gêneros que aparecem na prova 
de espanhol do ENEM e em sua comparação com o CM, observando se há 
necessidade de reflexão e reconstrução da prática docente. Como fundamen-
tação teórica, recorremos aos estudos de Marcuschi (2003); Ramos (2004), 
Dolz e Schneuwly (2004), Motta-Roth (2005), além das prescrições dos docu-
mentos que regem a educação no Brasil, como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB, 1996), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998, 1999), 
Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM, 2006) e o CM de Língua 
Estrangeira da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (2012). 

Palavras-chave: Ensino de espanhol; ENEM; Currículo Mínimo.
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Resumo
Com base em minha trajetória profissional e nos desafios constantes do fazer 
docente, me propus a elaborar este trabalho como fruto de reflexões, experiên-
cias e questionamentos que frequentemente surgem no decorrer de minha 
atuação como educadora. O Currículo Mínimo (CM), documento elaborado 
com o objetivo de nortear o trabalho dos profissionais da educação, foi imple-
mentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2012.  Como 
professora integrante da equipe elaboradora do referido documento e profes-
sora de espanhol atuante na rede estadual de ensino, constatei, em relação aos 
docentes, especialmente os de língua espanhola das escolas estaduais, que, a 
princípio, poucos seguiam o CM, alegando razões como questões políticas, 
falta de articulação entre a proposta do documento e o livro didático adotado 
através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e/ou a concepção de 
ensino-aprendizagem do docente. Contudo, tal prática vem sendo modificada. 
Atualmente, alguns professores optam por adequar sua prática pedagógica ao 
CM, considerando, inclusive, que o trabalho com gêneros textuais propicia ao 
professor maior preocupação quanto à elaboração das aulas e, ao aluno, praz-
er pelo aprendizado, uma vez que estará (re)conhecendo os diversos gêneros 
presentes na sociedade na qual encontra-se inserido. O objetivo deste trabalho 
está em apresentar o CM e sua concepção de linguagem baseada no ensino 
dos gêneros textuais, observando como tem sido realizado seu processo de 
implementação. Para subsídio, buscarei apoio teórico em pesquisadores de 
políticas públicas, ensino de espanhol no Brasil, estudos de gênero textual e 
diferentes documentos prescritivos da Educação Brasileira.

Palavras-chave: Ensino de espanhol; Matriz Curricular; Currículo Mínimo.
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Nem Tio Sam, Nem Big Ben: A Importância do Inglês como Língua 
Acadêmica (ILA) na Internacionalização do Ensino Superior do CEFET/RJ
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Angela Lopes Norte, Dra.

Resumo
A língua inglesa se consolidou como língua franca no mundo contemporâ-
neo. A Globalização fez com que o mundo interagisse mais, trocasse mais 
informação. Nesse dilúvio informacional, é necessário manter-se sempre atu-
alizado. No meio acadêmico, o conhecimento da língua inglesa se tornou 
essencial, seja em congressos internacionais quanto em oportunidades de 
mobilidade acadêmica internacional. A proposta da pesquisa foi analisar a 
importância do conhecimento de inglês no processo de internacionalização 
do ensino superior através de programas de mobilidade acadêmica do CEFET/
RJ. O intercâmbio é uma forma de aprimorar o currículo do graduando, acres-
centando uma experiência do exterior. Hoje, o Governo expandiu as oportu-
nidades de mobilidade acadêmica internacional; portanto, esse é o momento 
de galgar uma oportunidade, visto que o programa federal Ciência Sem Fron-
teiras oferece todas as condições ao aluno. Há outras formas de mobilidade 
acadêmica, como as parcerias realizadas diretamente com outras universi-
dades. No CEFET/RJ, há diversas oportunidades. Nesta pesquisa, duas entre-
vistas foram feitas com perguntas sobre as perspectivas do intercâmbio e o 
reconhecimento da importância do inglês nesse processo. Os dados obtidos 
foram analisados e foi possível chegar à conclusão que o conhecimento de 
inglês é fundamental para um bom intercâmbio, visto que, mesmo em países 
lusófonos, muitas aulas são em inglês e, além disso, muitos outros alunos, tam-
bém em mobilidade acadêmica, são estrangeiros e a língua inglesa é, portanto, 
a chave de comunicação.
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Formação de Professores de Língua Estrangeira: o que as Cartas de 
Candidatura para o um curso de especialização podem nos dizer?

Lilian dos Santos Ferreira; Especialização em Ensino de Língua Estrangeira; lilian.fer-
reiran@gmail.com

Flávia Silveira Dutra, Ms.

Resumo
Nos dias atuais, existem docentes em buscam da formação continuada em 
diferentes meios: pós-graduação, curso de extensão, oficinas, palestras. Por 
diferentes motivações, atualizar-se ou até mesmo preencher uma lacuna deix-
ada pelo curso de licenciatura, que por sua vez, não dá conta da formação 
desses profissionais da educação, instigando-os a procurar alternativas que os 
tornem atuantes exercendo a sua profissão. Ao concluírem a graduação, os 
recém-formados encontram com realidades dispares com aquelas vivencia-
das ao longo dos estágios, que, por muitas vezes, não conseguem atender às 
expectativas dos futuros professores. As discussões acerca dessas experiências 
não são suficientes para refletir sobre as questões que surgem durante esse 
momento na vida dos professorandos. A teoria e a prática, que deveriam estar 
juntas, aparecem dissociadas no processo da construção dos docentes. O ob-
jetivo desse trabalho é mostrar a construção da identidade de professores de 
língua estrangeira que ingressam no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Ensino de Línguas Estrangeiras oferecido pelo CEFET-RJ. Essa pesquisa propõe 
um debate sobre os motivos que levaram esses educadores a fazer um curso 
de especialização, assim como se constitui a sua identidade profissional diante 
das expectativas criadas a partir desse curso. Como norteadoras para essa re-
flexão, as cartas de candidaturas construídas pelos professores como parte do 
processo seletivo  auxiliarão para a compreensão da formação desses profis-
sionais, por meio de um paradigma de pesquisa interpretativista. 
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Resumo 

Segundo Andréa Filatro (2004), “o design instrucional se dedica a planejar, 
preparar, projetar, produzir e publicar textos, imagens, gráficos, sons e movi-
mentos, simulações, atividades e tarefas ancorados em suportes virtuais”. O 
objetivo do presente trabalho é apresentar uma proposta de elaboração de 
material didático digital com base na perspectiva do design instrucional. Tal 
material é destinado a um curso de inglês a distância pertencente a um Pré-
Vestibular Social no estado do Rio de Janeiro. Parte do material impresso 
existente no curso foi transposto para um ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA), tentando assim, criar uma comunicação mais eficaz com os alunos, 
além de proporcionar um ambiente de trabalho mais colaborativo e interativo 
entre os atores do processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Design Instrucional; Material Didático Digital; Ensino a Distância

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Linguística, Letras e Artes
Área: Letras
Sub-área: Línguas Estrangeiras Modernas



47
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Talita de Oliveira, Dra.

Resumo

Este trabalho se propõe a analisar uma aula de leitura e produção textual de 
uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede privada 
do município de Belford Roxo, no intuito de investigar a relativa facilidade 
apresentada pelos alunos em produzir textos no ambiente das redes sociais, 
em contrapartida ao ambiente escolar. Para a elaboração deste estudo, serão 
levadas em consideração as teorias sobre letramento defendidas por Soares 
(2002) e Kleiman (1995). O presente trabalho visa entender as razões que 
tornam a produção escrita nas redes sociais tão atraente e facilitadora para a 
atividade de elaboração de textos e em que medida isso pode gerar benefícios 
para o aprendizado da leitura e da escrita na sala de aula de língua materna, 
no contexto escolar.
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Resumo

Este trabalho visa analisar e debater modelos científicos e paradigmas vigen-
tes sobre o clima terrestre, assim como, as mudanças de crenças e valores na 
atualidade sobre as ciências, e como esses aspectos podem vir a melhorar o 
ensino-aprendizagem de ciências no ensino médio. Mostrando aqui as idéias 
das correntes científicas tanto as que defendem uma ação humana para mitigar 
os efeitos possivelmente causados pela humanidade quanto das que defendem 
que as mudanças são mais naturais do que causadas pela sociedade industrial 
moderna, tentando fazer com que ao verificar os dois lados, o aluno seja mais 
participativo e que tenha um pensamento crítico e possa formar sua própria 
opinião. Discutir conceitos físicos e desenvolver atitudes através do reconheci-
mento da essência da ciência que deve prover não só conhecimento, como 
também condutas específicas, podendo o aluno expressar atitudes éticas e 
atuar em sociedade como um cidadão consciente.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem de ciências, evolução dos paradigmas científi-
cos, problemas ambientais, pensamento crítico.
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Mário Luiz de Souza, Dr. 

