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Projeto: Expressões artísticas e emoções humanas - LAL 
(Laboratório de autoconhecimento e linguagens) 
 
Professor Orientador: Alessandra Garrido Sotero da Silva 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Literatura/Linguagens/Psicologia 
Alunos: Laísa Maria Xavier, Pedro Augusto Tonácio, Júlia Guedes Teixeira, Nathalia Lessa 
 
Justificativa: 
O projeto se vincula ao LAL ( Laboratório de Autoconhecimento e Linguagens), que surge a partir 
da frustração de professores com o atual modelo de ensino e da pesquisa sobre o fracasso 
escolar. Este projeto de iniciação científica visa estudar obras literárias e a produção artística em 
geral como legítimos instrumentos terapêuticos de externalização da psiqué de cada indivíduo. 
Acreditamos ser de suma importância repensar o modelo escolar, já que ainda estamos em um 
modelo muito ultrapassado, que ignora o indivíduo como um todo, considerando-o apenas a 
partir do resultado de alguns instrumentos de avaliação, como prova. Esse modelo escolar 
desconsidera várias teorias, como a de Gardner, que estuda as múltiplas inteligências humanas. 
A arte, nesse contexto, pode ser altamente redentora e um lugar de pertencimento dos 
estudantes, por seu alto valor simbólico e a simbologia ser de suma importância em toda história 
da humanidade, como afirma Jung, em suas obras. A leitura e a produção literária, altamente 
dialógica com outras modalidades artísticas, pode ser o espaço de fala libertária dos estudantes, 
em que suas emoções são consideradas e ouvidas. Ano passado, os estudantes de iniciação 
científica do LAL construíram, na biblioteca do campus, uma intervenção artística em que 
vivenciaram essas reflexões e o evento foi muito produtivo, encorajando a personalidades 
"apagadas" no contexto escolar, colocar em evidência habilidades não ainda conhecidas e/ou 
divulgadas. 
 
Objetivos: 
Este projeto de iniciação artística é uma tentativa, sempre em construção coletiva com os 
estudantes do campus, de repensar o ensino, o papel da literatura e das expressões artísticas 
em geral no contexto escolar, de proporcionar o protagonismo estudantil através da pesquisa e 
da valorização da arte como fonte de autoconhecimento e trabalho com as emoções humanas, 
que nunca devem ser menosprezadas em qualquer tipo de relação, inclusive a escolar. 
Pretendemos estudar, entre outros autores, Carl G. Jung, Nise da Silveira, D.Ivone Lara, Gardner 
e Paulo Freire, buscando aplicar esses conhecimentos em diversas experiências artísticas 
escolares. Faz parte dos nossos objetivos contar com o protagonismo dos jovens na construção 
de eventos para atendimento de toda comunidade escolar, como organização de intervenções 
artísticas e de autoconhecimento. 
 
Resultados Esperados: 
Acreditamos que, através desse olhar diferenciado sobre a arte, será possível ter um olhar 
diferenciado para com as pessoas e toda complexidade que é sua individualidade, gerando 
empatia e respeito à diferença. O principal resultado é uma nova escola, em que cada estudante 
seja visto como indivíduo, participante ativo do processo de ensino-aprendizagem. 
Pretendemos, com a iniciação científica, promover mais reflexões a repeito do tema, instigando 
no estudante a curiosidade científica e um olhar diferenciado a todos seres humanos que 
compõem o núcleo escolar. 
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Projeto: Por um lugar ao "Sol Nascente": discursos e 
representações sobre o japonês como imigrante indesejável no 
Brasil (1908-1945) 
 
Professor Orientador: Alessandro Paz Ferreira 
Departamento: História 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: Larissa dos Reis da Silva, Viviane Ferraz Dalta Chaves Silva, Pedro Henrique Felipassi do 
Espírito Santo, Bruna Araújo das Merces 
 
Justificativa: 
Em junho de 2018, serão celebrados os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, fato que, por 
si só, dá forma a um cenário favorável para a construção de um trabalho voltado para a 
valorização da história da colaboração do povo japonês na constituição do Brasil 
contemporâneo. A saga nipônica no Brasil, em suas primeiras décadas, esteve inserida num 
contexto de idealização e busca pela construção da nacionalidade, processo fortemente 
influenciado, entre outras coisas, pelas teorias do racismo científico importadas dos EUA e, 
principalmente, da Europa, o que significou uma série de dificuldades para a aceitação de 
determinados grupos étnicos e/ou nacionais como opção na política imigratória defendida por 
parte das elites dominantes daquele período. Dando continuidade a um discurso já presente em 
relação aos chineses no Brasil do século XIX, uma série de considerações e medidas de caráter 
xenofóbico e racista passa a ganhar contornos mais definidos diante da realidade do fluxo 
imigratório dos “filhos do Sol Nascente” para o Brasil. Não foram poucas as manifestações 
abertas de racismo em relação a imigrantes japoneses, cujo contingente a adentrar o país 
aumentou acentuadamente nas três décadas que se seguiram ao início de sua imigração. 
Contemplar essa história e as problematizações possíveis sobre a conjuntura histórica daquele 
processo, neste ano especial para a memória da imigração japonesa no Brasil, dá o tom da 
relevância que defendemos nessa proposta. 
 
Objetivos: 

• Apresentar um panorama do contexto histórico das primeiras décadas da imigração 
japonesa no Brasil, suas peculiaridades e as dificuldades encontradas por essa 
população diante da perspectiva racista presente nos meios científicos, políticos e 
intelectuais do país;  

• Fomentar o trabalho com fontes históricas para a abordagem do racismo, contribuindo 
tanto para inspirar o apreço pelo ofício do historiador quanto, principalmente, 
conscientizar seus participantes sobre a necessidade do combate a práticas 
discriminatórias e xenofóbicas;  

• Lançar luz – por meio da análise de fontes de naturezas variadas (textuais, imagéticas, 
fílmicas) – sobre discriminação racial e xenofobia praticadas, ao longo da primeira 
metade do século XX, contra imigrantes de origem japonesa no Brasil e nos EUA;  

• Instrumentalizar os alunos participantes em seu trabalho de análise de fontes históricas, 
incluindo bases de dados disponíveis na internet, em arquivos de fontes digitalizadas 
(hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, por exemplo), arquivos públicos, entre 
outros disponibilizados pelo próprio orientador;  

• Fomentar o espírito crítico dos estudantes/bolsistas e o trabalho coletivo entre colegas 
de diferentes séries, promovendo a troca de ideias e a construção de conhecimento. 
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Resultados Esperados: 
Espera-se que os estudantes bolsistas desenvolvam uma maior familiaridade com a dinâmica do 
trabalho realizado pelos historiadores em sua relação dialógica com suas fontes de pesquisa. 
Nesse sentido, um dos resultados esperados refere-se a essa parte metodológica do campo da 
História. Espera-se, também, que, ao longo do projeto, os bolsistas construam conhecimento 
consistente sobre o tema proposto, ampliando a dimensão de sua consciência histórica a 
respeito de discursos e práticas discriminatórias inerentes à política imigrantista posta em 
execução no Brasil no recorte temporal proposto, a fim de que sua sensibilidade quanto a 
questões de alteridade e tolerância possam amadurecer juntamente com seu saber intelectual. 
Com isso, é esperado que o projeto promova a reflexão sobre questões candentes em nossos 
dias atuais no que tange a migrações e xenofobia. 
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Projeto: Conhecendo a Escola 
 
Professor Orientador: Alexandre Machado Souto 
Departamento: Matemática 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: MATEMÁTICA 
Alunos: Rafaelle Saraiva Peçanha, Gabriela de Sales Araujo, Letícia Costa de Assis, Isabela da 
Silva Araújo Veiga 
 
Justificativa: 
Trabalhar conceitos de estatística destacando a análise de gráficos e tabelas para compreender 
melhor a comunidade escolar e propor solução de possíveis problemas relacionados a questões 
sociais ou econômicos apresentados pela pesquisa de campo. 
 
Objetivos: 
Proporcionar aos alunos pesquisadores coleta e organização de dados por meio de pesquisa de 
campo. possibilitar interpretação e compreensão de tabelas, gráficos e uso de medidas de 
tendência central. Dialogar com outras áreas de conhecimento, como sociologia, geografia, 
informática. 
 
Resultados Esperados: 
Mapeamento sociocultural da comunidade escolar do campi Duque de caxias afim de poder 
entender melhor aspectos que podem influenciar o ensino e aprendizagem. Trazer informações 
fundamentadas nos dados obtidos pela coleta de dados, propondo debates em torno da questão 
social dos discentes e funcionários. Ter conhecimento da realidade dos funcionários da escola a 
fim de diminuir o distanciamento dos grupos que compõem a comunidade escolar trazendo ao 
debate questões como: uma socialização mais humanista. Responder uma questão central do 
ensino de matemática: Para que serve esse conteúdo? No caso de estatística, desejamos aplicá-
la constantemente nesse trabalho desde a coleta de dados, passando pela organização e ao 
obter resultados. Assim, dando significado a comunidade escolar da importância do estudo do 
conceito estatística. 
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Projeto: 68+50: Dimensões 
 
Professor Orientador: Alexandre Ribeiro Samis 
Departamento: História 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: Jamily Archanjo Barbosa, Matheus de Paiva Akinci, Breno Ribeiro Ramos, Matheus 
Rente Peixoto 
 
Justificativa: 
Apontado como um ano paradigmático para compreensão do papel da juventude nos anos 60, 
1968 é um divisor de águas em aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais e, 
indubitavelmente, geracionais. Uma fissura entre gerações mostrava-se aparente e incômoda o 
que fez com que os filhos do pós-guerra exigissem que sejamos realistas, exijamos o impossível. 
Em tempos de silenciamentos, jovens, negros, mulheres, pacifistas, humanistas, dentre outros 
tantos grupos ocuparam espaços tradicionalmente conservadores com bandeiras que se 
colocam até hoje presentes. Elástico, plástico, dinâmico, o ano de 68 parece nunca ter acabado, 
sendo relevante discutir com os jovens e agora as projeções alcançadas, e as possíveis, no 
hodierno.  
 
Objetivos: 
Louco, enigmático, revolucionário, utópico, radical, rebelde, mítico, inesperado, surpreendente, 
profético, das ilusões perdidas, 1968. A humanidade, desde as origens de suas organizações mais 
primitivas, desenvolveu a capacidade de escolher marcos. É claro que numa contemporaneidade 
marcada pela volatilidade dos eventos, relações e projetos, o passado apresenta-se enquanto 
ideal, muitas vezes enquanto programa. Não é o que se objetiva com este evento. 68+50: 
Dimensões pretende apresentar possibilidades de compreensão das nuances dinâmicas que 
marcaram o passado e que permanecem, ainda, presentes. Por mais que o tempo pareça ter 
encolhido nesse início de novo século, as transformações de dimensão histórica têm sua própria 
marcha. Objetiva-se, a partir do que foi exposto, a aproximação dos segmentos que compõem 
a comunidade escolar em um evento com expresso caráter e relevância pedagógica, mas com 
formatos que extrapolam os limites físicos e os alcances propositivos da sala de aula formal. 
 
Resultados Esperados: 
Entendendo que as atividades que circunscrevem à rubrica do EBTT – Ensino básico, técnico e 
tecnológico – preveem o desenvolvimento de projetos que não sejam restritos à regência, mas 
que se lancem pelos caminhos, também, da pesquisa e da extensão. 68 + 50: Dimensões, aponta, 
especialmente, para os dois últimos. Reconhecendo o espaço escolar como pertencente à sua 
comunidade e a pesquisa enquanto inerente à atividade docente, esperamos como resultado:  

• a aproximação dos estudantes a linguagens artísticas, acadêmicas e práticas distintas 
daquelas tradicionalmente exercidas no âmbito da sala de aula;  

• exposição das capacidades de organização, pesquisa e diálogo de equipes e membros 
de grupos de pesquisa, laboratórios e equipes do Campus;  

• a abertura do espaço escolar à comunidade para atividades de ensino e extensão. 
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Projeto: Filosofias africanas, afrodiaspóricas e decoloniais 
 
Professor Orientador: Aline Cristina Oliveira do Carmo 
Departamento: Filosofia 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Filosofia e todas as suas áreas, especialmente ética e filosofia política 
Alunos: Mariana Cordeiro de Souza, João Victor Ribeiro Mercedes de Melo, João Victor 
Rodrigues de Souza, Julio Cesar Vieira Matias 
 
Justificativa: 
No ano de inauguração do curso de especialização em Educação das Relações Etnicorraciais no 
Ensino Básico (Ererebá – chamada NEAB/Propgpec nº 01/2018), destinado à formação 
continuada de professores, a presente proposta visa desenvolver, através da filosofia, estudos 
e pesquisas sobre filosofias africanas, Afrodiaspóricas e decoloniais, com estudantes 
matriculados na educação básica. A proposta justifica-se em razão da obrigatoriedade legal 
presente no artigo 26-A da lei 9394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), 
bem como pela importância fundamental do estudo das Áfricas para uma formação humana de 
qualidade.Assim, através desta proposta, busca-se estimular o desenvolvimento de estudos e 
pesquisas cada vez mais aprofundadas sobre as produções filosóficas dos diferentes povos que 
compõem a África continental e diaspórica, bem como sobre produções filosóficas decoloniais, 
desde a educação básica. 
 
Objetivos: 
Partindo do estudo de Cheikh Anta Diop (2014), Lélia Gonzalez (1981; 1984 e 1988) e Oyèrónké 
Oyëwùmí (2004), a pesquisa terá por objetivo promover um mergulho e aprofundamento em 
leituras, reflexões e diálogos sobre as discussões propostas por autores de referência em 
Filosofias Africanas (entendidas como aquelas produzidas por autorias africanas e suas culturas 
de origem), afrodiaspóricas (entendidas como aquelas produzidas por autorias africanas na 
diáspora) e decoloniais (produzidas especialmente por autorias do Sul global e corporalidades 
não-hegemônicas, comprometidas com a descolonização em sentido amplo). Por essa razão, os 
sentidos atribuídos e defendidos, bem como o conteúdo dessas filosofias constitui o próprio 
objeto desta pesquisa, entendido não como algo à parte dos sujeitos participantes da mesma, 
mas como elementos a serem integrados para um aprofundamento na formação de pessoas 
comprometidas com a descolonização de nossas práticas cotidianas. Esse compromisso envolve 
não apenas a tematização e combate ao racismo, como também o resgate de saberes  
ancestrais silenciados pela colonização, bem como o estímulo ao desenvolvimento de práticas 
criativas de reexistência, o que compreende dimensões referentes à ancestralidade, ao presente 
e à futuridade de populações Africanas, Afrodiaspóricas e efetivamente pós-coloniais. 
 
Resultados Esperados: 

• Contato das/os estudantes da educação básica com autores representativos nos 
estudos sobre filosofias africanas, Afrodiaspóricas e decoloniais e estímulo à pesquisa e 
produção filosófica autoral sobre e/ou a partir (d)esses temas;  

• Redução da prática do epistemicídio em relação às filosofias estudadas no ambiente 
escolar;  

• Valorização dos saberes ancestrais produzidos e transmitidos pelas filosofias estudadas;  
• Cumprimento do artigo 26-A da Lei 9.394/1996 (LDB). 
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Projeto: Autoras Mulheres 
 
Professor Orientador: Aline Gonçalves de Brito 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Português/Literatura 
Alunos: Mylena Vasconcelos Alves Ferreira, Luiza Solon de Moraes, Tamires Sales Fernandes de 
Paiva, Aline Ferreira Gomes 
 
Justificativa: 
Diante da importância de se discutir, no ambiente escolar, a problemática da desigualdade de 
gênero, surge a necessidade de se criar um grupo de pesquisa dedicado à leitura de autoras 
mulheres. acredita-se, assim, que esse processo oferecerá ferramentas e apoio para a constrição 
de um lugar de fala historicamente negado às mulheres em nossa sociedade. 
 
Objetivos: 

• Realizar a leitura de textos ficcionais e não-ficcionais escritos por mulheres;  
• Discutir, semanalmente, os temas relacionados aos textos previamente selecionados;  
• Possibilitar maior visibilidade de autoras mulheres, também por meio de textos 

divulgados pelos bolsistas nas redes sociais do projeto;  
• Instrumentalizar os bolsistas para que sejam capazes de mediar debates em reuniões 

sobre os temas abordados no Fórum;  
• Ampliar as discussões sobre desigualdade de gênero na comunidade escolar.  

 
Resultados Esperados: 
Ao estudar autorias femininas na ficção literária e na não-ficção (especialmente em teorias 
feministas), busca-se dar-lhes visibilidade no âmbito da Educação Básica, a fim de que os alunos 
integrantes do projeto recorram a fontes de pesquisa com esse recorte de gênero ao longo de 
toda sua trajetória acadêmica.  
Pretende-se, além disso, difundir ferramentas linguísticas - como "mansplaing", "cultura de 
estupro", "misoginia" - que podem redefinir o cenário de opressão apresentado diariamente às 
mulheres, abrindo caminho para mudanças sociais. 
  



9 
 

Projeto: Fórum da Minas - lendo e estudando autoras mulheres 
 
Professor Orientador: Ana Claudia Abrantes Moreira 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Linguística, Letras e Artes 
Alunos: Patricia Cristina Oliveira de Souza, Beatriz Quintans Rodrigues, Maria Luiza Sun 
Constantino Gonçalves, Mylene Cristine de Souza Jacintho Silva 
 
Justificativa: 
Diante da importância de se discutir, no ambiente escolar, a problemática da desigualdade de 
gênero, surge a necessidade de se criar um grupo de pesquisa dedicado à leitura de autoras 
mulheres. Acredita-se, assim, que esse processo oferecerá ferramentas e apoio para a 
construção de um lugar de fala historicamente negado às mulheres em nossa sociedade. 
 
Objetivos: 

• Realizar a leitura de textos ficcionais e não-ficcionais escritos por mulheres;  
• Discutir, semanalmente, os temas relacionados aos textos previamente selecionados;  
• Possibilitar maior visibilidade de autoras mulheres, também por meio de textos 

divulgados pelos bolsistas nas redes sociais do projeto;  
• Instrumentalizar os bolsistas para que sejam capazes de mediar debates em reuniões 

sobre os temas abordados no Fórum;  
• Ampliar as discussões sobre desigualdade de gênero na comunidade escolar.  

 
Resultados Esperados: 
Ao estudar autorias femininas na ficção literária e na não-ficção (especialmente em teorias 
feministas), busca-se dar-lhes visibilidade no âmbito da Educação Básica, a fim de que os alunos 
integrantes do projeto recorram a fontes de pesquisa com esse recorte de gênero ao longo de 
toda sua trajetória acadêmica. Pretende-se, além disso, difundir ferramentas linguísticas - como 
"mansplaining", "cultura de estupro", "misoginia" - que podem redefinir o cenário de opressão 
apresentado diariamente às mulheres, abrindo caminho para mudanças sociais. 
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Projeto: Materiais Reciclados e a Robótica – Gestão do Lixo uma 
Proposta 
 
Professor Orientador: Ana Patricia Trajano de Souza 
Departamento: Matemática 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: MATEMÁTICA e suas tecnologias 
Alunos: Maria Eduarda Pureza Guimarães, Maria Eduarda Coura Borges Behling, Renato De 
Carvalho Martins Filho, Beatriz Mendonça Cabral 
 
Justificativa: 
Esse projeto considera a demanda crescente de nossa sociedade de lidar com a crescente 
produção de lixo, e, a preocupação com a gestão de problemas relacionados com o descarte, 
transporte e a reciclagem um aspecto importante.  
Pretende fazer da reutilização e reciclagem de determinados matérias (garrafas petou plásticas, 
madeiras, papelão, vidro) um meio de desenvolver robôs e objetos relacionados.  
Também pretende ‘pensar’ de que forma podemos usar a robótica para a separação.  
 
Objetivos: 

• Estabelecer o conceito de reciclagem;  
• Estimular a criatividade; 
• Estudo de conceito interdisciplinares (Matemática, Informática, Física, Biologia); 
• Desenvolver a interação e respeito em os pares.  

 
Resultados Esperados: 
Desenvolvimento de habilidades lógicas mais sofisticadas.  
Descoberta e utilização de conceitos básicos de física de forma intuitiva.  
Aprimoramento da capacidade de planejamento de um determinado evento.  
Melhora de concentração e motricidade.  
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Projeto: Liberalismo político e feminismo: dissonâncias e 
intersecções sob a perspectiva da razão pública 
 
Professor Orientador: Anderson Avelino de Souza 
Departamento: Filosofia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Ética e Filosofia Política 
Alunos: Heva Bheatriz Pimentel dos Santos, Mellody Maria da Silva Freire, Iagor dos Santos 
Affonso da Silva, João Gabriel Soares Araujo 
 
Justificativa: 
“O liberalismo político” (2003) do filósofo americano John Rawls figura, reconhecidamente, 
como uma das mais influentes obras em filosofia política da contemporaneidade. Em suas oito 
conferências, perfilam-se diversos conceitos e argumentos continuamente estudados e 
utilizados nos mais acirrados debates sobre a justificação liberal no que tange os temas das 
liberdades individuais, justiça distributiva, os limites e atribuições do Estado, o lugar das 
comunidades e da religião na esfera pública.  
Com efeito, no liberalismo político emerge com maior precisão o conceito rawlsiano de razão 
pública, definido como a forma como uma sociedade articula seus planos e coloca seus fins em 
uma ordem de prioridade, a partir das capacidades morais e intelectuais de seus cidadãos 
(Rawls, 2000, p. 262). Sendo assim, quando os cidadãos deliberam sobre políticas e leis públicas 
que influenciarão os rumos e escolhas possíveis dos membros de uma sociedade democrática, 
faz-se necessário determinar quais argumentos são legítimos como justificativas para 
implementação de tais políticas. Trata-se aqui do princípio liberal de legitimidade e do ideal de 
cidadania democrático sugerido por Rawls. Enquanto o primeiro elemento prescreve que o 
poder político deve ser exercido à luz de princípios e ideais aceitáveis para todos os cidadãos 
racionais e razoáveis, o ideal de cidadania impõe o dever moral de “explicar aos outros de que 
maneira os princípios e políticas que se defende e nos quais se vota podem ser sustentados 
pelos valores políticos da razão pública” (Rawls, 2000, p. 266), ou seja, a razão dos cidadãos 
enquanto cidadãos, e não na condição de sujeitos que avaliam a pertinência de leis 
exclusivamente segundo o viés de suas cosmovisões religiosas ou ideológicas.  
A filósofa francesa Simone de Beauvoir, por sua vez, é autora do mais importante tratado sobre 
a mulher e sua condição no século XX: “O segundo sexo” de 1949, influenciando diversas obras 
e debates na trajetória dos movimentos feministas desde então. As questões suscitadas por seus 
escritos são alvo de inflamadas discussões no terreno político e acadêmico, sendo alvo, inclusive, 
de um sem número de mitificações e preconceitos. Um dos objetivos da nossa pesquisa é 
apresentar descritivamente ao alunado as teses centrais de Beauvoir, bem como de John Rawls.  
A presente pesquisa focará, em um primeiro plano, no contraste entre uma teoria dos direitos 
do indivíduo ancorada no liberalismo político rawlsiano, o qual pleiteia que é possível justificar 
as liberdades básicas dos cidadãos a partir de um reelaboração do contrato social que posiciona 
todos os cidadãos como livres e iguais, abstraindo-se todas as suas contingências, por exemplo, 
de gênero e classe social e a teoria feminista que veicula a necessidade de uma compreensão 
da opressão histórica da mulher como essencial não só para a compreensão das desigualdades 
estruturais de uma sociedade como também para a redescrição da autoimagem da mulher 
narrada pelo próprio feminino, o que demandaria, por fim, o reconhecimento de determinados 
direitos específicos da mulher, como, por exemplo (e não necessariamente) o direito ao aborto.  
O segundo momento da pesquisa almeja, justamente, refletir sobre como se dá o debate sobre 
a legitimidade ou não legitimidade do aborto nas democracias contemporâneas, tendo como 
referencial teórico a ideia de razão pública rawlsiana. Ora, afirmou-se anteriormente que o ideal 
de razão pública refere-se aos limites autoimpostos pelo nosso dever de civilidade na esfera 
pública quando justificamos uns perante os outros leis e políticas públicas capazes de afetar 
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todo o corpo social, o que certamente é o caso do direito ao aborto, posto que envolve o direito 
à vida, o direito sobre o corpo, bem como sensibilidades religiosas e ideológicas de toda sorte. 
Trata-se, indubitavelmente, de instigante e premente questão de enorme interesse social, na 
qual a filosofia, por sempre envolver-se com as questões fundamentais que afligem o mundo da 
vida, tem uma importante contribuição a dar.  
No discurso público, as identidades políticas, filosóficas e religiosas dos cidadãos assinalam as 
filiações profundas as quais definem a sua identidade e a maneira como estes articulam seus 
posicionamentos morais frente aos desafios éticos da contemporaneidade. Nesse sentido, como 
cidadãos democráticos razoáveis, quais são os argumentos passíveis de concordância públicas 
podem ser aceitas como “moeda” na conversação entre os agentes de uma sociedade plural? A 
presente pesquisa tem como objetivo a análise de argumentos feministas, religiosos e liberais 
visando uma possível justificação pública para a liberação ou proibição do aborto segundo uma 
linguagem exclusivamente pública, ou seja, uma linguagem acessível a cidadãos pertencentes a 
qualquer espectro de doutrinas abrangentes de uma dada sociedade democrática. Entende-se 
que qualquer argumento reconhecidamente democrático não reflete apenas os anseios de uma 
maioria ou de uma minoria, mas são resultado de um juízo refletido o qual é fruto de uma 
deliberação que, ainda que parta das razões morais abrangentes de seus cidadãos, resguardam 
ainda a capacidade de produzir consenso quando tais argumentos enviesados são traduzidos 
em uma linguagem pública, própria de um Estado democrático de direito.  
 
Objetivos: 

• Apresentar as teses centrais do liberalismo político de John Rawls e as teses centrais do 
“Segundo sexo” de Simone de Beauvoir.; 

• Analisar diferentes argumentos, pró vida e pró escolha no que tange a legitimidade 
moral do aborto nas sociedades contemporâneas, do ponto de vista da justificação 
liberal, feminista e religiosa; 

• Apontar uma possível interação entre os diferentes posicionamentos sobre a questão 
do aborto a partir do conceito de razão pública do filósofo americano John Rawls.  

 
Resultados Esperados: 
O resultado esperado da pesquisa é propiciar aos discentes um aprofundamento dos estudos 
em Filosofia, apresentando-lhes a disciplina sob a perspectiva da pesquisa acadêmica. Desse 
modo, pretende-se que os alunos dominem alguns elementos essenciais para a produção 
científica, tal como o domínio dos argumentos, a capacidade de distinguir e definir conceitos, 
bem como a produção escrita de qualidade a partir dos temas em questão, na qual o alunado 
consiga expressar os seus pontos de vista e perspectivas mais amplas quanto aos objetos da 
pesquisa. Almeja-se ainda que a produção escrita resultante do projeto contribua para um maior 
aprofundamento sobre as relações entre inextrincável entre direitos e democracia no âmbito da 
sociedade brasileira contemporânea.  
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Projeto: História do Brasil em Documentários 
 
Professor Orientador: Arthur Torres Caser 
Departamento: História 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: História do Brasil; Cinema 
Alunos: Sílvia Helena da Silva Barroso, Wagner Palhano da Silva Junior, João Pedro C. de Lima,  
 
Justificativa: 
O projeto História do Brasil em Documentários parte do pressuposto de que a escola é um 
espaço rico no que se refere à diversidade sócio-cultural de seus atores: estudantes, professores 
e demais servidores. Recusando a redução desses sujeitos a números e de suas visões de mundo, 
expectativas e projetos a simples inconvenientes diante de um currículo sacralizado e 
enciclopédico, ele busca conferir protagonismo aos sujeitos, dando voz a eles em todas as suas 
etapas.  
Nesse sentido, o projeto "História do Brasil em Documentários" propõe uma articulação entre o 
projeto político-pedagógico da escola e os projetos individuais dos estudantes através da 
interface entre a História – entendida como disciplina escolar – e as memórias dos estudantes. 
Articulação que se revela tanto mais importante quando levamos em conta que as memórias 
dos estudantes foram e são constantemente silenciadas no espaço escolar, como afirma Miguel 
G. Arroyo (ARROYO, 2011).  
O referencial pedagógico que propiciará a valorização desses atores tantas vezes silenciados e 
marginalizados é a pedagogia antiautoritária propugnada, entre outros, por Hugues Lenoir, que 
entende que há uma falsa dicotomia entre capital e trabalho e que é desejável a articulação 
entre ambos, desde que não sirva aos anseios meramente instrumentais dos grandes grupos 
empresariais, mas inscreva-se num projeto societário antiestatista e libertário.  
Absolutamente central, nesse sentido, é a noção de autogestão pedagógica, formulada por 
Lenoir da seguinte forma:  
"(...) possibilidade para um coletivo composto de equipe de investigação decidir temas para 
trabalhar, escolher livremente associar-se com outros a fim de determinar os objetivos, as 
modalidades e os critérios de avaliação do trabalho a efetuar com ou sem as contribuições de 
um facilitador gestionário de recursos pedagógicos." (LENOIR, 2007)  
É a autogestão pedagógica que garante ao grupo a liberdade para a aprendizagem, a auto-
organização coletiva, o respeito pelas individualidades, o clima propício à aprendizagem – 
assentado na confiança e na escuta recíprocas –, o debate de ideias, a adoção por todos de uma 
atitude de ator e a transformação do professor em não mais que um membro do grupo (LENOIR, 
2007). Essas são condições indispensáveis para que o projeto História do Brasil em 
Documentários seja viável tal e qual proposto nessas linhas, na medida em que ele não existirá 
sem o protagonismo das reflexões e das ações dos estudantes do início ao fim do processo de 
elaboração dos filmes.  
Vale lembrar que o projeto História do Brasil em Documentários vem sendo realizado no Colégio 
Pedro II desde o ano de 2017 e que foram os integrantes do mesmo que, de forma coletiva, 
decidiram o tema do filme que seria produzido. A escolha foi feita a partir de leituras sobre o 
cinema e de visitas ao Arquivo Nacional, nas quais os estudantes foram apresentados ao acervo 
da instituição.  
Os estudantes também já realizaram a leitura da bibliografia do tema e concluíram a pesquisa 
no acervo do Arquivo Nacional sobre os pareceres da censura sobre o filme "O Bandido da Luz 
Vermelha". Já foi produzida, ainda, uma primeira versão do argumento do filme e selecionados 
os personagens que serão entrevistados. 
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Objetivos: 

• Formar um coletivo pedagógico autogestionário; 
• Produzir um filme curta-metragem sobre a relação do filme "O Bandido da Luz 

Vermelha" (1968) com a censura, atuando nas diversas etapas da produção do mesmo: 
escolha dos temas, pesquisa no Arquivo Nacional, elaboração dos roteiros, direção, 
filmagens, edição, catalogação, apresentação e disponibilização na rede mundial de 
computadores; 

• Debater durante as aulas de História o filme produzido no âmbito do projeto, abrindo 
espaço para os temas da censura e do Cinema Marginal no currículo de História do 
Colégio Pedro II. 