Resumo

Este presente artigo tem como objetivos: apresentar um breve histórico da im-
plementação das ações afirmativas no Brasil; conceituar ação afirmativa e ação 
positiva; analisar a situação do mercado de trabalho para a população negra e 
apresentar algumas discussões referentes à política de ações afirmativas. Para 
o desenvolvimento deste trabalho, foi adotada a revisão bibliográfica referente 
ao tema. Os movimentos sociais, que conscientizam e denunciam contra o 
racismo, contribuem muito para que haja uma diminuição das desigualdades 
entre brancos e negros, mas ainda não é suficiente para haver uma situação 
de igualdade em nossa sociedade. No entanto, a política de cotas raciais terá 
cumprido com sua finalidade quando houver melhora efetiva na educação 
básica de qualidade e o espaço universitário transformar-se em um espaço 
não só de formação acadêmica, mas também de formação de líderes que rep-
resentem a diversidade de grupos sociais e sejam sensíveis aos benefícios para 
a sociedade advindos do pluralismo de ideias.
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Resumo

O presente trabalho se caracteriza pela aplicação da técnica da controvérsia 
controlada de modo contextualizado a alunos do Ensino Médio em uma es-
cola privada na Zona Oeste do Rio de Janeiro durante as aulas de Biologia, 
utilizando os temas Tabagismo, CTS e Educação Ambiental, buscando a par-
ticipação e o aperfeiçoamento para a tomada de decisões. Como objetivo, 
pretende-se compreender como o uso da técnica de controvérsia em turmas 
de primeiro ano do ensino médio contribui para o melhor entendimento sobre 
os diversos aspectos relacionados ao tabaco. A metodologia utilizada refere-se 
a um estudo de caso com abordagem qualitativa. Para a coleta e análise dos 
dados utilizou-se um questionário inicial e final semi-estruturados durante a 
aplicação da controvérsia no ano de 2012 e uma entrevista semi-estrutrada 
em 2013, um ano após a aplicação da controvérsia, para uma melhor análise 
dos resultados.
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Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área:Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área:Tópicos específicos de educação



51

Multiletramento(s): A leitura visual como prática social
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Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo apresentar o multiletramento (relacionado 
com diversas modalidades de linguagens) inserido nas práticas formais e não-
formais dentro de um contexto pós-moderno no qual se encontram diversos 
tipos de discursos e de gêneros textuais que nos fazem sentir a necessidade de 
ver, de ler através de imagens. Logo, a estimulação de uma mensagem-imagem 
se torna muitas vezes impactante, até porque a percepção pelo mundo começa 
muito antes na “aparência”, no visual das coisas. Neste sentido, a leitura visual 
contribui para o desenvolvimento e para a maturidade na adaptação do sujeito 
no meio em que ele vive. A intensificação do uso de imagens nas práticas so-
ciais contemporâneas favorece ao desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
além de destacar qualidades semânticas, lexicais e pragmáticas das imagens.

Palavras-chave: Leitura Visual; Práticas sociais; Multiletramento.
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Resumo

O artigo propõe-se a refletir sobre o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa) e sua contribuição para o desenvolvimento e desempenho 
pedagógico do professor alfabetizador do 1º, 2º e 3º anos, nas escolas da rede 
do município do Rio de Janeiro. O projeto é um compromisso assumido pelo 
governo federal, o Distrito Federal, os Estados e Municípios de assegurar que 
todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º 
ano do Ensino Fundamental. A discussão é feita a partir da análise do material 
didático, adquirido durante os encontros presenciais de formação continuada, 
e das narrativas de professores alfabetizadores regentes de turmas. Ao discutir 
sobre o Projeto, pretendo refletir sobre as concepções pedagógicas da propos-
ta, o papel do professor/educador e as concepções de linguagem do projeto, 
associado às narrativas de experiências de alfabetização nas escolas da rede 
pública do município do Rio de Janeiro.  

Palavras-chave: Professor Alfabetizador; Narrativas e Concepções Pedagógicas
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Resumo

Esta pesquisa está voltada para uma reflexão crítica diante do processo de 
ressignificação do Projeto Pedagógico do Curso de Letras (Português- Espan-
hol) de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública do Estado do Rio de 
Janeiro. Nosso interesse está em compreender qual é a relevância desse instru-
mento legal a partir da última Reforma Curricular oficial dos Cursos de Letras 
da IES pesquisada, de que forma ele contribui para dar um outro sentido às 
Licenciaturas e qual é sua receptividade entre docentes. O Projeto Pedagógico 
da IES analisada propõe um novo currículo caracterizado pela articulação teo-
ria/prática, contrapondo-se ao antigo modelo “3+1” (3 anos de Bacharelado 
+1 ano de Licenciatura), em que não havia interação entre as disciplinas ped-
agógicas e as específicas dos Cursos de Licenciatura em Letras. Apresentamos 
nesta pesquisa um estudo do Projeto Pedagógico da Faculdade de Letras e da 
Faculdade de Educação da IES selecionada, entendendo que a Reforma das 
Licenciaturas (CNE, 2002) só se concretiza de modo eficaz quando há um per-
manente diálogo entre esses dois ambientes. Também comentamos sobre as 
propostas pertinentes ao Bacharelado e que alterações ocorreram na sua grade 
curricular a partir da última Reforma oficial para os cursos de Letras.
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Resumo

O objetivo dessa pesquisa, preliminarmente de cunho bibliográfico, é avaliar a 
possibilidade de se trabalhar com o conflito entre o ensino da norma padrão e 
a variação dialetal nas salas de aula das escolas do município do Rio de Janei-
ro. A partir da análise das variantes presentes na fala dos alunos, percebemos 
que a imposição da norma padrão como a única forma “correta” de se usar na 
escola pode ocasionar fracasso escolar, haja vista que tanto a norma padrão 
como a não padrão são passíveis de utilização, desde que estejam adequadas 
ao contexto em que o indivíduo irá utilizá-las. Com esta análise, iremos veri-
ficar possibilidades de apresentar em sala de aula essa diferença entre as duas 
normas, mostrando a importância de cada uma delas, sem corroborar com o 
preconceito linguístico, muitas vezes presente nas escolas. Isso contribuiria 
para valorizar as falas dos alunos e mostrar que não há o certo e o errado, mas 
o adequado e o inadequado quando se fala de língua.   

Palavras-chave: Variação Dialetal; Preconceito Linguístico; Normas Padrão e Não Pa-
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Resumo

Este trabalho visa contribuir com a discussão a respeito da mediação dos con-
hecimentos de filosofia na educação infantil. A partir da leitura da chamada 
“Física I” de Aristótelesatrelada ao recurso que a mitologia grega se faz ca-
paz de oferecer aos alunos, é possível indicar a possibilidade de construir um 
pensamento voltado para a curiosidade e a investigação acerca dos primeiros 
princípios (sendo estes os primeiros conceitos fundamentais) a serem apropria-
dos pelas crianças que estão inseridas na educação infantil. Dada a experiên-
cia em construção com crianças na faixa dos 4 a 5 anos neste espaço tão rico e 
complexo que representa a escola básica em sua fase primária, no pensamento 
científico atrelado ao recurso lúdico da mitologia grega, é possível encontrar 
um importante mecanismo de formação de indivíduos receptivos a novos sa-
beres, e ao mesmo tempo críticos, sendo capazes de compreender as deman-
das de si e de suas realidades.
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Patrícia Mattos Teixeira; Programa de Pós-Graduação em Tecnologia; patricia.mat-
tos28@gmail.com

Leonardo Silva de Lima, D.Sc.
Eduardo Ogasawara, D.Sc.

Resumo

A ocorrência de eventos extremos na costa brasileira pode estar diretamente 
relacionada a diversos parâmetros extraídos do Oceano Atlântico Tropical. 
Uma dessas questões que tem sido abordada na literatura é a seca no Nordeste 
do Brasil. As pesquisas indicam que um dos parâmetros importantes para a 
ocorrência dos eventos extremos é a Temperatura da Superfície do Mar (TSM). 
A utilização de técnicas de previsão destes dados é de grande importância 
para a antecipação dos eventos e possível preparação da população da área a 
ser afetada. Neste trabalho,o objetivo é o desenvolvimento de um modelo de 
Redes Neurais Artificiais (RNA) com o intuito de gerar previsões para a temper-
atura de superfície do marna região do Oceano Atlântico Tropicalnum certo 
horizonte de tempo.Os dados de TSM são reais e providos pelo projeto PIRA-
TA - PilotResearchMooredArray in the Tropical Atlantic, que éuma rede de ob-
servação composta por boiasdispostas na região tropical do Oceano Atlântico. 
Resultados computacionais parciais indicam que o modelo de Redes Neurais 
tem desempenho superior o modelo AutoregressiveIntegratedMovingAverage 
(ARIMA) quando são avaliadosoDesvio Absoluto Médio (MAD) e o Erro Médio 
Percentual Absoluto (MAPE).  