 
Resultados Esperados: 

• Produção de um documentário curta-metragem sobre a relação do filme "O Bandido da 
Luz Vermelha" (1968) com a censura; 

• Realização da mesa redonda "História do Brasil em Documentários: Educação Libertária 
e Cinema Marginal", no âmbito do evento "68+50: Dimensões", a ser realizado no 
Colégio Pedro II, campus São Cristóvão III; 

• Elaboração de um artigo sobre o desenvolvimento do projeto desde o seu início, em 
maio de 2017, até sua conclusão, ao final de 2018. 
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Projeto: Conversas com as juventudes sobre as juventudes e 
classes sociais 
 
Professor Orientador: Beatriz Muniz Gesteira 
Departamento: Sociologia 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: sociologia 
Alunos: Giovanna Moraes Santos da Silva, Randryck Nunes de Lima 
 
Justificativa: 
A pesquisa proposta está voltada para a investigação dos estudantes sobre as condições das 
juventudes - fase da vida em que se encontram. Assim sendo, pretendemos desconstruir 
estereótipos acerca da juventude e repensar a condição juvenil apresentada pela mídia. Ao 
mesmo tempo, poderemos incentivar os estudantes a conhecer jovens autores que refletem 
sobre dilemas relacionados às suas condições e produzir reflexões sobre suas próprias 
realidades, com auxílio de bibliografia sociológica e antropológica.  
Estudar, refletir e discutir sobre o que entendemos como “infância” e “adolescência” enquanto 
um processo constituído por práticas discursivas localizadas num determinado contexto 
histórico e social proporcionará ao público alvo deste projeto de iniciação uma possível 
compreensão de si enquanto fruto de relações sociais e de certas arquiteturas sociais e políticas. 
Compreender-se a si mesmo dentro de uma sociedade, de um tempo, de uma concepção de 
vida e de verdade – dentre diversas outras – é uma ferramenta fundamental para a ampliação 
da crítica e da percepção enquanto parte ativa de um mundo aberto às transformações.  
Este projeto se fundamenta na concepção sociológica, antropológica e histórica de que a 
juventude é uma categoria social, ou seja, “a juventude é uma concepção, representação ou 
criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, 
para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos” (GROPPO, 2000: 08). 
Passamos a observar a categoria “jovem” segundo uma perspectiva sócio-cultural e não como 
um fenômeno que se manifesta natural/biologicamente: o que compreendemos como criança 
e adolescente, com suas características comportamentais específicas revelam-se arquiteturas 
sociais de um tempo e espaço específicos.  
A concepção de juventude que compartilhamos manifesta-se enquanto produto histórico e 
diferencia-se de concepções de outras épocas e outras culturas: as diferentes sociedades 
conceberam e concebem momentos básicos do ciclo da vida – nascimento, ingresso na 
sociedade, maturidade e morte – de acordo com categorias variadas, criadas, recriadas e 
suprimidas ao sabor das mudanças sociais e de mentalidades. As juventudes, portanto, foram e 
são vividas e compreendidas a partir de recortes diversos – cultural, classe social, religião, 
gênero, local de residência etc. – com características, símbolos, comportamentos, subculturas e 
sentimentos próprios (ibidem: 15).  
Este projeto se propõe a apresentar estudos e olhares que se debruçaram sobre grupos que 
atualmente identificamos, jurídica e socialmente, como crianças e adolescentes.  
O projeto se constituirá em um grupo de leitura e discussão sobre o tema juventude e discutirá 
as múltiplas juventudes, entendendo que essa fase da vida não é homogênea. Consideramos 
importante contextualizar a juventude com outros fatores identitários como classe social.  
As discussões serão realizadas através de grupos de trabalho, onde dividiremos a leitura de 
textos acadêmicos, literários e de filmes que explorem questões juvenis atreladas as condições 
de classe que moldam a experiência dos jovens e participam da formação de suas identidades.  
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Objetivos: 
• O objetivo principal deste projeto é o compartilhamento de reflexões acerca das 

diversas juventudes, de suas existências e das diversas perspectivas de ser e sentir dos 
grupos humanos. Estudar a juventude enquanto categoria sócio-histórica permite que 
nos localizemos no tempo e no espaço enquanto seres sociais. A partir deste objetivo 
geral, nos debruçaremos sobre questões específicas relativas à juventude, como a 
diversidade cultural e identitária, questões de gênero, raciais e de classe social.  

• A Leitura e a discussão de textos acadêmicos, textos literários e de filmes produzidos 
por jovens autores que apresentem dilemas sobre classe social e a experiência da 
juventude.  

 
Resultados Esperados: 

• Espera-se que ao término do projeto os estudantes sejam capazes de reconhecer as 
diferentes linguagens utilizadas pelas ciências sociais, pela literatura e pelo cinema para 
produzir conhecimento sobre a realidade social dos jovens; 

• Produção escrita de resenhas sobre os textos lidos;  
• Produção de textos autorais sobre suas realidades enquanto jovens; 
• Pretendemos que ao fim do ciclo de leitura, debates e produção textual, os estudantes 

realizem suas próprias reflexões sobre o tema das múltiplas juventudes; 
• Esperamos, com este projeto, produzir materiais que apresentem os resultados de 

nossas reflexões e pesquisas a fim de compartilhá-las com a comunidade escolar; 
• Procuraremos ainda organizar algum evento, a fim de apresentar o que estudamos e 

produzimos, tendo o tema “juventude” como fio condutor.  
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Projeto: Filosofia e Literatura: diálogos possíveis e necessários 
 
Professor Orientador: Bernardo Boelsums Barreto Sansevero 
Departamento: Filosofia 
Campus: Humaitá II 
Área de Conhecimento: Filosofia e Literatura 
Alunos: Pietra Regis Adriano Balbino, Ayana Dias da Silva Möhr, Caio Fatigati de Carvalho 
Ribeiro, Alexandre Olegário Francelino de Oliveira 
 
Justificativa: 
Filosofia e literatura estiveram, desde sempre, intrinsecamente relacionadas. Ao longo de toda 
a sua história, o pensamento filosófico dialogou, influenciou e foi altamente influenciado pela 
produção literária vigente, em suas diversas formas. Em alguns períodos, entretanto, esse 
diálogo torna-se implícito, pouco evidenciado e esquecido, enfraquecendo a importância de 
ambas. Sobretudo nestes momentos é preciso reativar essa conversa entre filosofia e literatura, 
seja num período histórico, seja na estrutura curricular da escola.  
Diante da necessidade cada vez maior de uma relação entre as disciplinas escolares, salientada 
tanto por discentes quanto docentes, é oportuno levar para o meio escolar esta relação entre 
filosofia e literatura, presente na história de ambas. Assim, um projeto que pretende estudar os 
vínculos entre estes saberes faz-se necessário como uma forma de ressignificar a maneira de 
pensar os conteúdos escolares, bem como de reinterpretar tanto a filosofia quanto a literatura 
em questão. 
 
Objetivos: 
O objetivo principal desta pesquisa é encontrar pontos de diálogo entre autores da filosofia e da 
literatura, por meio da articulação entre conceitos filosóficos e criações literárias.  
Os objetivos secundários são:  

• Estudar textos filosóficos e obras literárias escolhidos pelos estudantes a partir da 
seguinte gama de autores: Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Gilles Deleuze, Michel 
Foucault, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Machado de Assis, entre outros; 

• Promover a interdisciplinaridade como uma forma possível de construção de 
conhecimento dentro do ambiente escolar; 

• Trabalhar o desenvolvimento de competências como leitura, interpretação de textos e 
escrita, além da formação de repertório sociocultural que sirva como base 
argumentativa para os estudantes na produção de seus textos; 

• Estimular a utilização das ferramentas digitais, no caso o blog, como forma de interação 
entre os pesquisadores e estímulo à escrita, leitura e debates; 

• Promover a interação entre literatura, filosofia e outras linguagens, sobretudo, na 
culminância do trabalho, em que, além das comunicações e banners apresentados, 
objetivamos realizar perfomances artísticas elaborados pelo grupo, com base nos textos 
e discussões, para serem apresentadas à comunidade escolar. 

 
Resultados Esperados: 
A partir do contato com textos de autoras e autores da filosofia e da literatura, espera-se que as 
pesquisadoras desenvolvam sua capacidade de articulação e reflexão filosófico-literária. 
Juntamente com isso, almeja-se a produção de um material que exponha as relações alcançadas 
entre as filosofias e literaturas estudadas, como forma de promover o diálogo entre estas duas 
áreas no meio escolar. Ao fim, pretende-se que esta iniciação científica desenvolva e incite a 
prática interdisciplinar de construção de conhecimento na escola. 
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Projeto: Grandes temas em Biologia: produzindo textos em 
biologia 
 
Professor Orientador: Bianca Sepel Braun 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Biologia 
Alunos: Maria Eduarda de Oliveira Silva, Adriane da Silva Vasconcellos, Larissa Vidal Melo, 
Victória Gomes Cândido 
 
Justificativa: 
O estudo de uma biologia atualizada é um dessafio encontrado nas instituições de ensino, em 
paralelo com a aquisição de habilidades e competências de letramento nesta área de estudo.  
A produção de textos pelo estudante, a partir de estudo orientado em projeto de iniciação 
científica, permitirá a formação mais completa do estudante interessado em biologia, como 
também a produção de textos pelo próprio estudante, com vistas a auxiliar seus colegas, além 
de abrir uma novas possibilidades de ensino-aprendizagem para o Departamento de Biologia e 
Ciências. 
 
Objetivos: 
Aprofundamento dos conhecimentos dos estudantes interessados em biologia.  
Aumento do letramento do corpo discente em biologia através da produção de textos pelo e 
para o alunado da instituição.  
Contribuir para a ampliação das estratégias de ensino-aprendizagem de biologia na instituição. 
 
Resultados Esperados: 
Melhoria dos resultados dos estudantes em biologia, consideradso os jovens envolvidos e os 
colegas que serão beneficiados pelso produtos por eles produzidos.  
Ampliar as estratégias de nsino-aprendizagem de biologia na instituição. 
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Projeto: A importância e os desafios de ensinar os conceitos de 
Educação Financeira para alunos da Educação Básica 
 
Professor Orientador: Braulino de Mattos Reis Neto 
Departamento: Matemática 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: Educação Financeira 
Alunos: Ana Raquel Costa Barbosa, Gabriel Vital Rodrigues, Gabriella Coutinho Magalhães, 
Moisés Lucas de Moura 
 
Justificativa: 
Apesar de sua grande importância na vida das pessoas e, consequentemente, na saúde 
financeira das famílias, a Educação Financeira é pouco trabalhada nas escolas de Ensino 
Fundamental e Médio. Em geral, os alunos aprendem uma Matemática Financeira não 
contextualizada, pouco aprofundada (sem trabalhar os problemas cotidianos com que esses 
alunos e/ou seus responsáveis se defrontam no mercado financeiro) e se limitam ao cálculo de 
porcentagens, juros simples e compostos.  
Além disso, há outros dois bons motivos para falar de Educação Financeira nas escolas: a 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), implementada pelo Governo Federal através 
do decreto nº 7.397 de 22 de dezembro de 2010, com base na proposta de ensino de instituições 
financeiras nacionais e do Banco Mundial; e o projeto de Lei 171/09, que estabelece a 
obrigatoriedade da educação financeira em escolas públicas e privadas.  
Segundo o site do Banco Central do Brasil, os objetivos da Enef são: 1) promover a educação 
financeira e previdenciária; 2) aumentar a capacidade do cidadão para realizar escolhas 
conscientes sobre a administração de seus recursos; e 3) contribuir para eficiência e a solidez 
dos mercados financeiros, de capitais, de seguros, de previdência e de capitalização.  
Dessa forma, a educação financeira passa a ser uma política permanente de Estado que envolve 
instituições públicas e privadas, de âmbito federal, estadual e municipal. 
 
Objetivos: 

• Apresentar a Educação Financeira como uma ferramenta capaz de auxiliar os 
consumidores na administração dos seus rendimentos, nas suas decisões de poupança 
e investimento, além de consumir de forma mais eficiente;  

• Analisar os desafios encontrados por professores de Matemática que atuam na 
Educação Básica ao trabalhar os conceitos de Educação Financeira em sala de aula. 

 
Resultados Esperados: 
Acreditamos que a pesquisa mostre que a maioria dos professores entrevistados não tenham 
conhecimento dos variados produtos financeiros existentes, não compreendam a dinâmica do 
funcionamento do mercado financeiro brasileiro, não tiveram contato com essa matéria na sua 
formação universitária (tendo estudado em alguns casos somente conceitos de Matemática 
Financeira, mas não de forma crítica) e não trabalhem esses conceitos com seus alunos seja 
através de aulas regulares e/ou projetos. 
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Projeto: Curadoria da coleção didática do laboratório de ciências 
 
Professor Orientador: Breno de Miranda Marques 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Biologia, Zoologia 
Alunos: Brunna dos Santos Pinto, Pedro Ferreira de Lima e Silva, Gabrielly Geralda Vasconcelos 
Albuquerque, Matheus Coelho Pinheiro Viana 
 
Justificativa: 
Um dos espaços mais interessantes para o aprendizado de conhecimentos científicos na escola 
é o laboratório de ciências, onde os alunos lidam na prática com diversos fenômenos observados 
pelas ciências da natureza. Em contato próximo à prática científica desenvolvem vínculo afetivo 
com os assuntos, o que favorece a aprendizagem significativa dos conteúdos escolares, além de 
despertar vocações na área de ciências biológicas. Porém, em uma escola tradicional 
normalmente aos alunos cabe tão-somente sentar-se às bancadas de prática quando 
convocados a aulas específicas, sendo parte passiva que responde às ordens do professor numa 
reprodução do modelo de educação bancária, como coloca Paulo Freire.  
O presente projeto se propõe a engajar os alunos na vida do laboratório didático, tornando-os 
agentes ativos na construção, manutenção e melhoramento do material de laboratório, que 
passa a ser gerido, analisado criticamente e melhorado pelos usuários finais e público-alvo do 
espaço. Aos alunos do projeto caberia aprender e executar a curadoria da coleção didática do 
laboratório, que há anos carece de cuidados para melhor utilização por toda escola. Nesse 
processo, além de lidar com o material biológico preservado no laboratório, os alunos poderão 
aprender com curadores de grandes coleções (como os do Museu Nacional/UFRJ), aprender 
técnicas de captura de novos espécimes e como montar e conduzir uma exposição da coleção 
da escola para alunos de outras turmas e séries. 
 
Objetivos: 

• Propiciar aos estudantes a vivência na prática científica através da curadoria de uma 
coleção de espécimes biológicos, uma das diversas funções executadas por profissionais 
de Ciências Biológicas na vida real. Seria uma experiência vocacional para eles; 

• Estimular a habilidade da leitura e da escrita, especialmente a escrita técnica em 
ciências, construindo um catálogo da coleção e os relatórios intermediários e finais do 
andamento do projeto; 

• Montar e manter uma coleção didática de ciências e biologia, entendendo a importância 
dos diversos materiais na prática; 

• Realizar a curadoria da coleção, de modo que ela fique organizada para fácil utilização 
pela comunidade escolar do campus e possa ser exibida, valorizando o patrimônio 
escolar; 

• Inserir a vivência científica na vida extraescolar dos alunos, que precisarão buscar 
espécimes fora da escola, em diversos momentos cotidianos onde as oportunidades de 
coleta possam surgir. Passa-se a pensar a ciência frequentemente, para além dos muros 
da escola. 

 
Resultados Esperados: 
Esperamos que os alunos aprendam as técnicas de zoologia necessárias à correta captura de 
espécimes vivos, construindo uma coleção que beneficie toda escola com um bom panorama da 
nossa biodiversidade. Aprenderão também como identificar, catalogar e realizar a manutenção 
dos espécimes da coleção, produzindo como resultados materiais tanto uma coleção adequada 
para as aulas quanto um catálogo com registro detalhado e atualizado da coleção. Construirão 
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um relatório final da prática comparando a situação inicial da coleção ao resultado de seu 
trabalho, descrevendo os processos através dos quais agiram. Introduzidos à escrita acadêmica 
poderão produzir e apresentar trabalhos em simpósios e congressos, além de publicar suas 
atividades em espaços adequados para tanto. 
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Projeto: Abelhas sem ferrão: construindo um meliponário no CP2 
 
Professor Orientador: Camila de Araujo Torres 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Ciências da natureza: biodiversidade e conservação 
Alunos: Dayanne Kathelyn de Oliveira Martins Barreto, Gabrielle Colli Abel, Luísa Maciel da 
Rocha, Samantha Tavares Rodrigues Cutcher 
 
Justificativa: 
O presente projeto estimula a preservação da Mata Atlântica uma vez que as abelhas nativas 
(sem ferrão) integram um elo fundamental para a polinização das plantas, além de 
apresentarem relevância no contexto sociocultural, econômico e ecológico. A crescente 
preocupação com o desaparecimento dos meliponíneos, provocado principalmente pela perda 
de habitats e desmatamento de florestas nativas, desperta a atenção para medidas que visam 
garantir a manutenção das comunidades de abelhas sem ferrão como, por exemplo, ações de 
educação ambiental, criação racional das abelhas e conservação dos ecossistemas. Desta forma, 
a implantação de um meliponário no Colégio Pedro II torna-se de fundamental importância para 
conscientizar crianças e adolescentes sobre a situação atual das abelhas nativas e os diferentes 
impactos nas futuras gerações caso aconteça a perda definitiva destes indivíduos que mantém 
o nosso planeta em equilíbrio. 
 