Palavras-chave:Redes Neurais;Temperatura da Superfície do Mar;PIRATA.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Engenharias
Área: Engenharia de Produção
Sub-área: Pesquisa Operacional
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Cor, gênero e sexualidade: sob o olhar da interseccionalidade

Patrícia Gabrielle Oliveira Rodrigues; Mestranda do curso de Relações Etnicorraciais –
PPRER; patirodrigues_85@hotmail.com

Roberto Carlos da Silva Borges, Dr. 

Resumo

Este trabalho se constitui como parte de pesquisa inicial de Mestrado que se 
propõe a refletir sobre as construções sociais “racismo”, “gênero” e “sexuali-
dade” e sobre como essas construções atravessam a vida escolar de pessoas 
marcadas por essas construções e, em particular, como objetivo específico de 
nosso trabalho,  a vida das travestis negras. Por se tratar de pesquisa inicial, 
enfocaremos  apenas  as desigualdades geradas a partir das diferenças que de-
finem os estigmas e lugares legitimados. Utilizaremos o conceito de intersecci-
onalidade, entendido aqui como a sobreposição de categorias socialmente 
excludentes, em particular neste caso,  a da sexualidade (o travestismo) e a 
da raça. Pretendemos, com esta investigação, contribuir para a edificação de 
novas possibilidades que ultrapassem o olhar universalizante que justifica e 
mantém desigualdades.

Palavras-chave: Racismo;Gênero;Sexualidade

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Ciência Política
Sub-área: Políticas Públicas
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As Tecnologias de Informação e o Projovem: A Reinserção dos Jovens Entre 
18 a 29 Anos no Ambiente de Trabalho – Educação  

Paulo Affonso Duffrayer Ormond Junior; Administração Industrial; ormond.paulo@
gmai.com

Antonio Mauricio Castanheira, Dr.  

Resumo
Este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar e analisar, a forma como 
é realizada a gestão do conhecimento (GC) técnico, tecnológico cientifico, 
criado no Projovem (Programa Nacional de Inclusão de Jovens), que objetiva 
trazer à juventude uma política de intervenção numa perspectiva inovadora, 
onde aglutina a educação básica, a qualificação para o trabalho e a ação co-
munitária com o intuito de propor um modelo para a reinserção do jovem 
- cidadão no mercado de trabalho e ensino. Estudar a experiência do Pro-
grama de Inclusão Jovens Trabalhador Juventude Cidadã adequado ao geren-
ciamento do conhecimento investigado, e que também contemple, de forma 
inter – relacionada, a criação de ambientes colaborativos, utilizando as tecno-
logias de informação e comunicação(TIC’s), principalmente a internet, quali-
ficando e capacitando esses jovens. O estudo se dará primeiramente, a partir 
de levantamento bibliográfico, objetivando a compreensão dos conceitos do 
Projovem no âmbito do Política Nacional da Juventude. E em seguida, com a 
realização do estudo detalhado  do Programa Trabalhador Juventude Cidadã, 
para o mapeamento das atividades de ensino e pesquisa, identificando as pes-
soas para a coleta de dados. Esta coleta se dará com a realização de entrevis-
tas, aplicando questionários, aos jovens de 18 a  29 anos que participam do 
Projovem Trabalhador Juventude Cidadã. A conclusão se fará com a análise 
crítica do modelo atual da ausência dos jovens da escola e do mercado de 
trabalho. A análise critica deve ser traduzida em definições e requisitos para a 
proposição das demais Políticas Públicas arrojadas e de caráter incisivos nessa 
conjuntura social. 

Palavras-chave: Reinserção, Sociedade da informação, Gestão do conhecimento

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Planejamento Urbano e Regional / Demografia
Área: Demografia
Sub-área: Política Pública e População



59

A História do Conceito de Função em Vídeo: da Produção a Aplicação em 
Sala de Aula

Paulo Roberto Castor Maciel; Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática; 2009-
2011; prcastor@hotmail.com

Tereza Fachada Levy Cardoso, Dra. 

 
Resumo
Os alunos da educação básica do estado do Rio de Janeiro vêm alcançando 
baixos resultados nas avaliações de larga escala. Mais de 60 % dos alunos não 
conseguem atingir o grau satisfatório, em Matemática, nestas avaliações. A 
pesquisa desenvolvida com este trabalho teve como objetivo promover uma 
aprendizagem mais significativa do conceito de função. Para isso foi utilizada 
a História da Matemática como estratégia de ensino e o vídeo como recurso 
didático. Para tal, produziu-se um vídeo sobre a história do conceito e elab-
orou-se um caderno de atividades sobre a temática. Durante a realização das 
etapas relacionadas à construção desse vídeo, houve a participação de alu-
nos de ensino médio, sob supervisão. Aplicou-se então, o vídeo e caderno de 
atividades em uma turma do 1º Ano do Ensino Médio da rede pública estadual 
do Rio de Janeiro. Como etapa prévia aos recursos didáticos foi realizada um 
teste com questões objetivas que tem a finalidade de verificar o conhecimento 
acumulado. Após a exibição do vídeo e resolução do caderno de atividades, 
teve-se a aplicação de uma segunda avaliação objetiva de modo a comparar 
os resultados. O vídeo se mostrou de grande valia para despertar o interesse 
dos alunos e no entendimento do conceito abordado. No entanto, pela cor-
reção dos cadernos de atividades foi possível analisar o raciocínio dos alunos 
e perceber em que ponto há a defasagem que os impedem de prosseguir na 
resolução ou quais os conceitos que necessitam ser retomados ou retificados.

Palavras-chave: História da Matemática, Educação Matemática, Função. 

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Multidisciplinar
Área: Ensino
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Sistemática Filogenética e Divulgação Científica: Análise da Revista 
Scientific American Brasil

Pedro Henrique Ribeiro de Souza; Mestre em Ciência, Tecnologia & Educação; pe-
drohrsouza@hotmail.com

Marcelo Borges Rocha, D. Sc.

Resumo

Este trabalho tem por objetivo analisar de que forma artigos de Divulgação 
Científica (DC), abordam a Sistemática Filogenética em seus textos. A DC é 
utilizada em atividades pedagógicas para contextualizar os conteúdos trabal-
hados, relacionando-os com o cotidiano do aluno. A Sistemática Filogenética 
consiste em um método rigoroso para a construção de filogenias e a clas-
sificação dos seres vivos a partir de suas relações de parentesco. Apesar de 
ser considerado um paradigma na classificação biológica, a Sistemática Filo-
genética é rara no Ensino de Biologia.  Neste trabalho, foram selecionados 15 
artigos da versão on line da Revista Scientific American Brasil, encontrados por 
palavras-chave relacionadas à temática analisada. No total, foram encontrados 
8 artigos que relacionam o tema com Evolução dos seres vivos, 4 com clas-
sificação biológica e 3 com investigações relacionadas à saúde, discutindo, 
ao final, de que forma tais textos podem contribuir para abordar a Sistemática 
Filogenética em sala de aula.

Palavras-chave: Sistemática Filogenética, Divulgação Científica, Ensino de Biologia

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-Área: Tópicos especiais em Educação
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Políticas de Expansão Universitária:
Perspectivas Docentes e o Discurso do MEC

Rachel Ribeiro Couto Rodrigues;
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Línguas Estrangeiras; chel_rodri-
gues@yahoo.com.br

Antonio Ferreira da Silva Junior, Dr. 

Resumo

Este trabalho refere-se à pesquisa monográfica que está sendo desenvolvida 
no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Línguas Estrangeiras 
do CEFET/RJ. O trabalho tem como proposta analisar a expansão universitária 
através do discurso do MEC e do relato de dois professores formadores de 
língua espanhola de uma universidade pública federal sobre como avaliam a 
política de democratização do ensino por parte do Governo, a realidade de 
trabalho vivenciada por eles e de como tais sujeitos pensam a formação do-
cente no curso de Letras/Espanhol. Trata-se de uma pesquisa que problematiza 
a imagem construída de professor a partir de dois gêneros: notícia publicada 
no portal do MEC e edital de concurso público e compara com o discurso 
dos professores formadores sobre seu trabalho num curso de Letras em pro-
cesso de implantação. No que se refere à metodologia de trabalho, a pesquisa 
classifica-se como qualitativa e a análise se dará mediante a construção de 
representações a partir das entrevistas estruturadas com os professores forma-
dores em confrontação com os gêneros publicados pelo MEC a partir de 2007, 
ano de implantação do Reuni (Programa de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais), projeto iniciado no Governo do ex-Presidente Luis 
Inácio Lula da Silva. Pretende-se, nesta comunicação, apresentar o andamento 
da pesquisa e os primeiros resultados da análise do corpora.  