Objetivos: 

• Debater com os alunos e conscientizá-los sobre a importância das abelhas nativas e sua 
preservação para que possam atuar como agentes multiplicadores do conhecimento;  

• Ensinar técnicas de captura e manejo dos enxames;  
• Implementar no Colégio Pedro II um sistema de criação racional de abelhas sem ferrão, 

utilizando para tal caixas de madeira confeccionadas para esta finalidade. 
 
Resultados Esperados: 

• Implantação de caixas de abelhas sem ferrão (nativas da mata atlântica) nos canteiros 
de plantas do Campus São Cristóvão II.  

• Aprofundamento do conhecimento científico para os alunos integrantes do projeto.  
• Desmistificação que toda abelha tem ferrão e é perigosa.  
• Conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância das abelhas para 

a sociedade, meio ambiente e seu risco de extinção. 
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Projeto: A divulgação científica e as Neurociências na Educação 
Básica - uma abordagem prática 
 
Professor Orientador: Camila Marra de Almeida Paranhos 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Biologia - Neurobiologia 
Alunos: Ursula Iris Gomes Caetano, Maria Paula Moreira Resende Vieira, Sofia Bielinski Leitão, 
Sergio Monteiro da Silva 
 
Justificativa: 
A alfabetização científica deve ser uma preocupação importante na educação básica pois, a 
partir do momento que se compreende a linguagem da ciência, o indivíduo torna-se capaz de 
obter um melhor entendimento do mundo que o cerca e de aplicar conceitos científicos em 
situações do cotidiano. (Chassot, 2002). A divulgação científica é, certamente, uma importante 
ferramenta neste processo onde, através da utilização de recursos variados para tornar a 
linguagem científica mais acessível , permite a aproximação entre a realidade do aprendiz e o 
conhecimento curricular (Fontanella e Meglhiorati, 2013).  
Uma área que tem se destacado, nos últimos anos, como objeto de divulgação científica é a das 
Neurociências. Dentre estas atividades, destacam-se, no Rio de Janeiro, a Olimpíada de 
Neurociências, sempre com a participação expressiva dos alunos do Colégio Pedro II, e as ações 
do Museu Itinerante de Neurociências (MIN) , que realiza visitas a escolas públicas e particulares 
da região metropolitana do Rio de Janeiro.  
Em 2015, a unidade Engenho Novo II foi contemplada com a visita do Museu Itinerante, que 
contou com a participação ativa dos nossos alunos, que atuaram como monitores, ministrando 
diferentes práticas e oficinas de Neurociências aos alunos do ensino fundamental e médio. A 
experiência dos estudantes no MIN, nos motivou a criar um grupo de estudos em Neurociências, 
onde os alunos tinham como principal objetivo o preparatório para as Olimpíadas de 
Neurociências. Nos anos de 2016 e 2017, os alunos organizaram e ministraram oficinas dentro 
do espaço escolar, contemplando primeiramente os colegas recém-chegados às aulas de 
aprofundamento, com a oficina “Como Percebemos o Mundo?”. Posteriormente, a mesma 
oficina foi ministrada também para a turma de primeiro ano durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, em 2016  
Considerando a importância da divulgação científica no contexto escolar aliada a uma proposta 
de participação ativa dos estudantes no processo de ensino aprendizagem e a atuação dos 
alunos na organização das atividades práticas em Neurociências, este projeto propõe a 
organização de um grupo de divulgação cientifica em neurociências no campus Engenho Novo 
II. Desta forma, os alunos bolsistas, sob minha orientação e supervisão irão atuar organizando e 
ministrando atividades práticas e oficinas em neurociências para os alunos do ensino 
fundamental e médio.  
Referências:  
CHASSOT, A. – Alfabetização Científica: uma possibilidade para inclusão social – Revista 
Brasileira de Educação (2002)  
FONTANELLA, D.; MEGHLIOR. ATTI, F. A. – A divulgação Científica e o Ensino de Ciências: Análise 
das Pesquisas. Anais do VIII Encontro Internacional de Produção Científica (2013)  
Museu Itinerante de Neurociências http://www.cienciasecognicao.org/min/  
 
Objetivos: 

• Realizar divulgação científica em neurociências no campus Engenho Novo II  
• Aprofundar o conhecimento de neurociências  
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• Inserir os alunos no ambiente acadêmico de pesquisa, através da leitura de artigos da 
área, realização de seminários, discussões e produção de material.  

• Organizar as práticas de Neurociências.  
• Ministrar as práticas de Neurociências em turmas de ensino fundamental e médio.  

 
Resultados Esperados: 
Através do projeto, esperamos proporcionar uma vivência acadêmico-científica aos alunos. 
Além disso, é importante que o aprendizado, tanto dos alunos bolsistas, quanto dos alunos que 
serão atendidos pelo projeto, vá além dos conceitos.É importante também inserí-los em um 
ambiente permeado pelo discurso cientifico. Outro resultado esperado é a organização e 
consolidação de um grupo de divulgação científica no campus Engenho Novo II, com a 
participação ativa, não apenas dos alunos bolsistas, mas também de outros alunos alcançados 
pelo projeto.  
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Projeto: Ética e Tradução: formas de (des)entendimento 
 
Professor Orientador: Carlos Bezerra Cavalcante Neto 
Departamento: Filosofia 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Miguel Andrade Alvarez, Ângela Raquel da Silva e Silva 
 
Justificativa: 
De modo bastante tradicional no cenário brasileiro da educação pública, o Colégio Pedro II 
proporciona aos seus alunos o contato com línguas estrangeiras desde cedo. Por consequência, 
todos os campi acolhem, em seus universos particulares, além da diversidade que é inerente a 
toda escola, a diversidade de interfaces e visões de mundo próprias às diferentes línguas 
estrangeiras que, para além da sala de aula, também se manifestam em produções culturais, 
artísticas e científicas. A questão da alteridade ou das diferenças não se manifesta, entretanto, 
apenas em seu aspecto teórico-acadêmico, na presença das disciplinas, ou factual, na presença 
mesma dos diferentes personagens e histórias que compõem uma escola, mas também em seu 
aspecto prático, ne medida em que tais diferenças implicam conflitos, diálogos, interpretações, 
problematizações de si e do outro, individuais e coletivos. Todos esses aspectos integram-se em 
um problema que, vivenciado e tematizado na escola, ultrapassa seus limites e só encontra sua 
tarefa final no debate ético atual acerca de um mundo materialmente globalizado e 
culturalmente dividido ou fragmentado. A cada ano, a pesquisa "Ética e Tradução: formas de 
(des)entendimento" investiga o modo como a reflexão e a prática da tradução oferecem 1) 
melhor fundamentação para a prática tradutória como método de aprendizado e pesquisa 
filosóficos, 2) uma compreensão mais clara sobre a relação entre prática tradutória e a formação 
de uma subjetividade mais inclusiva e dialógica e 3) encaminhamentos teóricos que permitam 
contextualizar a tradução no debate ético contemporâneo. 
 
Objetivos: 
Qual a relevância do fenômeno da tradução para os problemas da ética filosófica 
contemporânea? De que maneira a tradução pode destacar a perspectiva particularista de que 
as culturas e seus valores são incomunicáveis? De que maneira ela pode apontar para a 
possibilidade de comunicação entre esses povos? O projeto “Ética e Tradução: formas de 
(des)entendimento” tem por objetivo principal investigar textos filosóficos e literários que 
permitam o aprofundamento das questões acima. Seus objetivos específicos são: 1) aclarar de 
que modo os conceitos desenvolvidos na teoria e na filosofia da tradução (tradução, linguagem 
e línguas, original e cópia, compreensão e interpretação, fidelidade e infidelidade, língua de 
partida e de chegada, correspondência e equivalência) permitem a aproximação com o desafio 
contemporâneo de uma ética que, por um lado, parece materialmente necessária e, por outro, 
impossível; 2) investigar em que medida o empenho subjetivo da tradução e práticas 
semelhantes (como a versão, a adaptação, a paródia) não consiste apenas em exercício 
específico de desenvolvimento e aprendizado de línguas ou gêneros literários, mas de 
aprofundamento teórico nos objetos dos textos traduzidos, de desenvolvimento cognitivo no 
terreno da compreensão e interpretação e, sobretudo – por ser o tema da pesquisa –, de 
aquisição de disposições mais articuladas de relação e valorização da alteridade.  
No ano letivo de 2018, a pesquisa se concentrará na hipótese de que a tradução (no sentido 
abrangente, inter- e intralingual, assim como intersemiótica) consiste em método para uma 
aprendizagem mais autônoma da filosofia, de tal maneira que serão trabalhados trechos de 
textos filosóficos eleitos em discussão com os orientandos, seja como exercícios preparatórios 
da fase de treinamento, seja como produto final na fase de desenvolvimento do projeto, a ser 
apresentado na Jornada de I.C. Jr.  
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Resultados Esperados: 
Subjetivamente, são resultados esperados:  

• a aquisição das ferramentas básicas da pesquisa acadêmica filosófica e das disposições 
gerais fundamentais a um pesquisador pelos orientandos do projeto;  

• o aprofundamento teórico e prático na experiência das relações de alteridade por meio 
do problema da diversidade linguística e, portanto, cultural;  

• Objetivamente, são resultados esperados:  
• a produção dos materiais de pesquisa dos orientandos previstos nos itens 7.4.c) e d) da 

Chamada Interna Nº15/2018; 
• a produção de ao menos uma tradução de trecho filosófico por orientando ou coletiva, 

acompanhada de fundamentação teórica conforme o nível de profundidade acadêmica 
de um pesquisador de I.C. Jr. ; 

• a documentação e registro da pesquisa por parte do professor-orientador.  
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Projeto: Pensando e agindo a partir do quilombismo e da 
amefricanidade - Leituras e reflexões sobre Abdias Nascimento e 
Lélia Gonzalez 
 
Professor Orientador: Carlos Monteiro Junior 
Departamento: Filosofia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Lucas Ricardo Barbosa Gonçalves, João Pedro Ferreira dos Santos, Ana Clara Costa 
Cavalcante de Rezende, Janaina Lopes da Silva 
 
Justificativa: 
Ainda há, nas investigações filosóficas e em seu ensino, um silenciamento e invisibilidade em 
relação aos conhecimentos e aos modos de existência formulados pelas tradições africanas e 
afro-diaspóricas. Esse silêncio da filosofia em relação a estas tradições, e outras mais que se 
distanciam do eixo hegemônico eurocentrado e patriarcal, é sustentado pelo racismo e pelo 
epistemicídio. Por isso, entendemos que é necessário diversificar as fontes e referências 
filosóficas, além de problematizar as bases racistas e sexistas presentes na história da filosofia 
ocidental.  
Este projeto dialoga, então, com as discussões de autores que analisam a geopolítica do saber 
(e do poder) e todo o sistema político, econômico e epistemológico da colonização, denunciando 
o modo monocultural e universalista desse projeto, e sua vinculação com as ideias filosóficas 
presentes na modernidade, que silenciou e desvalorizou outras tradições e perspectivas, 
impondo apenas uma forma de racionalidade. Em linhas gerais, esses autores defendem a 
necessidade de uma postura (ação) decolonial, dando voz e resgatando saberes, práticas de vida 
e ações políticas que foram invisibilizadas por não pertencerem à cultura hegemônica (branca, 
masculina, letrada). Ou ainda, tal projeto visa à libertação das subjetividades e grupos que foram 
e são colonizados por essa racionalidade solipsista, sendo imprescindível para isso a realização 
de uma descolonização do poder, do saber e dos corpos, a partir de uma análise crítica de todo 
projeto moderno/capitalista e seu sistema de poder (exploração) trazido para a América a partir 
da colonização no século XVI. Estrutura de poder esta, com o seu racismo, homofobia e sexismo, 
que disseminou sua lógica (colonialidade) para os diversos âmbitos da existência humana 
(trabalho, economia, ciência, tecnologia, política, sexualidade, gênero, controle da natureza...), 
sendo posteriormente modernizadas pelas tecnologias do mercado livre e do capitalismo global, 
produzindo desigualdades e injustiças até os dias atuais, atingindo principalmente as mulheres 
e homens negros das periferias.  
Por isso, é preciso que busquemos novos (ou tradicionais) paradigmas epistemológicos, a fim de 
proporcionar uma educação antirracista que preconize o diálogo intercultural e as relações 
étnico-raciais em seus currículos e práticas.  
 
Objetivos: 
O objetivo central do projeto é realizar leituras e discussões sobre pensadores que têm como 
referência cultural e filosófica as tradições afro-brasileiras e que fazem reflexões sobre a 
condição da população negra no Brasil, propondo, assim, ações que visam não apenas o resgate 
da história, saberes e práticas afro-brasileiras, mas também a criação de uma política, ética, 
estética e epistemologia afrorreferenciada. O foco principal será a análise dos conceitos de 
quilombismo e amefricanidade pensados, respectivamente, por Abdias Nascimento e Lélia 
Gonzalez. Além desses autores, serão lidos e discutidos textos de Beatriz Nascimento, Frantz 
Fanon, Bell Hooks entre outros. 
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Resultados Esperados: 
Espera-se que o projeto possibilite um maior acesso ao conhecimento sobre as diferentes 
tradições filosóficas e culturais africanas, afro-brasileiras e afro-diaspóricas a partir da leitura de 
textos, exibição de filmes e análises de outras manifestações artísticas. Pretende-se, ainda, criar 
uma série de intervenções (cartazes, saraus, rodas de controvérsias) na comunidade escolar com 
o objetivo de propagar as inquietações e reflexões surgidas ao longo do projeto. Por fim, os 
estudantes produzirão um texto apresentando algumas das discussões realizadas ao longo da 
pesquisa. 
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Projeto: Sociologia das Relações Internacionais : da Escola para o 
Mundo 
 
Professor Orientador: Celso Luiz Sampaio Martins 
Departamento: Sociologia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Sociologia, Ciência Política e História 
Alunos: Ana Clara Guerra 
 
Justificativa: 
O projeto justifica-se no que tange à sua vinculação política, pedagógica e programática do 
Departamento de Sociologia e apresenta como objetivo principal de envolvimento discente em 
suas atividades de pesquisa, produção de conhecimento , fomento à cultura internacionalista a 
partir de uma perspectiva de inserção do Brasil no contexto mundial contemporâneo .  
Objetivos: 
1) Aplicar conceitos fundamentais do currículo de Ciências Sociais e Sociologia do Colégio Pedro 
II ao campo das Relações Internacionais; 
2) Promover a reflexão e a experiência acerca dos métodos e técnicas de pesquisa em Ciências 
Sociais, a partir de temas relacionados à ordem mundial contemporânea e à inserção 
internacional do Brasil; 
3) Desenvolver novas iniciativas relacionadas à pesquisa, ao debate, ao levantamento de 
documentos, à participação em conferências e palestras sobre a temática das Relações 
Internacionais, levantamento e assistência de filmes e documentários, assim como, a cobertura 
pela imprensa sobre questões mundiais; 
4) Desenvolver um pensamento crítico sobre as Relações Internacionais no que tange às 
relações de poder no mundo contemporâneo, o papel de Brasil e o exercício da cidadania em 
escala global.  
 
Resultados Esperados: 

• Montagem de um Blog ou Site sobre relações internacionais e política externa brasileira 
ou desenvolvimento de filme documentário sobre a temática do projeto; 

• Divulgação do produto da pesquisa para a comunidade escolar do Campus Realengo; 
• Participação na Jornada de Iniciação Científica do Colégio Pedro II. 
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Projeto: Ler com Ciência 
 
Professor Orientador: Claudia Vargas Vilar 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Ciências 
Alunos: Danielle Rodrigues de Souza, Agatha Melissa Cunha Teixeira, Pedro Henrique Felipassi 
do Espírito Santo, Laryssa de Souza Alves 
 
Justificativa: 
Diariamente, nos deparamos com inúmeras situações que exigem de nós uma gama de 
conhecimentos, habilidades e competências e, para que possamos atuar plenamente como 
cidadãos, é cada vez mais necessário saber usar o conhecimento científico para fazer escolhas e 
tomar decisões individuais e/ou coletivas. Assim, ensinar ciências na educação básica não deve 
atender ao objetivo de formar especialistas, mas de tornar todos os estudantes aptos a 
reconhecer, lidar e usar a informação científica presente nas diferentes mídias, ao que 
chamamos “letramento científico”. Entretanto, o que crianças e adolescentes frequentemente 
encontram na escola são práticas pedagógicas que muitas das vezes se resumem a aulas 
expositivas ancoradas no livro didático, em que os professores detêm todo o conhecimento e 
os alunos recebem a informação de maneira passiva e mecânica, numa postura completamente 
oposta ao que seria “fazer ciência”. Além disso, especialmente a partir do segundo segmento do 
ensino fundamental, o ensino é fragmentado em disciplinas que não dialogam entre si, ainda 
que de áreas afins.  
Com o intuito de promover nos alunos o interesse pelo aprendizado de ciências e desenvolver 
uma atitude questionadora frente a esse conhecimento, é necessário que as práticas 
pedagógicas sejam diversificadas e que os alunos possam ter uma postura ativa em seu processo 
ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a literatura infantojuvenil pode se constituir como um 
importante recurso, principalmente se considerarmos que, uma vez que a construção do 
conhecimento científico se faz dentro de um contexto social, histórico e cultural, muitas vezes 
vemos esse conhecimento retratado nas diversas artes, inclusive nas obras literárias. Ou seja, 
através da literatura o aluno pode ter contato com variados temas e conteúdos científicos. Além 
disso, através da leitura pode incentivar-se a curiosidade, aumentar conhecimentos, enriquecer 
experiências e proporcionar uma aprendizagem mais significativa. Através das narrativas, 
discussões e debates podem ser estimulados de forma a permitir aos alunos o desenvolvimento 
da linguagem, da capacidade de comunicação, tornando também as aulas de ciências mais 
interessantes e motivadoras. 
 
Objetivos: 

• Estimular a curiosidade e o interesse pela ciência, bem como tornar seu ensino mais 
significativo, através da correlação com os livros paradidáticos adotados no ensino 
fundamental;  

• Proporcionar aos alunos de iniciação científica júnior a oportunidade de ingressar no 
modus operandi da pesquisa científica e, desta forma, ampliar seus conhecimentos, o 
desenvolvimento do espírito ético e despertar vocações; 

• Identificar nos livros paradidáticos adotados nos 6o e 7o anos do ensino fundamental 
temas e conceitos que possam ser abordados nas aulas de ciências nestas séries; 

• Planejar atividades interdisciplinares que correlacionem os livros paradidáticos e os 
conteúdos de ciências referentes aos 6o e 7o anos do ensino fundamental, e que 
contribuam para a promoção do letramento científico; 
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• Desenvolver materiais didáticos que relacionem os livros paradidáticos e os conteúdos 
de ciências, e que possam ser usados nas turmas de 6o e 7o anos do ensino 
fundamental;  

• Proporcionar aos alunos de iniciação científica júnior uma reflexão sobre a maneira 
como a ciência é vista pela sociedade e retratada na literatura; 

• Incentivar entre os alunos de iniciação científica o debate acerca de como as diferentes 
práticas de ensino de ciências podem ou não promover o letramento científico. 

 
Resultados Esperados: 

• Produção de fichas para os livros paradidáticos adotados nos 6o e 7o anos com os 
conteúdos e temas de ciências que podem ser abordados a partir da leitura daqueles 
livros; 

• Construção de resenhas críticas que apontem incorreções relativas a conceitos 
científicos presentes em cada livro, que podem ou não ser recursos do autor para a 
construção da narrativa; 

• Criação de um sítio na internet com sugestões de atividades que possam ser 
desenvolvidas nas aulas de ciências usando os livros paradidáticos, e que contribuam 
para a promoção do letramento científico; 

• Produção de material didático que possa ser usado nas aulas de ciências dos 6o e 7o 
anos, e que envolvam os livros paradidáticos; 

• Comunicação do trabalho na 5a Jornada Pedagógica do Ensino de Ciências e Biologia no 
Colégio Pedro II. 
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Projeto: Robótica e trigonometria: Usando metodologias de 
atividades de simulações de movimentos circulares 
 
Professor Orientador: Claudio Mendes Dias 
Departamento: Matemática 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Matemática e suas tecnologias 
Alunos: Guilherme Amazonas Bome, João de Felipe Andrade, Vitor Augusto Alfaro Solis, Julia 
Nunes Wanderley Lins 
 
Justificativa: 
O aprendizado centrado no aluno, utilizando metodologias onde o professor é mediador do 
conhecimento e as interações como ponto principal da aquisição de conhecimento, tem se 
tornado tema principal de estudo no campo educacional neste século. Concomitante a esse fato, 
a universalização das tecnologias tem impactado a sociedade como um todo e, em particular, 
também o ambiente escolar que anseia por novas propostas. Nesse sentido, atrelar as técnicas 
de aprendizagem diferenciadas, com a intervenção tecnológica, é fundamental para que o 
aprendizado do corpo discente tenha uma qualidade esperada pela comunidade escolar. 
Portanto, busca-se nesse projeto, conectar as aulas de robótica, as metodologias ativas e os 
conteúdos de trigonometria, a ponto de se explorar o diálogo e a observação, como construção 
de conhecimento para as aulas de trigonometria, em particular, para as construções de gráficos 
de funções trigonométricas. 
 
Objetivos: 
Os objetivos gerais desse projeto estão centrados no processo cognitivo, na inteligência 
intrapessoal. Portanto, promover e divulgar os conhecimentos na área de robótica e 
trigonometria, por meio da manipulação do material didático e da programação, via blocos 
lógicos, meidada pela interação dentro dos grupos são os pontos principais da caracterização do 
projeto. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que o projeto possa promover a interação entre os discentes, explorando as relações 
pautadas na dialética e no respeito às diferenças. Concomitante ao aspecto intra e inter pessoal, 
busca-se um aprofundamento lógico nas áreas de informática e uma apropriação de 
conhecimentos ligados a trigonometria tendo, em particular, a construção de gráfico das 
funções trigonométricas seno e cosseno como referenciais. 
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Projeto: Rumo às Olimpíadas 
 
Professor Orientador: Cleise Fernandes da Silva Padrão Soares 
Departamento: Química 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Química 
Alunos: Gustavo Salgado Pires, Luiza Coelho dos Santos, Caroline de Oliveira Flores, Eduardo 
Henriques Alves Braule Pinto 
 
Justificativa: 
A necessidade de material didático específico para as classes preparatórias de alunos para 
olimpíadas de Química no campus Centro do Colégio Pedro II. 
 
Objetivos: 

• Confeccionar material didático que atenda às demandas das classes preparatórias de 
alunos para as olimpíadas de Química; 

• Organizar, em um único lugar, o maior número possível de questões das principais 
olimpíadas de Química do país, classificadas por série e assunto. 

 
Resultados Esperados: 
Produção de Apostila para 2ª série/Ensino Médio com coletânea de questões extraídas das 
provas dos 10 últimos anos das principais olimpíadas, de todo território nacional, que atenda às 
demandas para a preparação de alunos do Colégio Pedro II para as olimpíadas de Química. 
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Projeto: Lendo mulheres: relações entre a literatura em língua 
inglesa e o movimento feminista 
 
Professor Orientador: Cristiane Pereira Cerdera 
Departamento: Línguas Anglo-Germânicas 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Língua inglesa e literaturas de língua inglesa; história. 
Alunos: Júlia Botelho Domingues Frade, Natália Rustichelli Mourão, Marcelly Teixeira de Lima, 
Brunna Santos de Oliveira 
 
Justificativa: 
Segundo o crítico literário Jonathan Culler (1999), a literatura é uma “instituição paradoxal”, 
pois, ao mesmo tempo em que pode levar os leitores a aceitar os arranjos sociais sem muitos 
questionamentos, também pode atingir o efeito oposto, revelando a ideologia como “algo que 
pode ser questionado” (p. 45). Por conta de seu potencial “subversivo”, a literatura já foi vista 
historicamente como “perigosa” (Idem, p. 45). Platão, por exemplo, “baniu os poetas de sua 
república ideal porque eles só poderiam fazer mal, e há muito tempo se credita aos romances 
deixar as pessoas insatisfeitas com as vidas que herdam e ansiosas por algo novo (...)” (CULLER 
, p. 45). Promovendo identificação através de marcadores sociais de classe, gênero, raça, nação 
e idade, a literatura pode produzir “(...) um senso agudo de injustiça que torna possíveis as lutas 
progressistas” (Idem, p. 46).  
Sabemos que, na escola brasileira, a trajetória de luta e a produção intelectual das mulheres 
têm sido objeto de um apagamento no currículo e nos materiais didáticos, alimentando o senso 
comum com a ideia (errônea) de que o pensamento e a atuação feminina jamais produziram 
conteúdos relevantes, dignos de figurar nas salas de aula nos diversos níveis.  
De modo semelhante, muito pouco – ou nada – tem sido discutido com nossos estudantes 
acerca da violência de gênero que está enraizada na cultura machista do nosso país e que 
produz, todos os dias, vítimas em todos os grupos sociais, principalmente entre as mulheres 
negras, indígenas, quilombolas e camponesas, das classes sociais menos abastadas.  
Tendo em vista, portanto, a lacuna existente nos currículos escolares e a necessidade de 
discussão sobre a violência de gênero e as questões relacionadas às mulheres, acreditamos no 
potencial transgressor da literatura para fomentar essa discussão no âmbito escolar e para além 
dele, cumprindo, portanto, o papel que se espera da escola na formação de cidadãs e cidadãos 
que se engajem na luta por uma sociedade livre das opressões e das violências de gênero. Tal 
abordagem visa ainda cumprir as recomendações dos documentos que norteiam a educação 
formal , numa postura pedagógica que busca aliar o incentivo à criticidade a uma perspectiva de 
gênero.  
Para fins do presente projeto, foram selecionadas algumas autoras em língua inglesa, 
destacadas por sua produção e importância histórica. O recorte temporal vai dos séculos XIX ao 
XXI, permitindo que sejam observadas as relações entre a escrita feminina e as questões sociais 
que atravessam os textos produzidos por elas. As autoras selecionadas para esse estudo são: 
Kate Chopin, Joyce Carol Oates, Jhumpa Lahiri, Alice Munro e Chimamanda Ngozi Adichie.  
 
Objetivos: 

• Ler contos e trechos de romances em inglês, escritos por autoras com produção 
marcadamente identificadas com as questões de gênero;  

• Compreender o conceito de ‘gênero’ a partir da perspectiva das ciências sociais;  
• Relacionar as lutas feministas e os textos literários a seus respectivos contextos 

históricos;  
• Construir diálogos com a comunidade escolar que possam levar à construção de 

entendimentos sobre os diversos ‘feminismos’;  
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• Discutir estratégias de intervenção e resistência contra o assédio e outras formas de 
violência simbólica contra mulheres na escola;  

• Evidenciar a importância da literatura no combate às opressões e violências de gênero.  
 
Resultados Esperados: 

• Produção de textos relacionados ao tema da pesquisa; 
• Elaboração de rodas de conversa e oficinas com outras/outros estudantes para 

discussão das questões levantadas pelo projeto em tela;  
• Participação em eventos acadêmicos; 
• Construção de entendimentos acerca do papel da literatura no enfrentamento das 

questões sociais.  
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Projeto: Semeando saberes: a construção de uma horta no 
espaço escolar 
 
Professor Orientador: Cristina Magela de Oliveira 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Educação Ambiental 
Alunos: Thais da Silva Santos, Ana Luiza Rodrigues dos Santos, Beatriz Leal Mattos, Alice Lima 
Gomes De Almeida 
 
Justificativa: 
A horta, construída na escola, constitui um espaço capaz de promover maior contato dos 
estudantes com elementos da natureza e pode, com isso, desencadear uma maior sensibilização 
para questões ambientais, atualmente tão presentes na sociedade. O espaço permite, também, 
diminuir a distância entre teoria e prática no ensino de Ciências, uma vez que possibilita 
vivenciar de forma concreta os conteúdos expostos nas aulas regulares. Além disso, no campus 
Engenho Novo II, ocorre, desde 2017, o projeto “Minhocário na escola”. O minhocário encontra-
se em pleno funcionamento, produzindo boa quantidade de adubo (líquido e sólido), que será 
destinado à horta, levando à integração dos dois projetos e ampliando as ações voltadas à 
educação ambiental. 
 
Objetivos: 
O projeto "Semeando saberes" apresenta os seguintes objetivos:  

• Despertar a curiosidade e estimular a capacidade de observação de elementos da 
natureza;  

• Desenvolver práticas de pesquisa científica para entender como construir e manter uma 
horta no espaço disponível na escola;  

• Elaborar e seguir uma rotina de manutenção da horta;  
• Divulgar o projeto na comunidade escolar e oferecer oficinas para os alunos, em especial 

àqueles que participam das Classes de Adequação Idade/Série (CAIS);  
• Estimular o debate e a reflexão sobre atitudes sustentáveis;  
• Proporcionar reflexões sobre questões ambientais e de saúde, como uso de agrotóxicos. 

 
Resultados Esperados: 
Os resultados esperados para os alunos incluem o desenvolvimento de maior autonomia para 
pesquisa bibliográfica, o aprimoramento da leitura e da elaboração de textos de divulgação 
científica, uma maior capacidade de observação de fenômenos da natureza e, em resposta aos 
debates e reflexões travados no projeto, a tomada de decisões conscientes com relação a 
hábitos e atitudes sustentáveis. Por fim, espera-se que a presença da horta no espaço escolar e 
a realização de oficinas e exposições, sensibilize as pessoas e desperte a consciência de que 
todos são responsáveis por melhorar as condições ambientais. 
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Projeto: Produção de tinta para quadro branco a partir de 
produtos naturais PARTE I - beterraba 
 
Professor Orientador: Daniela Meyer Fernandes Alves 
Departamento: Química 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: química 
Alunos: Ana Luísa Vieira do Valle, Ana Clara da Silva de Menezes, Julliana Azevedo Moreira, Ana 
Beatriz D. R. Mendes 
 
Justificativa: 
A preocupação constante em se preservar o meio ambiente, aliado a escassez de recursos 
destinados à educação no nosso país os leva a refletir sobre meios econômicos e sustentáveis 
para a produção de materiais de uso cotidiano. A ideia do presente projeto consiste em 
“fabricar” uma caneta de quadro branco utilizando tinta oriunda de produtos naturais, 
utilizando um refil da caneta mais utilizada pelos professores.  
 
Objetivos: 

• Desenvolver metodologia para extração de corantes naturais com recursos do 
laboratório de química de Realengo II;  

• Utilizar beterraba como fonte de corante;  
• Testar solventes (a frio e a quente) como água, etanol, álcool isopropílico e acetona;  
• Gerar resultados qualitativos e quantitativos;  
• Selecionar o melhor método de extração para uso do corante como tinta de caneta de 

quadro branco;  
• Justificar com a teoria estudada os resultados obtidos;  
• 5- Facilitar e baratear uma prática do cotidiano escolar e, ao mesmo, tempo, torna-la 

menos nociva ao meio ambiente através do emprego de produtos biodegradáveis.  
 