Palavras-chave: Expansão do ensino superior; discurso do MEC; professor formador. 

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Linguística, Letras e Artes
Área: Linguística 
Sub-área: Linguística Aplicada
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Mutirão de Agricultura Ecológica (MAE): uma Experiência de Comunicação 
nos Caminhos da Construção do Conhecimento Agroecológico

Rafael Sá Rego de Azevedo; Educação e Comtemporaneidade 4º; rafael_sr_azevedo@
hotmail.com

Silvana Bezerra, Dra.

Resumo
Pretende-se apresentar um estudo de caso (sistematização e análise) da ex-
periência desenvolvida pelo Grupo (projeto de extensão) Mutirão de Ag-
ricultura Ecológica (MAE) na Universidade Federal Fluminense (UFF) desde 
2006. O Grupo surgiu a partir de um coletivo de estudantes do curso de Ge-
ografia que buscava realizar atividades ligadas a prática e como projeto de 
extensão pôde entrar em contato com as realidades profissional e agrária do 
Brasil. Por possuir um caráter fortemente transdisciplinar rapidamente passou 
a contar com estudantes de diversos cursos. O MAE trabalha com base em um 
feixe de princípios articulados: aliança entre teoria e prática, Agroecologia, 
ajuda-mutua, diálogo de saberes, comunicação, mutirão e autogestão. A partir 
da perspectiva da Educação procura-se perceber a relevância do projeto na 
formação de seus integrantes; buscando avaliar a importância da inserção da 
prática e da Agroecologia na formação do graduando; e ainda perceber e ex-
plicitar as mudanças promovidas pelo Grupo no espaço da UFF. Considera-se 
importante adotar uma base teórico-metodológica capaz de compreender as 
formas de agir/pensar do MAE. Com esse intuito foram consultados os textos 
utilizados pelo Grupo nos seus processos de formação e os documentos redigi-
dos pelo Grupo (projetos, relatórios, trabalhos apresentados em eventos, etc). 
Também foi realizada uma entrevista com quatro membros do Grupo, que 
já concluíram o curso de graduação, para entender a importância do projeto 
na sua formação. Considera-se então que o projeto/Grupo MAE se apresenta 
como um importante espaço, de formação e construção de conhecimento, 
alternativo ao modelo hegemônico hierarquizado e centralizador da univer-
sidade. 

Palavras-chave: Mutirão de Agricultura Ecológica, Comunicação, Agroecologia.  

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área: Educação Ambiental
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Ética e Ensino de Filosofia

Rafael Mello Barbosa, Dr.; professor de Filosofia do CEFET/RJ; outrorafael@hotmail.
com

Resumo
A filosofia é uma espécie curiosa de saber. Sob os auspícios do frontispício do 
oráculo de Delfos, ela nasce marcada para ser eminentemente reflexiva. Se 
fazer Filosofia implica em pensar o que é Filosofia, ensinar Filosofia também 
implica em pensar o que é ensinar filosofia. Contudo, acontece dos profes-
sores de Filosofia não refletirem sobre “como eu ensino Filosofia”. O que se 
vê acontecer é: professores universitários pensando a prática dos professores 
do ensino básico (mas não a prática docente universitária) e professores do 
ensino básico incapazes de fazê-lo, seja por falta de tempo, seja por falta de 
autonomia intelectual, seja por falta de terem com quem dialogar. Uma infeliz 
consequência disso é o fato de a maioria dos professores do ensino básico 
trabalharem com materiais e livros didáticos (vide os aprovados pelo MEC) 
que não estimulam o exercício da Filosofia, mas antes se atem à divulgação de 
certos conteúdos, como se História da Filosofia e Filosofia fossem uma mes-
ma coisa. Uma evidência disso é que, nenhum professor de Filosofia julgaria 
poder aprender Filosofia nos livros que ele recomenda aos seus alunos. Nessa 
compreensão há o fazer Filosofia do professor e o fazer Filosofia do estudante 
e são fazeres essencialmente diferentes. 

Esta comunicação é dedicada a pensar tanto essa incongruência ética que 
soe acontecer em sala de aula, quanto pensar em princípios norteadores para 
produção de materiais didáticos que não se distanciem da prática do filósofo e 
que permitam aos estudantes terem uma experiência real com o fazer Filosofia.

Palavras-chave: Filosofia; Ética; Ensino de Filosofia.

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Filosofia 
Área: Ética
Sub-área: Ensino de Filosofia 
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Gêneros Discursivos e o Ensino de Língua Portuguesa na Educação 
Profissional

Rafaela Capitanio Zanoni; Pós-graduação Lato Sensu em Letramento(s) e práticas Edu-
cacionais; rafaela.capitanio@yahoo.com

Talita de Oliveira, Dra.

Resumo
Este artigo desenvolve considerações de ordem teórica e crítica a respeito das 
relações entre educação profissional e gêneros discursivos, tendo como obje-
tivo principal justificar a importância da Língua Portuguesa nos mais diversi-
ficados níveis de educação profissional. Desse modo, este estudo, através da 
metodologia bibliográfica e documental, está orientado por questões cogni-
tivas ligadas às formas de aquisição do conhecimento científico por meio da 
linguagem, pelas teorias de Bakhtin em relação aos gêneros discursivos e pelos 
princípios que regem a educação profissional brasileira. Considera-se que a 
disciplina de Língua Portuguesa deve ser obrigatória nos primeiros semestres 
dos cursos técnicos de nível médio, em virtude de sua relevância na formação 
profissional, possibilitando que o aluno trabalhe com gêneros discursivos e de-
senvolva suas capacidades de comunicação oral e escrita diante da linguagem 
científica; da leitura, da produção textual e da análise crítica dos textos.

 
Palavras-chave:Gêneros discursivos;Educação Profissional;Língua Portuguesa;

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Linguística, letras e artes 
Área: Linguística 
Sub-área: Linguística aplicada 
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Feminização da Docência e a Desvalorização do Profissional da Educação

Rafaela Lopes Nunes da Silva; Pós Graduação em Letramento(s) e Práticas Educacion-
ais; rafela.lopes04@gmail.com

Leandro Cristóvão, Ms.

Resumo
O presente trabalho, a partir de pesquisa bibliográfica, pretende levantar 
um breve histórico sobre a luta das mulheres pela educação e qualificação 
profissional,traçando um paralelo com o ingresso da mulher na carreira 
domagistério. Analisando o processo de feminização da docência, nos níveis 
educacionais da Educação Infantil e Primeiro Segmento do Ensino Fundamen-
tal, a fim de propor uma reflexão voltada para educadores sobre os motivos 
que levaram e ainda levam, mulheres a escolher o magistério como profissão. 
Esse processo iniciou-se pela ideia de que a escola seria o local adequado a 
elas, por ser uma extensão do trabalho doméstico. Esta visão da educadora 
como “tia”/”segunda mãe” de seus alunos ainda persiste nos tempos atuais, 
gerando preconceito de gênero e desvalorização profissional. O ambiente 
escolar dos primeiros níveis de educação, por ser caracterizado como local 
feminino dificulta e pode até mesmo impossibilitar a entrada do homem. E 
a redução/desvalorização destas profissionais se dá na medida em que este 
ideário continua sendo a visão da sociedade em que vivemos, onde os respon-
sáveis procuram uma professora que tenha o mesmo zelo maternal esperado 
nas relações familiares, fazendo com que a importância central do trabalho 
educativo transforme-se em cuidado maternal.

Palavras-chave: Docência; Gênero; Desvalorização Docente; 

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Ciências Humanas
Área: Educação
Sub-área: História da Educação
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Análise da Percepção dos Universitários do CEFET- RJ sobre a  Gestão dos 
Resíduos Sólidos

Regina Helena Greco Torres – mestranda PPCTE; henatorres@uol.com.br

Marcelo Borges Rocha, D. Sc.