Resultados Esperados: 

• Obter uma boa concentração de corante nas amostras obtidas;  
• Eleger o melhor solvente para a extração do corante da beterraba;  
• Conseguir remover essa tinta do quadro branco com facilidade;  
• Adaptar a tinta obtida ao uso em canetas recarregáveis, tornando assim o custo dessa 

caneta irrisório.  
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Projeto: Danyele Vanna Barboza 
 
Professor Orientador: Danyele Vianna Barboza 
Departamento: Geografia 
Campus: Niterói 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Isabelle Pereira Quarterolle, Ana Beatriz Marins Guimarães, Camila Giron de Souza, 
Daniel Lucas Ladeira dos Santos 
 
Justificativa: 
Considerando que o currículo deve ser visto como um território em disputa e que a organização 
das disciplinas na grade curricular e o conhecimento escolar selecionado para compor seus 
conteúdos não são imparciais, mas constituem um terreno de lutas, é fundamental discutir a 
influência da matriz eurocêntrica de pensamento na construção de narrativas que invisibilizam 
determinados grupos sociais. Historicamente os livros didáticos realizam uma violência 
epistêmica - que é fruto do padrão de poder imposto pelo mundo  
moderno-colonial - reforçando estereótipos e homogeneizando os grupos subalternizados. 
Nessa perspectiva, é preciso produzir no ambiente escolar atividades que permitam a alunos e  
professores pensar a produção do espaço a partir dos princípios de classificação como nação, 
classe e raça, entendendo a lógica hierarquizante desses sistemas de dominação social e como 
atuam nas diferentes formas de regulação da vida cotidiana.  
O processo de globalização produziu mudanças que vão muito além da base material. As 
próprias concepções de sujeito e de identidade cultural foram descentradas, fragmentadas 
(HALL, 1992). A identidade não é definida apenas pela posição do indivíduo na estrutura de 
classes ou pelo pertencimento a uma nação, esta última entendida como poderoso amálgama 
social. O fortalecimento das lutas do movimento negro, ambientalista e do feminismo produziu 
novas identidades, nem sempre coerentes e estáveis. Reconhecê-las é um passo importante no 
combate às diferentes formas de opressão e injustiça social. Diante do volume dos 
deslocamentos populacionais no mundo contemporâneo, motivados por guerras civis, questões 
econômicas e outras, e do crescimento de políticas de cunho fascista é fundamental entender a 
diversidade cultural como patrimônio e exercitar o respeito e a tolerância, tendo em vista a 
complexidade dos processos de desterritorialização e reterritorialização.  
 
Objetivos: 
Introduzir os alunos no universo da pesquisa científica, conhecer e valorizar experiências de 
grupos historicamente marginalizados, discutir como a globalização afeta as identidades 
culturais nacionais e regionais e reconhecer como o racismo, a xenofobia e outras formas de 
discriminação se relacionam com as políticas de gestão do território e ordenamento do espaço. 
 
Resultados Esperados: 
O projeto Identidades culturais no mundo globalizado foi pensado a partir da sensibilização das 
turmas de 2a e 3a séries do Ensino Médio em relação à questão dos refugiados na Europa, 
xenofobia, racismo e preconceito em relação aos nordestinos. A partir do diálogo com o Projeto 
de Iniciação Artística e Cultural 'Território e Cultura', do qual também sou a professora 
proponente, e do Projeto de Danças Populares da Profa Isabella Brasil ( Departamento de 
Educação Física) esperamos realizar no Campus Niterói no ano de 2018 eventos de valorização 
das culturas de matriz africana e dos povos indígenas, que constituiria a II FIC (Feira de 
identidades culturais). A primeira edição do evento ocorreu em 12/12/2017 e mobilizou vários 
departamentos e diferentes segmentos da comunidade escolar, tendo como tema " O mundo 
árabe- política, cultura e a questão dos refugiados". A perspectiva transdisciplinar da presente 
proposta é reforçada por sua vinculação ao LABHUM (Laboratório de Humanidades) e seu 
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núcleo de pesquisa. Entre os resultados esperados ainda está a publicação pelo grupo de um 
relato de experiência que integrará o segundo volume do livro "Além da sala de aula", produzido 
por professores e estudantes do referido laboratório. 
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Projeto: Vias africanas: Filosofia e História à luz do pensamento de 
Achille Mbembe 
 
Professor Orientador: Diego de Barros Ramalho 
Departamento: Filosofia 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Filosofia/História 
Alunos: Emanuelle Oliveira da Silva Bezerra, Leonardo Alves Marinho 
 
Justificativa: 
Os currículos acadêmicos nacionais são pautados quase exclusivamente pela tradição ocidental 
e sua herança incontornável sobre nós, entendendo aqui o Ocidente enquanto um conjunto de 
códigos, saberes e práticas nutridos substancialmente do mundo euro-americano. A justificativa 
da presente pesquisa está fincada no questionamento à hegemonia desta cosmovisão - hoje 
marcada por uma crise paradigmática que parece encontrar seus porquês na própria 
constituição histórica do Ocidente -, debruçando-se sobre outras perspectivas possíveis a partir 
da Filosofia levada a termo na África contemporânea. A necessidade de estudar a importância 
dos povos africanos para a compreensão de nosso lugar no mundo - mitigada pelo racismo 
estrutural de um país erguido sobre a mancha indelével da escravidão -, culminou, no 
concernente à Educação Básica nacional, na promulgação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008, 
que alteram o artigo 26-A da LDB 9394/96. Norteado por essas considerações e ciente de seu 
papel em tal processo, o Departamento de Filosofia do Colégio Pedro II incentiva sobremaneira 
atividades voltadas para leituras de mundo que, após dinâmicas históricas violentas de 
submissão e subalternização, precisam retomar a voz que lhes foi subtraída em nossa sociedade 
e ser reconhecidas como projetoras de horizontes tão ricos quanto os clássica e exaustivamente 
investigados desde os gregos antigos. Com efeito, visando à pluralidade de ideias, valores e 
concepções pedagógicas consagrada em nosso Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), 
nossa proposta encontra sua razão maior na escuta à filosofia que, desde a África, expande-se 
cada vez mais em todas as direções do globo. 
 
Objetivos: 

• Estudar a Filosofia e a História a partir do pensamento africano contemporâneo;  
• Redimensionar o que entendemos por África e por Ocidente, buscando compreender 

uma nova configuração epistemológico-filosófica possível para o mundo;  
• Sondar as dinâmicas e estruturas racistas operacionalizadas pelos projetos colonialistas 

modernos, bem como as suas consequências nefastas no interior de sociedades 
herdeiras deste processo;  

• Aplicar à pesquisa institucional os princípios norteadores do PPPI do Departamento de 
Filosofia do Colégio Pedro II. 

 
Resultados Esperados: 

• Compreensão geral da obra "Crítica da Razão Negra", publicada em 2013 pelo 
camaronês Achille Mbembe, assim como de parte da bibliografia com a qual o livro 
dialoga;  

• Compreensão de temáticas contemporâneas capazes de alterar a configuração 
tradicional de eixos especulativos e práticos, de modo a alterar a Geografia e a História 
da Filosofia;  

• Inserção do pensamento africano em atividades escolares ao longo do ano letivo;  
• Aprendizado passível de ser levado às aulas regulares de Filosofia a partir do ano letivo 

posterior;  
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• Aplicação dos princípios norteadores do PPPI do Departamento de Filosofia do Colégio 
Pedro II à pesquisa institucional, a saber: autonomia de pensamento e ação; capacidade 
de articulação entre saberes; pluralidade de ideias, valores e concepções pedagógicas; 
respeito à alteridade e apreço ao diálogo - princípios esses condizentes com uma 
sociedade democrática, inclusiva e igualitária. 
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Projeto: Formação de professores que ensinam matemática: 
alunos como professores, professores como aprendizes 
 
Professor Orientador: Diego Matos Pinto 
Departamento: Matemática 
Campus: Humaitá II 
Área de Conhecimento: Educação Matemática 
Alunos: Bernardo Ahmed Sleman Banholi, Mariana Pereira Martins, Carolina Bandeira Coutinho 
da Rosa, Juliana Lopes Miranda Santos 
 
Justificativa: 
A desvalorização da escola como espaço de produção de conhecimento (KLEIN, 2010; DAVIS, 
RENERT, 2012) relaciona-se com uma desqualificação da profissão do professor de Matemática, 
uma vez que os saberes da experiência docente constituem um aspecto da atividade profissional 
(NÓVOA, 2009; TARDIF et al, 1991), problemática que compõe a idealização deste projeto. Nesse 
sentido, este projeto se insere no espectro de reflexões sobre especificidades da atividade 
docente em matemática (SHULMAN, 1986; BALL et al, 2008) que se relaciona com a emergência 
de saberes escolares (MIGUEL, VILELA, 2008; DAVIS, RENERT, 2012) de um modo geral (como 
em carreiras docentes em outras disciplinas), mas também àqueles relacionados 
particularmente à matemática.  
Assim, vale destacar que o conhecimento de matemática que a atividade docente demanda tem 
características próprias – no sentido de Shulman (1986) e Ball et al (2008) – que permeiam não 
somente saber fazer contas e procedimentos, mas, sobretudo, compreender, por exemplo, por 
que se faz daquela maneira, como sujeitos entendem essas contas, como tais ideias se articulam 
com o currículo e concepções prévias de estudantes. Por tais especificidades de saberes 
profissionais do professor de matemática, entendemos que um programa que vise à iniciação 
(mesmo que no sentido de reflexões) à docência tem características diferentes de um projeto 
que vise estimular um estudante a seguir carreira como matemático ou em qualquer outra 
profissão da área de exatas.  
Com base nessas ideias, o projeto “Formação de professores que ensinam matemática: alunos 
como professores, professores como aprendizes” é voltado a alunos do Colégio Pedro II que 
desejem atuar futuramente como professores de Matemática, ou que considerem essa 
possibilidade acadêmica e profissional. As contribuições determinadas a partir da colaboração 
entre esses atores incluem:  

• da parte do aluno da educação básica: reflexões sobre sua própria formação e sobre a 
abordagem de conteúdos matemáticos, assim como a produção de saberes e de meta-
saberes a partir dessas reflexões, visando à problematização sobre a docência em 
matemática como uma parte integrante dessa atividade profissional;  

• da parte do professor que ensina matemática na educação básica: reflexões sobre sua 
própria prática e sobre potenciais transformações dessa prática, considerando o ponto 
de vista de discentes numa reflexão sobre a docência;  

• da parte de ambos (aluno e professor da escola básica): a valorização de saberes 
produzidos e mobilizados na escola – numa interação com esses diferentes atores – 
como componente essencial para a formação de futuros professores de Matemática.  

Entretanto, a contribuição dos alunos participantes do presente projeto não se restringe 
meramente ao desenvolvimento de um conhecimento individual sobre matemática. Um dos 
objetivos principais do projeto é contribuir para uma transformação no ensino de matemática 
na educação básica, entendendo o aluno como protagonista desse processo. Não há mudança 
no ensino sem ouvir o principal ator dessa transformação: o aluno. Nesse sentido, temos o 
intuito de dar voz ao aluno e ouvir seu ponto de vista sobre o ensino de matemática na escola. 
As reflexões apresentadas pelos alunos durante a realização do projeto, do ponto de vista de 
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uma futura docência, serão determinantes para o professor orientador e, possivelmente, os 
demais professores do departamento, refletirem e, possivelmente, modificarem suas práticas 
matemáticas para o ensino, entendendo o conhecimento do professor como algo dinâmico e 
emergente de sua prática, na direção das ideias de Davis e Renert (2012).  
 
Objetivos: 
É possível ouvir relatos sobre alunos do Colégio Pedro II que desejam ser professores de 
Matemática, mas que são desestimulados a seguir tal carreira, recebendo, até mesmo, 
recomendações para buscarem carreiras mais valorizadas social ou financeiramente. O desejo 
de um aluno seguir a carreira docente em Matemática deveria ser motivo de orgulho e incentivo. 
Com esse intuito, o projeto “Formação de professores que ensinam matemática: alunos como 
professores, professores como aprendizes” foi criado com o objetivo de incentivar a formação 
de futuros professores de Matemática. Nessa perspectiva, o projeto não objetiva formar 
matemáticos ou preparar alunos para carreiras acadêmicas na área de exatas, mas sim à 
formação de futuros professores de Matemática, reconhecendo e valorizando as especificidades 
de seus saberes com vistas ao ensino de Matemática.  
O projeto tem como objetivo geral incentivar a formação de futuros professores de Matemática, 
entre alunos do Colégio Pedro II que almejam seguir a carreira docente. É importante destacar 
que a participação do aluno do Colégio Pedro II neste projeto extrapola sua formação individual 
como estudante ou futuro professor, na medida em que seu olhar sobre o ensino de Matemática 
na educação básica pode promover reflexões sobre a prática docente dos professores 
envolvidos e sobre a formação de professores de Matemática. Dessa maneira, os objetivos 
específicos do projeto visam promover contribuições mútuas entre alunos e professores do 
Colégio Pedro II nos seguintes aspectos:  

• Estimular, entre os alunos do Colégio Pedro II, a aprendizagem do conhecimento 
matemático em uma dimensão que extrapola sua apresentação tradicional em sala de 
aula, ao refletirem sobre esse conhecimento do ponto de vista do ensino;  

• Promover a discussão sobre as práticas matemáticas realizadas na escola básica, de 
maneira que o professor do Colégio Pedro II possa refletir sobre sua própria prática 
docente e modificá-la ao desenhar novas atividades de ensino, de forma conjunta com 
o aluno da educação básica; 

• Contribuir com a formação de professores de Matemática a partir da valorização de 
saberes emergentes das práticas escolares realizadas no Colégio Pedro II, reconhecendo 
o conhecimento mobilizado por alunos e professores da educação básica como 
componente essencial para a formação docente.  

 
Resultados Esperados: 
Espera-se que o projeto “Formação de professores que ensinam matemática: alunos como 
professores, professores como aprendizes” traga contribuições para a formação de alunos da 
educação básica, assim como para a formação continuada de professores desse mesmo 
segmento. A partir do incentivo à docência e da valorização da profissão de professor de 
Matemática, almeja-se que juntos – alunos e professores da educação básica – idealizem e 
problematizem novas práticas para o ensino de Matemática, após as discussões realizadas 
durante o projeto, evidenciando que a formação de ambos ocorre no chão da escola, de forma 
colaborativa e permanente. 
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Projeto: Literatura e Teatro: texto, cena e criação 
 
Professor Orientador: Dilma Mesquita de Lacerda 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Literatura - texto dramático 
Alunos: Clara Magnanini de Araújo, Vitória Ferreira de Souza, Ruth Emanuelle Oliveira da Silva, 
Luiza Pereira Dias 
 
Justificativa: 
O projeto, por apresentar uma abordagem interdisciplinar e voltada para a prática cotidiana de 
leitura no ambiente escolar, revela-se de extrema importância uma vez que suscita a reflexão 
em torno do texto literário inserido num contexto maior e mais abrangente: a pesquisa realizada 
pelo grupo engajado nas atividades dialogará com outros projetos já existentes no Campus e 
servirá como etapa fundamental no processo criativo.  
O diálogo com as atividades já propostas pelo projeto Roda de Leitura irá nortear a escolha dos 
textos e autores, bem como a seleção de práticas de leitura e modos de abordagem. A formação 
de um público leitor de fato comprometido (e envolvido com as propostas de leitura, além de 
atento às mudanças que envolvem a relação texto - contexto) surge como a justificativa maior 
a respaldar e ratificar a validade do projeto. Especialmente neste momento em que observamos 
certo desinteresse pela leitura do texto literário, substituído, em geral, por formas mais 
"palatáveis" de leitura, o resgate da dinâmica própria do texto teatral, encenado ou mesmo 
exposto através de leituras dramatizadas, surge como uma real possibilidade de divulgação, 
debate e construção de conhecimento.  
 