Resumo

Diante do crescimento da problemática relacionada aos resíduos sólidos, mui-
tas empresas estão cada vez mais preocupadas com as posturas socioambien-
tais de seus funcionários. Com isto, as instituições de ensino superior assumem 
uma função maior na formação de profissionais competentes e comprometi-
dos com a sociedade e o meio ambiente. Neste contexto, o trabalho tem como 
objetivo analisar como os estudantes dos cursos de graduação do CEFET-RJ 
(Campus Maracanã) percebem as questões relacionadas ao meio ambiente, 
mais especificamente na gestão de resíduos sólidos e o papel da Educação 
Ambiental em suas práticas. Para tanto, foram aplicados questionários aos alu-
nos concluintes dos 10 cursos superiores desta instituição. Posteriormente as 
respostas foram analisadas e categorizadas, segundo análise de conteúdo, e 
levadas a um tratamento estatístico. Pelas análises preliminares pode se esta-
belecer um paralelo entre as percepções e os cursos bem como suas grades 
curriculares.Ainda, apesar da maior parte dos alunos apresentar preocupação 
com a questão ambiental, são poucos os que demonstram isto por meio de 
ações ou conhecimento de termos relacionados ao assunto. Espera-se que 
estes dados possam servir de base para futuras ações em termos de Educação 
Ambiental e a uma melhor gestão de resíduos.  

.

Palavras-chave: Percepção; Resíduos Sólidos;Educação Ambiental;

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Engenharia sanitária
Área: Saneamento Básico
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Efeitos da interação bombeio-bombeio em amplificadores Raman 
distribuídos 

Renan Silva Santos, PPEEL, renansstos@gmail.com

Maria Aparecida Gonçalves Martinez, Ph.D.

Resumo

O amplificador Raman é uma das tecnologias chaves em sistemas de comuni-
cações ópticos. Uma pequena variação do ganho na banda (ripple) e uma alta 
razão sinal ruído óptica (OSNR) são as principais especificações a serem aten-
didas na operação do amplificador em sistemas de longa distancia. A interação 
bombeio-bombeio tem sua origem no espalhamento Raman estimulado entre 
os bombeio que ativam o amplificador, e é um processo que afeta o perfil de 
ganho, e consequentemente o ripple dos amplificadores Raman, com banda 
superior a 35nm. A relação entre o ripple e a interação bombeio-bombeio 
é analisada em função da potencia e comprimentos de onda relativos dos 
bombeios, e o tipo e comprimento de fibra do enlace amplificado. A analise 
é realizada através de simulações numéricas das equações que modelam o 
desempenho dos amplificadores.

Palavras-chave:Amplificadores Raman;Fibra Óptica;Amplificadores Ópticos

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Engenharias
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“Piénsalo bien, piénsalo mejor”:
 A música sob uma ótica intercultural nas aulas de E/LE através de canções 
do cantor e compositor Alejandro Sanz

Renata Martuchelli Tavela, Mestre em Literatura Portuguesa e Especialista em Ensino de 
Línguas Estrangeiras; renatamartu@yahoo.com.br

Antonio Ferreira da Silva Júnior, Dr. 

Resumo
A presente monografia defendida e aprovada no dia 19 de março de 2012, 
buscou estudar o gênero canção sob uma ótica intercultural nas aulas de es-
panhol como língua estrangeira (E/LE) através de canções do cantor e composi-
tor Alejandro Sanz. Para tal intento, foi realizado uma análise qualitativa com 
o objetivo de verificar unidades didáticas (com músicas pré-selecionadas por 
nós, do artista em questão) elaboradas por três professores informantes, assim 
como indagamos cada um desses professores através de um questionário so-
bre seu trabalho em sala com o gênero canção e o processo de elaboração de 
uma unidade didática a partir de uma música de Sanz. Através da análise do 
corpus, chegamos a conclusão que o gênero canção é um importante recurso 
motivacional que permite desenvolver tanto a habilidade linguística quanto as 
demais habilidades,além de possibilitar ao professor refletir com seu alunado 
sobre temas da contemporaneidade.Após a apresentação e análise dos dados, 
propomos exemplos de unidades didáticas com cada uma das músicas pré-se-
lecionadas para este estudo, com o intuito de exemplificar aos professores de 
E/LE um trabalho crítico e reflexivo com o gênero canção a partir de uma per-
spectiva intercultural.Inclusive, citamos a criação de um blog educativo com 
tal finalidade (que continua sendo atualizado) e com grande receptividade 
tanto de professores de E/LE do Brasil quanto de fora do país, demonstrando 
ainda mais a relevância do tema. Por último, esperamos com esta pesquisa 
também demonstrar o lado altruísta e o engajamento sociocultural de Alejan-
dro Sanz, vertentes ainda pouco conhecidas no Brasil.  

Palavras-chave: Gênero canção; motivação; intercultural; E/LE; Alejandro Sanz.
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Letras Negras: as Poéticas Negro-Diaspóricas de Éle Semog e José Luis 
Hopffer C. Almada

Ricardo Silva Ramos de Souza; Relações Etnicorraciais; risoatelie@gmail.com

Sérgio Luiz de Souza Costa, Dr.

Resumo
A partir das experiências literárias do Harlem Renaissance e da Negritude 
nos Estados Unidos e na França, respectivamente, o presente artigo pretende 
demonstrar como características desenvolvidas por esses movimentos cul-
turais da primeira metade do século XX permanecem atuantes nas literaturas 
da diáspora africana e da África, neste caso, a partir da análise de poemas 
do brasileiro Éle Semog e do cabo-verdiano José Luis Hopffer Almada. Essas 
marcas de uma escrita negro-diaspórica, para além do questionamento aos 
cânones de seus países, desvelam linguagem contra-hegemônica para denun-
ciar a condição de subalternidade dos negros nas sociedades, reconfiguram 
as rasuras da história oficial excludente, assinalam a contribuição efetiva dos 
negros na construção de seus países e propõem a valorização das culturas ne-
gras a favor das identidades plurais de suas sociedades. O presente artigo terá 
o suporte teórico de W.E.B. Du Bois, Aimé Césaire, Stuart Hall, Paul Gilroy, 
Kabengele Munanga, Carlos Moore, entre outros. 

Palavras-chave: Literatura Negro-Brasileira; Literatura Cabo-Verdiana; Literatura Com-
parada
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As Diferentes Imagens do Professor no Ambiente Escolar e Nos Cursos 
Preparatórios

Roberta Silva Barreira: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Letramentos e Práticas Edu-
cacionais; robertadojo@gmail.com

Antonio Ferreira da Silva Junior, Dr.

Resumo
O presente trabalho objetiva analisar a narrativa de vida pessoal e profissional 
de um professor de Língua Portuguesa, atuante em um curso pré-vestibular 
social situado na Região dos Lagos, do Rio de Janeiro, a fim de compreender, 
sob a perspectiva do educador, quais imagens são constituídas em ambientes 
como a escola de base e os cursos preparatórios. A análise se dá como forma 
de compor sentidos entre a experiência desse profissional e a minha vivên-
cia como professora do mesmo curso, compartilhando inquietações que per-
meiam, sobre tudo, os discursos de professores recém-formados. A trajetória 
de vida empregada como corpus para esta pesquisa/ do docente participante 
apresenta as motivações para a escolha pelo magistério, bem como circun-
stâncias desagradáveis que o fizeram optar apenas pela atuação como profes-
sor do Ensino Superior. A partir da composição de sentidos do relato, pre-
tende-se entender, ainda, quais as motivações para a frustração com o ensino 
de base do docente participante, questionando seu interesse pela atuação no 
nível superior como único espaço de exercício do magistério. A pesquisa nar-
rativa foi o método experimental escolhido para a aplicação da análise, por 
ser entendido como o mais apropriado (Mello, 2010), mediante sua proposta 
principal: gerar sabedoria por meio do compartilhamento de experiências. Na 
composição de sentidos, retomo conceitos relevantes, tais como a importân-
cia da narração como forma tradicional de construir a sabedoria (BENJAMIN, 
1985); as concepções de professor como mediador e agente de letramento 
(OLIVEIRA,2010); além do conceito de imagem empregado por Ribeiro (2000), 
citando Mialaret (1981). 
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O METODO GENEALÓGICO COMO UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Roberto dos Santos Beites; Ensino de Filosofia com Ênfase na Prática Docente; betobe-
ites@gmail.com

João André Fernandes da Silva, Ms.

Resumo
Esforçar-nos-emos para demonstrar que o Método Genealógico de ensinar é 
mais do que uma alternativa pedagógica inovadora que visa oferecer soluções 
mágicas ou técnicas sofisticadíssimas para resolver os problemas da Educação 
e a importância de seu papel na sociedade. Seu objetivo será a implantação 
de um modelo educacional que estimule a construção de um ambiente escolar 
democrático onde todos os atores participantes – docentes e discentes - sejam 
protagonistas. Um espaço que viabilize a formação de mentes criativas, livres 
e autônomas, que veja o diálogo com uma ferramenta privilegiada à aquisição 
do saber e que conceba as múltiplas formas de conhecimento – as inúmeras 
disciplinas que compõem a grade curricular - como perspectivas imperfeitas 
e inacabadas acerca da realidade – a vida concebida como a matéria-prima 
mais significativa no processo de aprendizado. Uma escola que estimule a to-
dos os seus membros a se colocarem a todo instante como aprendizes, como 
crianças boquiabertas e espantadas diante do eterno fluir do real, prontos para 
vivenciar a conquista das informações como uma excitante aventura diante do 
vasto e arriscado abismo. Uma tarefa que vise à formação de Espíritos Livres 
no cotidiano escolar.  

Palavras-chave: Ensino; Filosofia; Genealogia
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Educação em Ciências e Direitos Humanos: Ciência, Tecnologia, Sociedade 
e Arte na perspectiva intercultural

Roberto Dalmo Varallo Lima de Oliveira; roberto_dalmo@id.uff.br

Glória Regina Pessôa Campello Queiroz, D.Sc.

Resumo

O presente trabalho configura-se em uma reflexão-ação sobre a escola, um 
espaço homogenizador e monocultural – com poucas exceções – que, em 
tempos multiculturais, deve ser reestruturada para atender a novas deman-
das sociais. Dessa forma, apresentamos a estratégia didática CTS-ARTE e es-
tabelecemos um diálogo com a perspectiva intercultural com os objetivos de 
responder a questões como: É possível trabalhar de forma a levantar discussões 
políticas sem desmerecer os conteúdos científicos, mas colocá-los em con-
textos sociais e tecnológicos? É possível criar práticas que levem a uma visão 
crítica dos Direitos Humanos, capaz de favorecer processos de democrati-
zação, de articular a afirmação dos direitos fundamentais de cada pessoa e 
grupo sócio-cultural, com o reconhecimento dos direitos à diferença? Por fim 
apresentaremos três projetos realizados na Escola Básica e, ainda, duas sug-
estões e uma perspectiva para trabalhos futuros. 
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MECANISMOS INTELIGENTES APLICADOS À IDENTIFICAÇÃO DE 
NOVIDADES EM SISTEMAS DE SONAR PASSIVO 

Rodrigo Morais Guedes; Mestrando em Engenharia Elétrica; rodcavalera@bol.com.br

 João Baptista de Oliveira e Souza Filho, D.Sc. 

Resumo

No contexto de sistemas de sonar passivo, sistemas de apoio à decisão pos-
suem um papel importante para os operadores de sonar. O desenvolvimento 
de sistemas de classificação automática eficazes demanda a existência de 
bases de dados ricas, cuja obtenção esbarra em vários problemas práticos. 
Assim, face à complexidade da tarefa e ao grande número de embarcações 
e cenários operativos possíveis, dispor de um sistema auxiliar que alerte o 
operador de sonar sobre os contatos desconhecidos é de extrema relevância, 
visto tal sistema influenciar decisões que envolvem risco de vida. Neste tra-
balho é analisada a técnica de Análise de Componentes Principais (do inglês 
Principal Component Analysis) para a detecção de novidades. Segundo esta 
proposta, para cada classe conhecida, é produzida uma PCA a fim de com-
pactar e reconstruir os dados, e o erro de reconstrução obtido neste processo 
é utilizado para a identificação das novidades. Diferentes aspectos relativos 
ao dimensionamento das expansões PCA de cada classe mostraram impactar 
na eficácia deste detector e foram analisados. Utilizando uma base de dados 
reais, adquirida em raia acústica e constituída por 8 classes, uma eficácia de 
detecção de novidades superior a 65% foi obtida, um resultado significativa-
mente superior a outros trabalhos similares na literatura. 

Palavras-chave: Sistemas de Suporte a Decisão, Detecção de novidades; Análise de 
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A Inserção da Informática Educativa no Currículo Escolar: 
Um estudo de caso no município de Duque de Caxias

Simone Silva Cunha; Especialista em Educação Tecnológica;
 mone_fenix@yahoo.com.br

José Eduardo Ramalho Dantas, Ms. 

Resumo
Hoje em dia, quando a expressão “Tecnologia na Educação” é empregada, 
dificilmente se pensa em giz e quadro-negro ou mesmo de livros e revistas, 
muito menos em entidades abstratas como currículos e programas. Normal-
mente, quando se usa a expressão, a atenção se concentra no computador, 
que se tornou o ponto de convergência de todas as tecnologias mais recentes 
(e de algumas antigas). E especialmente depois do enorme sucesso comer-
cial da Internet, computadores raramente são vistos como máquinas isoladas, 
sendo sempre imaginados em rede - a rede, na realidade, se tornando o com-
putador O presente trabalho foi um estudo de caso realizado em duas escolas 
municipais no município de Duque de Caxias, para abordar a relação entre 
a Informática Educativa e o currículo escolar no que concerne a inserção dos 
conceitos acerca da tecnologia no contexto escolar. Uma vez verificada a essa 
relação, foi feita uma constatação da aplicabilidade dessa práxis pedagógica 
e subsequente reflexão da construção dos Projetos Políticos Pedagógicos das 
unidades escolares estudadas. Os resultados obtidos pela pesquisa de cunho 
qualitativo, numa avaliação final, comprovarão a importância da inserção In-
formática Educativa nos Projetos Políticos Pedagógicos, uma abordagem co-
tidiana própria para a educação qualitativa, auxiliando a construção de uma 
educação voltada para a sociedade globalizada em que nos encontramos. As-
sim, a tecnologia está para a educação como a educação está para a tecnolo-
gia.
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Relações entre Arte, Memória e Identidade 
na Educação de Jovens e Adultos 
 
Sirlene Ribeiro Alves da Silva; Programa de Pós-Graduação em Relações Étinco-raciais; 
sirlenealvesbr@yahoo.com.br
 
Orientador Álvaro Senra, Dr.  
 
 
Resumo
O presente trabalho faz parte da pesquisa para dissertação de mestrado que 
está sendo desenvolvida no Programa em Relações Étnico-raciais pelo Cefet-
RJ. Neste estudo pretende-se investigar os desdobramentos da lei 10.639/03 
com relação à memória e identidade negra no ambiente escolar, mais precisa-
mente no currículo de Arte da Educação de Jovens e Adultos. Ao completar 
dez anos de sua aprovação, a lei que institui a obrigatoriedade da história e 
cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, ainda suscita questiona-
mentos e posicionamentos. No universo escolar, sua aplicabilidade, resulta-
dos, e princípios continuam sendo analisados, como uma forma de recon-
hecer a importância desse instrumento legal para a valorização da população 
negra e suas heranças sócio/culturais. Partindo desse pressuposto, a Educação 
de Jovens e Adultos se coloca como um campo fértil para essa investigação, 
isso porque a maioria de seus alunos é composta por negros, descendentes de 
índios, trabalhadores rurais, entre outros sujeitos que, conforme declarado em 
documentos oficiais, são marcados pela exclusão social e também educacion-
al. Nesse contexto, como um campo simbólico, repleto de sentidos e significa-
dos, a Arte é compreendida como uma área fundamental, capaz de construir 
e reconstruir discursos e diálogos que produzam efetivamente uma educação 
mais justa e igualitária. A metodologia que está sendo empregada é a pesquisa 
social de cunho qualitativo, baseado em dois instrumentos metodológicos: a 
pesquisa documental e a pesquisa de campo, pelos quais serão investigados 
documentos oficiais que embasem o trabalho docente, como também práticas 
pedagógicas e sua compreensão por parte dos alunos.
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Letramento e a Construção de Novos Leitores-Modelos

Suelen Barbosa da Silva; Letramento e Práticas Educacionais; suelenbar3@gmail.coml

Talita de Oliveira, Dra.

Resumo

O presente trabalho consiste em mostrar que, embora a realização de um texto 
e um evento de letramento se assemelhem na subordinação aos seus leitores-
modelos / público-destinatário, pois todo evento de letramento se dá por meio 
de um texto, esta subordinação não se dá na mesma medida, uma vez que, 
no primeiro caso, o produtor do texto está preso ao seu leitor-modelo que, 
segundo Umberto Eco, é aquele cujas competências são as mesmas que as 
do produtor do texto, não admitindo múltiplas interpretações; e no segundo 
caso, no evento de letramento o que se espera é que o público destinatário 
seja capacitado a “avançar” na sua classificação de “leitor-modelo”, devido à 
presença do mediador, que permite a utilização de textos, a princípio, além da 
competência deste público. Em virtude disso, diferentes públicos destinatários 
com competências diferenciadas e compostos de simples leitores podem vir 
a tornarem-se leitores-modelos de obras antes não destinadas aos mesmos. O 
trabalho tem como base duas turmas, sendo uma de alunos do 9º ano de esco-
la pública e outra de alunos de curso pré-vestibular comunitário, e se dará na 
aula de Língua Portuguesa, onde será apresentado o gênero textual “História 
em Quadrinhos”, mais especificamente tirinhas da personagem Mafalda, de 
Quino, uma menina precoce onde a criticidade é a marca maior. Em ambas 
as turmas serão apresentadas algumas tirinhas, ver-se-á como as turmas as 
analisam, posteriormente serão apresentados e mediados textos que mostram 
outras tirinhas, e assim registrar as práticas de letramento.