Objetivos: 

• Trabalhar o texto teatral em toda a sua densidade e riqueza, partindo de um viés de 
abordagem que contemple não só a literatura como também a cena e a criação; 

• Pesquisar e incentivar técnicas de leitura dramatizada como parte da prática de leitura 
cotidiana no ambiente escolar; 

• Incentivar a pesquisa de autores teatrais brasileiros e estrangeiros, priorizando a 
produção moderna sem perder de vista a dimensão histórica; 

• Dialogar com os demais projetos existentes no Campus, especialmente com aqueles 
voltados para a leitura do texto literário e para a produção artística; 

• Favorecer a divulgação organizada das pesquisas e das criações propostas pelo grupo, 
especialmente nos meios digitais; 

• Produzir material teórico para a oficina de teatro; 
• Selecionar material para as performances do sarau Sopa de Letras. 

 
Resultados Esperados: 
Espera-se, ao final do percurso, que o aluno seja capaz de ler o texto teatral com certa 
desenvoltura e que ainda seja plenamente capaz de promover reflexões em torno das leituras 
realizadas ao longo do projeto. É possível considerar como resultado satisfatório a produção de 
material de pesquisa e análise para as oficinas de teatro e para as performances realizadas a 
cada evento do sarau Sopa de Letras. 
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Projeto: Produção de tinta para quadro branco a partir de 
produtos naturais PARTE II - cenoura 
 
Professor Orientador: Éder Barros de Almeida 
Departamento: Química 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Química 
Alunos: Matheus Coutinho da Silva, Brenda da Silva Santos, Guilherme Peres Almeida, Marcus 
Vinícius Pereira Moreira 
 
Justificativa: 
A preocupação constante em se preservar o meio ambiente, aliado a escassez de recursos 
destinados à educação no nosso país os leva a refletir sobre meios econômicos e sustentáveis 
para a produção de materiais de uso cotidiano. A ideia do presente projeto consiste em 
“fabricar” uma caneta de quadro branco utilizando tinta oriunda de produtos naturais, 
utilizando um refil da caneta mais utilizada pelos professores. 
 
Objetivos: 

• Desenvolver metodologia para extração de corantes naturais com recursos do 
laboratório de química de Realengo II;  

• Utilizar cenoura como fonte de corante;  
• Testar solventes (a frio e a quente) como água, etanol, álcool isopropílico e acetona;  
• Gerar resultados qualitativos e quantitativos;  
• Selecionar o melhor método de extração para uso do corante como tinta de caneta de 

quadro branco;  
• Justificar com a teoria estudada os resultados obtidos;  
• Facilitar e baratear uma prática do cotidiano escolar e, ao mesmo, tempo, torna-la 

menos nociva ao meio ambiente através do emprego de produtos biodegradáveis.  
 
Resultados Esperados: 

• Obter uma boa concentração de corante nas amostras obtidas;  
• Eleger o melhor solvente para a extração do corante da cenoura;  
• Conseguir remover essa tinta do quadro branco com facilidade;  
• Adaptar a tinta obtida ao uso em canetas recarregáveis, tornando assim o custo dessa 

caneta irrisório.  
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Projeto: Espaço Urbano, Violência e Segurança Pública 
 
Professor Orientador: Eduardo de Oliveira Rodrigues 
Departamento: Geografia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Geografia 
Alunos: Matheus de Oliveira Palma, Richard Marques da Rocha 
 
Justificativa: 
O projeto se justifica em duas frentes complementares: sua relevância acadêmica e social. 
Quanto ao primeiro ponto, o projeto pretende iniciar alunos do Ensino Médio na prática da 
pesquisa científica, algo fundamental na vida do estudantes após o período escolar na sua 
entrada no Ensino Superior. Quanto a sua relevância social, ele pretende estudar um problema 
que impacta diretamente a vida dos estudantes da Zona Oeste carioca: a violência urbana ligada 
aos grupos do tráfico de drogas de varejo e e de milícia. 
 
Objetivos: 
A linha de pesquisa "Espaço Urbano, Violência, Segurança Pública" tem como principal objetivo 
refletir sobre os impactos da violência urbana sobre os espaços do cotidiano da juventude 
suburbana da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, os dois bolsistas realizam 
um estudo comparativo sobre as diferentes formas de territorialidade do tráfico de drogas de 
varejo e as milícias em duas comunidades cariocas: a Vila Vintém e o Catiri. 
Resultados Esperados: 
Espera-se que o projeto mostre algumas diferenças e semelhanças entre as diferentes formas 
de territorialidade do tráfico de drogas de varejo e os grupos de milícia na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro 
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Projeto: Realengando: puxando os fios e desdobrando conversas 
 
Professor Orientador: Eduardo Prestes Massena 
Departamento: Educação Musical 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Educação Musical e Artes em geral 
Alunos: Laísa Maria Xavier Martins, Ana Letícia Oliveira Noronha, Isabela Ferreira de Souza, 
Paulo Thierry Fernandes de Lima 
 
Justificativa: 
O presente projeto surge da necessidade de se pensar a produção cultural local, para além dos 
muros da escola, visibilizando outros saberes que não se encontram nos currículos escolares 
mas se apresentam localmente nas práticas culturais cotidianas dos estudantes.  
 
Objetivos: 

• Analisar e pesquisar as práticas culturais no entorno do campus Realengo II afim de criar 
parcerias e pensar os fazeres culturais para além da escola.  

• Desenvolver atividades de formação em tecnologia de produção e gravação das práticas 
culturais locais.  

• Promover encontros que ampliem as possibilidades de se pensar os fazeres musicais 
escolares e ampliar o debate para outras áreas do conhecimento.  

 
Resultados Esperados: 
Pretende-se, com essa pesquisa, identificar as práticas culturais locais e elaborar material audio-
visual que possa apresentar a riqueza dessas práticas à comunidade escolar e também propor 
parcerias que as tornem visíveis. Nesse movimento solidário, pretende-se trazer para dentro do 
espaço escolar praticas que também são curriculares.  
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Projeto: Culto ao corpo: padrões de beleza, mídia e consumo na 
sociedade brasileira 
 
Professor Orientador: Eduardo Ribas De Biase Guimarães 
Departamento: Sociologia 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Sociologia da Saúde 
Alunos: Giovanna Fontanette Walsh Fartura, Fabiana dos Santos Pinheiro, Maria Luiza Rizzo de 
Lima, Luiza Gomes Dettmar 
 
Justificativa: 
O Projeto de Dedicação Exclusiva (DE) denominado “Culto ao corpo: padrões de beleza, mídia e 
consumo na sociedade brasileira” oferece a alunos de Ensino Médio do Campus Engenho Novo 
II a possibilidade de vivenciarem uma experiência de iniciação a pesquisa científica júnior na 
área das Ciências Sociais. Essa iniciativa - iniciada em 2010 - insere-se no bojo de um antigo 
projeto mais amplo do Departamento de Sociologia denominado Introdução à Pesquisa 
Científica em Ciências Sociais (IPCS). No seio do subcampo das Ciências Humanas e Saúde, é 
possível encontrar um conjunto de temáticas que, ainda que não sejam exclusivas aos 
profissionais que atuam nesta área, apresentam-se como objetos de pesquisa das Ciências 
Sociais com razoável freqüência. Dentre elas, certamente poderíamos apontar a questão do 
“culto ao corpo”. Trabalhar essa temática junto a estudantes de Ensino Médio do Colégio Pedro 
II permite, (i) retomar importantes reflexões sobre conceitos presentes nos currículos de 
Ciências Sociais e Sociologia do Colégio Pedro II (socialização, padrões sociais, identidade social, 
cultura, juventude, indústria cultural, consumismo), (ii) que jovens alunos desenvolvam um 
posicionamento crítico sobre diversos assuntos que fazem parte de sua realidade e (iii) que o 
educando desenvolva e aplique habilidades e técnicas de pesquisa na área de Ciências Humanas. 
O projeto aqui proposto tem tido bastante sucesso e procura dentre alunos e alunas do campus 
nos últimos anos, sendo inclusive objeto de reportagem em canais oficiais da escola e 
mencionada em jornais de grande circulação: https://bit.ly/2wv9EEn e https://glo.bo/2Kab5tJ  
Nesse sentido, acredita-se que as bolsas se apresentem como um importante estímulo para a 
participação de uma nova geração de jovens. 
 
Objetivos: 
Podem ser destacados como objetivos gerais:  

• Retomar a discussão de conceitos fundamentais do currículo de Ciências Sociais e 
Sociologia do Colégio Pedro II a partir do tema “culto ao corpo”;  

• Apresentar métodos e técnicas de pesquisa em Ciências Sociais e Sociologia, a partir de 
uma temática que possibilita inúmeras formas de abordagem e que dialoga com outros 
campos de saber;  

• Estimular o pensamento crítico sobre os temas do culto ao corpo e da criação dos 
padrões de beleza na cultura brasileira.  

• Permitir que estudantes desenvolvam habilidades no emprego de técnicas de pesquisa 
relacionadas às Ciências Humanas;  

• Realizar atividades de orientação de alunos ligados ao grupo de pesquisa, com vistas a 
promover o entendimento da temática, leituras e discussões de textos pertinentes e a 
divisão de tarefas e seus respectivos prazos;  

• Desenvolver através da apresentação de diferentes exemplos de pesquisa estratégias 
de formulação de hipóteses sobre o tema geral e os subtemas relacionados. 
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Resultados Esperados: 
Baseando-se nos eixos e pontos estruturais contidos no IPCS do Departamento de Sociologia, o 
tema “culto ao corpo” permite o desenvolvimento de um trabalho cooperativo que oferece a 
oportunidade para que os alunos do Colégio Pedro II envolvam-se em atividades de pesquisa 
sociológica. Ao conhecerem, utilizarem e interpretarem as ferramentas de pesquisa oferecidas 
pelas Ciências Sociais e pela Sociologia, possibilita-se que os alunos compreendam de maneira 
mais clara as contribuições dessas disciplinas para o desenvolvimento (i) de uma análise crítica 
da sociedade e (ii) de pesquisas acadêmicas sobre temas que fazem parte do cotidiano de 
adolescentes brasileiros. Além disso, o estágio permitirá que alunos se debrucem sobre uma 
temática que não apenas gerou inúmeros trabalhos de investigação científica frutíferos na área 
das Ciências Humanas no Brasil e no exterior, mas que também é parte do dia a dia do debate 
de adolescentes através de temas como "moda plus size", "gordofobia", "padrões de gênero", 
dentre outros. Os resultados dessas pesquisas vem sendo cada vez mais debatidos na academia 
e se mostram relevantes como tema para o cotidiano de uma escola crítica e que preza pela 
defesa das diversidades. Finalmente, o projeto possibilitará que alunos de Ensino Médio 
desenvolvam habilidades e competências ligadas às tarefas de iniciação científica júnior no 
campo da Sociologia: levantamento de dados e de referências bibliográfica em bases de dados, 
análise de textos de nível universitário, conhecimento de diferentes etapas e metodologias de 
pesquisa, dentre outras. Ainda que o educando não opte futuramente por cursar Ciências Sociais 
na universidade, os conhecimentos adquiridos ao longo das etapas do referido projeto 
facilitarão sua adaptação à realidade do Ensino Superior em qualquer área das Ciências 
Humanas e, inclusive, de outros campos de saber nos quais ele poderá vir a estagiar em um 
projeto de iniciação científica em universidades brasileiras. 
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Projeto: Estratégias de autorregulação da Aprendizagem para a 
melhoria da compreensão leitora em Inglês – um estudo de caso 
na Classe de Adequação Idade/Série do Campus Engenho Novo II 
 
Professor Orientador: ELAINE LOPES NOVAIS 
Departamento: Línguas Anglo-Germânicas 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Inglês 
Alunos: Gabrielle Lamosa de Castro, Lorrana Azevedo Correia, Luiz Roberto Martins Silva da 
Penha,  
 
Justificativa: 
No ano de 2018, o Colégio Pedro II, deu início ao projeto CAIS (Classe de Adequação Idade Série) 
nos campi Engenho Novo II e São Cristóvão II. O objetivo do projeto é reduzir a defasagem idade-
série no Ensino Fundamental, com vistas à recuperação da autoestima dos alunos e à futura 
reintegração desses alunos às classes regulares do Ensino Médio. Todas as disciplinas estão 
buscando uma nova forma de desenvolver um trabalho pedagógico que possa se adequar às 
expectativas desses alunos, com a consequente motivação destes para a aprendizagem e para 
o prosseguimento dos estudos formais.  
A proposta pedagógica do Departamento de Inglês tem como foco principal a leitura (neste 
projeto também denominada habilidade leitora). É possível observar que os estudantes que 
estão inseridos no projeto CAIS demonstram um grau considerável de dificuldade em 
desenvolver suas habilidades leitoras e muitas vezes, em reconhecer, compreender e se 
apropriar das estratégias de leitura com vistas a desenvolver de forma plena suas habilidades 
leitoras, tornando-se dessa forma, leitores críticos.  
Um dos caminhos sugeridos para assegurar que os alunos do CAIS consigam atingir os objetivos 
que os professores estabelecem é a interdisciplinaridade entre as disciplinas, compreendida 
aqui como uma atitude frente ao conhecimento que possibilita, aos diferentes membros da 
comunidade escolar, “compreender aspectos ocultos no ato de aprender e dos aparentemente 
expressos, colocando-os em questão” (FAZENDA, 2002, p.11). Neste sentido, a atitude dos 
professores que atuam no CAIS envolve uma parceria concreta entre as diversas disciplinas do 
currículo,  
Com base nas orientações sugeridas pelo projeto CAIS, a equipe de Inglês do Campus Engenho 
Novo II (CENII) busca, no desenvolvimento das práticas pedagógicas utilizadas no projeto, 
propor, de forma dialógica, novas possibilidades de estratégias e atividades que valorizem a 
motivação, a diversidade e as diferenças em sala, e que desenvolvam a habilidade leitora dos 
alunos em Língua Inglesa. É neste contexto que este Projeto de Iniciação Científica Júnior se 
insere.  
Ao propor um projeto de iniciação científica que envolve o (re)conhecimento e utilização das 
estratégias de leitura como formadoras de um leitor crítico no projeto CAIS espera-se construir 
um trabalho pedagógico que possibilite aos estudantes superar suas dificuldades em relação à 
habilidade leitora que, porventura, possam estar dificultando o progresso dos alunos. Para 
alcançar os objetivos propostos por este projeto de pesquisa, será utilizado o conceito de 
autorregulação proposta pela Teoria Social Cognitiva (Bandura, Azzi, Polidoro, 2008). O processo 
de autorregulação, que será utilizado para compreender como os alunos compreendem e 
internalizam as estratégias de leitura, se baseia no estabelecimento de metas, na definição de 
estratégias para alcançar as metas, na utilização das estratégias para executar os processos de 
habilidades leitoras e na avaliação do processo, para que o indivíduo possa traçar novas metas 
e reiniciar o processo.  
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Os princípios acima mencionados corroboram para o desenvolvimento metodológico deste 
projeto. Espera-se, a partir dos seus resultados, incentivar o desenvolvimento do protagonismo 
estudantil no campo da pesquisa científica em Inglês; colaborar para construção da identidade 
discente dos adolescentes que participam do projeto CAIS, valorizando talentos e despertando 
vocações científicas; e contribuir para a ressignificação e produção do conhecimento sobre o 
projeto CAIS no contexto do CENII.  
[1]BANDURA, Alberto, AZZI , Roberta Gurgel, Polydoro, Soely A. Teoria Social Cognitiva. 
Conceitos Básicos. Porto Alegre: Editora Artmed, 2008  
[2] BRASIL. Colégio Pedro II. Projeto Cais, 2017. In mimeo.  
[3] FAZENDA, Ivani C. A. Construindo aspectos teórico-metodológicos da pesquisa sobre 
interdisciplinaridade. In: FAZENDA, Ivani C. A. (Org.). Dicionário em construção: 
interdisciplinaridade. São Paulo: Cortez, 2002, p.11-29.  
 
Objetivos: 

• Identificar, descrever e analisar as dificuldades dos alunos do projeto CAIS em relação 
às estratégias de leitura e de compreensão de gramática e vocabulário.  