Palavras-chave: Letramento, Leitor-Modelo, Prática Pedagógica.
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O Processo de Letramento na Formação de Pequenos Leitores

Suzana Maria de Oliveira; Lato Sensu Letramento(s) E Práticas Educacionais; suzanna.
oliv@hotmail.com

Talita de Oliveira, Dra

Resumo

Esse artigo pretende discutir como acontece o processo de letramento com 
crianças de uma turma de educação infantil, com idades entre quatro e cinco 
anos. Constitui um dos tópicos desse trabalho argumentar sobre a importância 
da presença dos pais nesse processo ativo de construção da leitura e da escrita, 
na fase inicial de aprendizagem. Além disso, pretende discutir como as crian-
ças, através da interação com os colegas e com o professor, vão construindo 
seus pensamentos, linguagens e identidades, em que vão se reconhecendo 
através das diferenças.Para tanto, foram analisadas as estratégias utilizadas 
pelo docente,ocorridas na sala de leitura em uma escola Municipal da Zona 
Norte do Estado do Rio de Janeiro, por meio de gravação em áudio e diário 
de campo.Foi constatado que a interação entre os alunos, a partir da leitura 
de uma história, constitui um fator importante no processo de construção de 
letramento das crianças que desenvolvem suas linguagens e percepções.

Palavras-chave:Educação Infantil; Interação; Letramento
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A filosofia e a construção de jogos: uma abordagem

Professora Taís Pereira, Mestre em Filosofia

Resumo

A comunicação tem como objetivo mostrar o trabalho realizado no campus 
de Nova Iguaçu, durante os anos de 2010, 2012 e 2013, envolvendo a con-
strução de jogos para o aprofundamento no estudo de filosofia entre os alunos 
do ensino médio. Ademais, pretende-se que esta exposição abra caminho para 
maiores desdobramentos na discussão sobre alternativas viáveis no ensino 
desta disciplina em sala de aula, para além da utilização do livro didático. 
Com efeito, a atividade de jogar envolve elementos importantes que auxiliam 
o estudo da filosofia. Afora o divertimento, os jogos oferecem aos participantes 
certa forma de se conduzir e conduzir os problemas ali definidos que, embora 
não explícitos na ação de jogar, são o ponto de partida para qualquer jogador 
e contribuem significativamente à prática da filosofia. Neste trabalho serão 
abordados dois elementos: a regra (e o seu uso) e o campo de ação compar-
tilhado. A seguir, se verá em que medida essas habilidades, inerentes ao jogo, 
também são necessárias ao estudo da filosofia, enquanto elaboração e prob-
lematização de conceitos. Em última análise, um projeto de construção cole-
tiva de jogos permitiria o aluno de ensino médio (especialmente para aqueles 
com alguma dificuldade na disciplina) tanto aprender o conteúdo proposto 
quanto compreender seu percurso no processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Jogos, filosofia, material didático
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As Contribuições das Tecnologias Telemáticas e da Formação de Professores 
na Efetivação da Educação Online
 
Teresa Raquel Dalta de Carvalho; Mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação pe-
ríodo; raqueldalta@hotmail.com
 
Alvaro Chrispino, Dr.
 
 
Resumo
 
Este trabalho teve como objetivo reconhecer o papel das tecnologias telemáti-
cas na educação a distância/online, e identificar o tipo de formação docente 
adequada para os profissionais que trabalham com essas modalidades. Foi re-
alizado levantamento bibliográfico acerca do tema, seguido de pesquisa quali-
tativa na forma de estudo de caso de dois cursos de especialização via Internet 
oferecidos por uma Universidade Federal, no âmbito da Universidade Aberta 
do Brasil. Os dados foram coletados através de observação, questionários e 
entrevista com docentes que atuam como Coordenadores de Disciplina, Co-
ordenadores de Tutoria e Professores-tutores. A análise dos dados revelou que 
boa parte dos docentes responsáveis pelos cursos não teve formação prévia 
para atuar em modalidades de educação não presencial, contando com a for-
mação continuada em serviço para adquirir novas habilidades. A maioria dos 
respondentes da pesquisa percebe a necessidade de formação complementar, 
apesar dos anos de experiência com a docência via Internet. Mesmo inseridos 
nos cursos, muitos docentes não reconhecem a educação online como mo-
dalidade própria da cibercultura, que difere, em sua essência, da educação a 
distância.

 
Palavras-chave: Educação a Distância; Educação Online; Tecnologias Telemáticas; 
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Letramento(s) e Educação Ambiental: Um diálogo possível na escola pública 

Vanessa Monteiro Castro, lato sensu em letramento(s) e práticas educacionais; ped.
castro@yahoo.com.br

Talita de Oliveira, Dra.

Resumo
As atuais discussões sociais e ambientais nos levam a questionar, muitas vezes 
sem respostas, o papel formador da educação. Junto a essa constante transfor-
mação social, o educador exerce um possível papel de facilitador na busca por 
novas dinâmicas do conhecimento. Logo, este trabalho visa à observação e às 
possíveis construções do fazer pedagógico docente, em sala de aula, a partir 
das práticas de letramento(s), orais ou escritas, relacionadas com a educação 
ambiental nas escolas públicas de ensino fundamental. Parte-se da exigência 
da Lei 9394/96 da educação brasileira que considera a educação ambiental, 
em seu artigo 26, § 7º, como parte obrigatória de um currículo integrado para 
a educação básica.  Para se buscar resultados, a realização da pesquisa, com 
entrevistas e observações das aulas e materiais (diários, projetos, relatórios) 
dos professores, ocorrerá em uma escola pública de ensino fundamental na 
Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O ambiente é um todo que cultural-
mente vem sendo segregado em partes que essencialmente deveriam per-
manecer juntas, o Homem e a Natureza, por exemplo. Assim a partir de uma 
visão geral e não partilhada do conhecimento e do sujeito, o objetivo é refletir 
a proposta de uma educação ambiental dialógica crítica com as práticas de 
letramento(s) considerando sujeitos (alunos, professores, comunidade escolar) 
ativos no processo onde a interdisciplinaridade e a contextualização sejam es-
senciais no processo educativo.

Palavras-chave: educação ambiental, alfabetização e letramento.
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Sistema de Referência no Ensino Médio: Uma Nova Proposta

Vinícius Vicente Supeleto; Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática; 
viniciussupeleto@yahoo.com.br

Sérgio Duarte, D.Sc. 

Resumo

Sistema de Referência é um dos conceitos fundamentais da física, deste 
aprendizado depende o aprendizado de outros tópicos importante. Entretanto 
livros-texto nem sempre trazem uma definição clara sobre o assunto, tratando 
de forma implícita ou através de exemplos o conceito de referencial. Além 
disso, os alunos do Ensino Médio terem dificuldade para explicitar um en-
tendimento correto de Sistema de Referência, o que pode estar ligado a um 
mau aprendizado deste conteúdo. Para auxiliar o aprendizado dos alunos foi 
criado um material que permitisse uma abordagem experimental pautada na 
Teoria de Aprendizagem Significativa Critica de Moreira e usando o vídeo 
didático produzido pelos alunos como ferramenta de aprendizagem. O ma-
terial criado consiste em um Roteiro de filmagem, um Tutorial de edição de 
vídeo no Windows e um Guia de aplicação para professores. O Roteiro de 
filmagem é voltado para o aluno que deve escolher um local para a filmagem, 
o local deve ter equipamentos de escada rolante ou esteira rolante, pois os 
experimentos envolvem conceitos ligados ao movimento relativo. Com um (ou 
mais) dispositivo de filmagem os alunos devem produzir as cenas descritas no 
roteiro e responder as perguntas que contém nele. Por fim é pedido aos alunos 
que editem as cenas e montem um vídeo com as perguntas do roteiro sendo 
respondidas neste. Este trabalho pretende avaliar a abordagem descria acima, 
bem como material criado para auxiliar a aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Sistema de referência; Referencial Inercial; Ensino de Física; Novas
Tecnologias;

Classificação do Trabalho na Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq

Grande Área: Multidisciplinar
Área: Ensino
Sub-área: Ensino de Ciências e Matemática



82

Interrogando o Samba: Afro-Cartografias no Cenário Pós-Abolição na 
Cidade do Rio de Janeiro (1890-1930).

Wallace Lopes Silva, Programa Relações Étnicorraciais. Bolsista CNPq.
watelopes@yahoo.com.br

Sérgio Costa, Dr.

Resumo
Com isso é possível pensar no nascimento do samba urbano durante a con-
juntura de 1890 a 1930 tendo ocorrido em lugar fixo e cristalizado? Tal expres-
sividade possui uma delimitação geográfica concreta, sólida e acaba? Uma vez 
que suas representações giram em torno de reinvenções numa rede simbólica 
presente nas praças negras da cidade do Rio. O samba proveniente das “praças 
negras” na cidade do Rio de Janeiro incorporou algumas características urba-
nas, constitui um elemento marcante da história da cidade, com profundas im-
plicações na compreensão de seu processo de urbanização e conformação de 
novas espacialidades. No último quartel do século XIX, por sua estrutura, rede 
de transportes e centralidade financeiro-comercial, a cidade do Rio de Janeiro 
apontava para o que seria a metrópole que se firmaria em meados do século 
XX. Desde aquela época, alguns bairros cariocas estiveram tradicionalmente 
relacionados a redutos de sambistas, onde surgiram os primeiros cordões car-
navalescos que posteriormente se transformaram em escolas de samba. Nestes 
bairros, a convivência entre segmentos raciais, étnicos, híbridos e heterogê-
neos foram à base para a organização das primeiras “praças negras” na cidade. 
As invenções do samba e de suas batucadas nas praças negras da cidade do 
Rio de janeiro escondem sociabilidades ainda não desvendadas em sua totali-
dade devido à carência de fontes e dificuldade de acesso aos depoimentos dos 
sujeitos que aturam no período. Desde o início do século XX, a prostituição, a 
malandragem e a boemia foram responsáveis por compor a memória coletiva 
que atualmente é (re) significada através de intervenções em suas formas con-
teúdos e constituem arranjos espaciais que desenham outras paisagens ligadas 
numa de redes de comunicação que se configuraram no processo de urbani-
zação da cidade dentro de uma conjuntura histórica.

Palavras-chave: Hibridismos, praças negras, redes, territórios e samba.

Grande área: Ciências Sociais / Área: História e Educação 
Grande Área: Ciências Humanas / Área: História 
Grande Área: Ciências Humanas / Área: Sociologia / Subárea: Sociologia Urbana 
Setores de atividade: Educação
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Poder, Saber e Transformação: uma análise

Pesquisa coletiva do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ensino de Filosofia com 
Ênfase na Prática Docente

Adelcides Frutuoso adelcides@yahoo.com.br
Emanuele Tredanaro tredanaro_emanuele@hotmail.com
Maria de Lourdes Bastos Lopes lourdesbastos@oi.com.br
Patrícia dos Reis Costa tisadrcosta@hotmail.com
Renata Luize Pinheiro Carrara renatalpcarrara@gmail.com
Renato Luiz Atanazio Ferreira renatoatanazio@yahoo.com.br
Roberto dos Santos Beites betobeites@gmail.com
Wanderson da Silva Ferreira wandersonsem@yahoo.com.br
 
Diego Casais, Mestre.
 
Resumo
Compreender a percepção de “poder” estabelecida por alunos do Ensino Mé-
dio em seu cotidiano e os diferentes modos de perceber e pensar as práticas 
nas quais se encontram inseridos. Através de aplicação de questionário em 
duas Escolas da Rede Privada de Ensino e duas Escolas da Rede Pública Es-
tadual, situadas na região conhecida como Coordenadoria de Educação Re-
gional Metropolitana III, este estudo busca fugir de uma visão universalizante, 
abrindo espaço para a irrupção das diferenças. As questões que fundam esta 
investigação surgiram nas discussões articuladas nas aulas do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Ensino de Filosofia com Ênfase na Prática Docente, 
especialmente nas da disciplina de Metafísica e Teoria do Conhecimento, e se 
desenvolveram como um trabalho de grupo que envolveu todos os alunos do 
referido curso, a partir das sugestões solicitadas em particular pela leitura de 
textos de Michel Foucault.

Palavras-chave: Poder; Ensino; Diferença.
                                                
Grande Área: Ciências Humanas
Área: Filosofia
Sub-área: Metafísica
  

Partes específicas:

Metodologia de planejamento 
Maria de Lourdes Bastos Lopes lourdesbastos@oi.com.br
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Na seção específica “Metodologia de planejamento” apresentamos o processo de elab-
oração deste estudo. Como se deu a definição da temática, abordagem epistemológica 
e a eleição das matrizes e critérios estabelecidos. Abordamos as atividades agendadas, 
os instrumentos de coletas de dados e métodos utilizados durante o planejamento, 
desenvolvimento e redação da pesquisa.
  
Fundamentação teórica
Renata Luize Pinheiro Carrara renatalpcarrara@gmail.com
 Na seção específica “Fundamentação teórica” o referencial teórico considerado foi 
o texto de Michel Foucault Os intelectuais e o poder onde o pensador identifica um 
esquema complexo de estruturas de poder que invalidaria os discursos da massa. Para 
a pesquisa em questão, identificamos nosso público, os alunos, como sendo a ‘massa’.

Vídeo
Renato Luiz Atanazio Ferreira renatoatanazio@yahoo.com.br
Na seção específica “Vídeo” será demonstrado a maneira e os critérios adotado pelo 
grupo na escolha do vídeo “Ser ou não ser”, série apresentada no Fantástico pela filóso-
fa Viviane Mosé. A partir desse vídeo, que será exposto aos alunos, pudemos aflorar a 
percepção de poder deles e os preparasse para responder as perguntas do questionário.

Perguntas
Wanderson da Silva Ferreira wandersonsem@yahoo.com.br
Na seção específica “Perguntas”, elaboradas pela equipe do corpo de pesquisa, san-
cionou-se cinco questões que serão trabalhadas nas salas de aulas da rede pública e 
privada, a partir da estimulação do vídeo “Ser ou não ser Foucault e a vigilância como 
forma de dominação” nas turmas de terceiro ano, que respaldarão na interpretação das 
respostas dos alunos. 

Relato de Experiência em Instituição da Rede Pública de Ensino 
Roberto dos Santos Beites betobeites@gmail.com
Na sessão específica “Relato de Experiência em Instituição da Rede Pública de Ensino” 
o trabalho propõe a demonstração de resultados obtidos por dinâmica que envolveu a 
apresentação de um vídeo e realização de questionários envolvendo discentes da Rede 
Estadual de Ensino. Tendo como objetivo diagnosticar a compreensão dos alunos a 
cerca das múltiplas formas de poder existentes em nossa sociedade, investiga também 
como percebem as influências e implicações do poder em suas existências cotidianas.
 
Relato de Experiência em Instituição da Rede Privada de Ensino
Adelcides Frutuoso adelcides@yahoo.com.br
Na sessão específica “Relato de Experiência em Instituição da Rede Privada de Ensino” 
o trabalho propõe a demonstração de resultados obtidos por dinâmica que envolveu 
a apresentação de um vídeo e realização de questionários envolvendo discentes da 
Rede Privada de Ensino. Tendo como objetivo diagnosticar a compreensão dos alunos 
a cerca das múltiplas formas de poder existentes em nossa sociedade, investiga também 
como percebem as influências e implicações do poder em suas existências cotidianas.
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Metodologia de análise dos dados
Emanuele Tredanaro tredanaro_emanuele@hotmail.com
Na seção especifica “Metodologia de análise dos dados”, serão apresentadas as linhas-
guia que fundamentaram a interpretação das respostas dos alunos. Em particular, essa 
comunicação irá destacar os procedimentos de reconstrução de significado dos dados, 
ou seja, os critérios hermenêuticos subjacentes às conclusões da pesquisa. Para cada 
questão serão explicadas perspectivas e argumentações a partir das quais as respostas 
dos alunos foram conduzidas a determinadas categorias interpretativas, assim como 
será apresentada a consequente articulação quantitativa dos dados, hábil para distin-
guir – também de um ponto de vista estatístico – orientações e tendências significativas.

Conclusões
Patrícia dos Reis Costa tisadrcosta@hotmail.com
Nesta sessão, aponta- se as conclusões necessárias para o trabalho de campo realizada 
entre os grupos, bem como o entrelaçamento epistemológico a luz do pensamento de 
Michel Foucault. Neste sentido, entende- se que os aparelhos ideológicos são con-
stantes e de fácil identificação, tal como a autoridade da família, escola, policial, entre 
outras formas de poder.
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