• Mapear e analisar artigos científicos que versam sobre leitura nas aulas de Língua 
Inglesa;  

• Investigar e analisar, quais são as dificuldades que os alunos do CAIS apresentam ao 
utilizarem as estratégias de leitura;  

• Construir, com base na observação das aulas e na compreensão dos conceitos 
vinculados à aquisição de estratégias de leitura, atividades que auxiliem os alunos do 
CAIS na construção de conhecimento acerca da leitura e da gramática adequada ao nível 
dos alunos.  

 
Resultados Esperados: 

• Produção de material pedagógico (textual ou audiovisual) para auxiliar os alunos do CAIS 
em seu processo de formação de leitores críticos;  

• Problematização crítica das percepções dos bolsistas acerca do próprio processo de 
aprendizagem durante a iniciação científica;  

• Elaboração e submissão de artigo científico com os resultados finais da pesquisa;  
• Apresentação dos resultados finais da pesquisa nos diferentes fóruns adequados para 

os alunos.  
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Projeto: A construção de um jardim e seu uso como ferramenta 
pedagógica e de revitalização do espaço escolar 
 
Professor Orientador: Eliana De Souza Silva Fisciletti 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Ciências e Biologia 
Alunos: Ana Júlia Silva Lima, Lucas Vidotti Neves, Fernanda Cervasio Lino, Cleuffe Oliveira da 
Silva 
 
Justificativa: 
Diversos autores e profissionais da área educacional recomendam a utilização de propostas 
didáticas diferenciadas em sala de aula como forma de aprendizado e fixação dos conteúdos 
teóricos. Como quase todas as disciplinas da educação formal, a Biologia exige atividades 
práticas que permitam aos alunos vivenciar os conteúdos teóricos previamente trabalhados de 
forma contextualizada.  
Recursos para as aulas de Botânica, material para observação de células e seus processos 
biológicos, fornecimento de substâncias de interesse para aulas de diferentes séries etc. Um 
jardim escolar constitui-se como um recurso pedagógico importante para despertar a 
curiosidade e o interesse dos alunos, auxiliando nas eventuais deficiências do ensino formal e 
exercendo uma aproximação entre o mundo real e o observador, que naquele ambiente tem 
oportunidade de vivenciar experiências sensoriais diversificadas.  
Soma-se ainda o fato de que um jardim não apenas propicia uma modificação visual positiva no 
ambiente, mas também promove o relaxamento e o bem-estar daqueles que apenas o 
contemplam ou dos que se aventuram na prática da jardinagem. A verticalização do campus 
Tijuca II, criou espaços fechados quase inanimados e que não interagem com a comunidade 
escolar. Neste contexto, a construção de um jardim e a revitalização de canteiros já existentes 
são alternativas que podem ser utilizadas como elementos de vivificação destes espaços; 
promovendo uma mudança visual e oferecendo a oportunidade de interações sensoriais e 
sociais que são requeridas num ambiente que verdadeiramente objetiva e busca o 
desenvolvimento completo do seu alunado.  
 
Objetivos: 
O presente trabalho tem como objetivo geral promover a pesquisa, o planejamento, a 
construção e a manutenção de jardins no Campus Tijuca II.  
Dentro deste objetivo geral, duas vertentes se entrelaçam e são propostas: 1) um jardim didático 
que ofereça material para aulas práticas de Ciências e Biologia e 2) um jardim vertical e canteiros 
ornamentais que possibilitem a revitalização de alguns espaços do campus.  
 
Resultados Esperados: 

• Fornecimento de material para aulas práticas diversas de Ciências e Biologia;  
• Organização de um catálogo de espécies vegetais e seus usos em aula prática;  
• Interação entre os discentes do Campus Tijuca II com o novo espaço a ser criado, seja 

pela visitação e ocupação do local, pelo aprendizado oferecido ou mesmo pela 
participação ativa nas atividades requeridas para a manutenção do jardim.  

 
 
  



53 
 

Projeto: Enxergando com as mãos: produção de materiais táteis 
de apoio ao ensino de geografia na 1a. série do Ensino Médio 
 
Professor Orientador: Faber Paganoto Araujo 
Departamento: Geografia 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Geografia e Cartografia Inclusiva 
Alunos: Breno Oliveira Cavaleiro, Rayza Emanuella Jesus de Sousa, Wanessa de Sousa Lima 
Lopes,  
 
Justificativa: 
O Colégio Pedro II, através da parceria com o Instituto Benjamin Constant, recebe, anualmente, 
um número significativo de alunos deficientes visuais. Uma parte expressiva destes estudantes 
é direcionada para o Campus São Cristóvão III.  
Apesar dos atendimentos realizados pelos professores regentes das diversas disciplinas 
escolares com o intuito de reforçar conteúdos e práticas de sala de aula no espaço do Núcleo de 
Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (Napne), acreditamos que a carência de 
materiais táteis – hoje insuficientes em número e em diversidade - para uso durante as aulas 
regulares prejudica muito o processo de aprendizagem dos alunos cegos e de baixa visão.  
Para a geografia, invariavelmente preocupada com temáticas espaciais, a ampliação da oferta 
destes materiais, mais que enriquecer as aulas, torna tangíveis os conteúdos e dá significado às 
discussões. Sendo assim, a disponibilização de gráficos, esquemas e mapas táteis torna-se 
indispensável para aulas mais eficazes e com mais sentido para estes estudantes.  
 
Objetivos: 
Produzir materiais táteis permanentes (gráficos, esquemas e mapas) para subsidiar o 
aprendizado de estudantes cegos e de baixa visão durante o desenvolvimento das aulas 
regulares de geografia na primeira série do Ensino Médio. 
 
Resultados Esperados: 
Ao longo de 2017, primeiro ano de desenvolvimento do projeto, foram realizadas entrevistas a 
com professores de geografia do Campus São Cristóvão III e com alunos cegos e de baixa visão 
que cursaram a primeira série do ensino médio no ano letivo de 2016. A partir delas, foram 
mapeados os conteúdos e temáticas do Programa da disciplina que, na percepção deste 
professores e estudantes, seriam mais facilmente apreendidos se houvesse disponibilidade de 
materiais táteis de apoio.  
Em seguida, após visitar o IBC e de realizar leituras e discussões de artigos acadêmicos sobre 
produção de materiais táteis, os alunos construiram materiais de apoio tátil para as temáticas 
selecionadas. Os materiais produzidos foram catalogados e armazenados na Sala de Geografia 
do Campus São Cristóvão III para uso permanente.  
Em 2018, dando sequência ao projeto, seguiremos produzindo novos materiais, explorando 
novas técnicas como a impressão em 3D, além de pretendermos produzir uma maquete tátil do 
Campus para orientar os estudantes cegos.  
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Projeto: Cientistas e inventores negros na História: seus inventos 
e descobertas 
 
Professor Orientador: Fabiana Ferreira de Lima 
Departamento: Primeiro Segmento 
Campus: São Cristóvão I 
Área de Conhecimento: Estudos Sociais (História) 
Alunos: Ana Clara Silva da Rocha Costa, Thuany Felipe de Carvalho, Yasmim Andrade Silva dos 
Santos, Rauany K. Moreira Da Costa 
 
Justificativa: 
Pare, concentre e imagine – rápido – qualquer inventor ou cientista importante da História! Na 
memória, logo podem vir, imediatamente, imagens de homens, brancos, geralmente cabeludos 
e barbudos e, talvez, velhos. Será que, mediante esta indagação, algum cientista ou inventor 
negro seria lembrado? Será que existem negros cientistas e inventores? Será que existiram/ 
existem cientistas ou inventores negros brasileiros? Quais seriam seus inventos e suas 
contribuições científicas? Este projeto foi idealizado e escrito com vistas a implementar a Lei 
10.639/03, que determina nos currículos escolares o ensino de história e cultura africana e afro-
brasileira – tema central de pesquisa desenvolvida, por mim, no Mestrado, já concluído. A 
proposta do projeto destaca a necessidade de visibilizar tais personalidades, antigas e 
contemporâneas, estrangeiras e brasileiras, que se dedicaram/ dedicam ao desenvolvimento de 
conhecimentos científicos e tecnológicos, nas mais diversas áreas do conhecimento, 
correspondendo ao que aponta os objetivos presentes no edital, que regulamenta a seleção dos 
projetos ao qual este se submete, considerando que o mapeamento de tais informações 
contribuem às Ciências. Foi nesta perspectiva que o projeto iniciou seus trabalhos, durante o 
seu período vigente, no ano letivo de 2017, contando com a participação de estudantes do 
Segundo Segmento do Ensino Fundamental, a partir do qual apontamos a importância do 
mesmo dar continuidade a tais estudos e divulgação destes. Quanto aos pesquisadores desta 
temática específica, há poucos, no Brasil. Iremos contar, portanto, com os estudos de MACHADO 
(2016) e Silva (2013).  
 
Objetivos: 
Os objetivos gerais deste projeto são o de oportunizar aos orientandos experiências no campo 
da pesquisa científica – no caso, bibliográfica - ao aprofundar os estudos acerca dos cientistas e 
inventores negros, antigos e contemporâneos, brasileiros e estrangeiros; bem como conhecer 
seus descobrimentos e inventos, tendo como base diferentes e confiáveis fontes de consulta, 
sob orientação e critérios pré-estabelecidos; além de reconhecer as contribuições do negro, 
como cientista e inventor, visibilizando seu devido protagonismo, que vai além do processo de 
escravização e subalternização, os quais a “História Oficial”, até então, fez questão de salientar. 
O projeto tem como objetivos específicos os de visibilizar inventos e estudos científicos – 
principalmente os do cotidiano - apontando o inventor ou inventora e/ou cientista negro(a) que 
desenvolveu a pesquisa/ invento, a partir de estratégias de divulgação, predominantemente, 
interativas. 
 
Resultados Esperados: 
Ao final deste projeto, pretende-se que os orientandos ou orientandas tenham ampliadas as 
suas experiências no campo da pesquisa iniciante em Ciências Humanas, num caráter 
qualitativo, à medida da participação nas leituras, discussões, elaboração de materiais de 
divulgação, seleção de metas e informações, da organização e sistematização dos 
conhecimentos desenvolvidos. Além disso, busca-se ter oportunizado alguns conhecimentos, à 
comunidade escolar, referentes aos cientistas e inventores negros, cujos estudos da orientação 
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e orientandos puderam visibilizar suas pesquisas, acerca de tais inventos ou estudos científicos 
e tecnológicos, correlacionados ao nosso cotidiano. Também espera-se ter contribuído para a 
ressignificação histórica acerca da participação dos negros e negras, frente a alguns 
conhecimentos nestes âmbitos, até então desenvolvidos. 
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Projeto: Minhocário na Escola: a prática da compostagem como 
ferramenta para educação ambiental 
 
Professor Orientador: Fabiana Pellegrini Caramaschi 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Educação ambiental 
Alunos: Lara Leandra Barbosa Ferreira, Luan Pereira Jardelino da SIlva, Isabela da Conceição 
Oliveira, Clara Regina Pereira Abreu 
 
Justificativa: 
A compostagem de minhocas consiste numa prática que usa matéria orgânica residual da 
preparação de alimentos para a criação de minhocas e, consequentemente, adubo orgânico. 
Estes animais são pouco exigentes em suas demandas de habitat e são detritívoros, isto é, são 
organismos que se alimentam de matéria orgânica morta produzindo, após a digestão, 
compostos químicos que aumentam a fertilidade do solo. A vermicompostagem, além de 
produzir adubo orgânico de excelente qualidade para fertilização do solo, permitem uma 
abordagem educacional que envolve não apenas temas ligados à educação ambiental, mas 
também responsabilidade social e práticas de organização científica. 
 
Objetivos: 
Envolver os alunos em práticas que os levem a desenvolver técnicas de pesquisa científica para 
entender os processos envolvidos na compostagem; criar uma consciência coletiva sobre a 
importância e a facilidade de se fazer reciclagem dos resíduos orgânicos para o meio ambiente 
entendendo que os produtos desse processo podem ser aplicados para a melhoria da qualidade 
nutricional de alimentos cultivados; aprender sobre a montagem, o manejo e a manutenção de 
vermicomposteiras, através da ampliação do minhocário e da manutenção do já existente; 
utilizar os adubos líquido e sólido produzidos no minhocário, para preparação do solo utilizado 
no Projeto “Semeando saberes: a construção de uma horta no espaço escolar” que envolve a 
implementação de uma horta no Campus Engenho Novo II; elaborar roteiros para visitação da 
horta e do minhocário pela comunidade escolar; organizar e promover a visitação da horta e do 
minhocário pela comunidade escolar; aplicar os instrumentos de pesquisa para os participantes 
das visitas ou oficinas; preparar material de divulgação e multiplicar os conhecimentos 
adquiridos no projeto; participar de eventos de divulgação científica. 
 
Resultados Esperados: 
Produção de pesquisas relativas à montagem e manutenção do minhocário; ampliação da 
vermicomposteira e implementação uma rotina de manutenção e manejo dela; quantificação 
da produção dos adubos com discussão sobre a eficiência do processo; preparação de materiais 
de divulgação do projeto e de oficinas sobre o minhocário; uso do adubo produzido para 
fertilização dos canteiros da escola. 
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Projeto: LADEPEF – Laboratório de Ensino e Pesquisa em Física 
 
Professor Orientador: Fabiano Fernandes de Oliveira 
Departamento: Física 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Física 
Alunos: João Victor Gomes De Souza Garcia, Yasmin Peres Baptista, Heloá Rocha Fernandes Da 
Silva, Kaio Leite Andrade 
Justificativa: 
O ensino de fisica pode ser beneficiando com a utilização de experimentos que permitam que 
os alunos consigam manipular, visando melhor entendimento dos conteúdos discutidos em sala. 
O laboratório de ensino e pesquisa em física se insere nesse contexto, para que sejam 
construídos experimentos que contribnuam com os conteúdos abordados. Os experimentos 
serão produzidos pelos alunos em conjunto com o professor orientador. 
 
Objetivos: 
Construir os seguintes experimentos: 

• Trilho de looping para experimentos de energia; 
• Circuitos elétricos; 
• Instrumentos opticos – espelhos; 
• Rampa para experimentos com força de atrito; 
• Mini usina para experimentos sobre produção de energia. 

 
Resultados Esperados: 

• Construção de um acervo de kits experimentais para utilização em sala de aula; 
• Com os roteiros desenvolvidos, proporcionar novas práticas para o ensino de física; 
• Criação de novas possibilidades e caminhos para as aulas de física, dando suporte 

exeprimental. 
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Projeto: Isso é coisa da sua cabeça: fetichismo, primitivos e o 
problema da projeção 
 
Professor Orientador: Fábio Antonio da Costa 
Departamento: Filosofia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Jorge Luis Chaves de Assunção Lima, Natan Fellipe Oliveira da Silva, Fellype Borges Silva 
Costa, Evelyn Plínio Rodrigues 
 
Justificativa: 
Em 2003, o então cardeal Joseph Ratzinger publica uma obra intitulada Fé, tolerância e verdade: 
o cristianismo e as religiões do mundo. Na primeira seção do terceiro capítulo, o futuro Papa 
trava uma discussão com o renomado egiptólogo Jan Assmann, a propósito de um suposto 
caráter constitutivamente intolerante do monoteísmo. Assim seria sua natureza porque tal 
matriz religiosa teria instituído a diferenciação entre um deus verdadeiro e falsos deuses. Os 
argumentos principais do egiptólogo constam na obra O preço do Monoteísmo, texto em que 
pretende demonstrar como o par conceitual antitético politeísmo X monoteísmo origina-se a 
partir da tradição abraâmica, quando introduz na esfera religiosa o problema da verdade. Em 
termos imediatamente práticos, tal dicotomia engendra a ideia de idolatria, como a face prática 
do politeísmo. Ao contrário do que parecia costumeiro entre egípcios, babilônicos, assírios e 
gregos, para os quais a diversidade de divindades entre povos apenas era uma questão de 
tradução – visto que, em seu fundamento, seriam as mesmas forças cosmogônicas A matriz 
monoteísta interromperia a tradução ao converter a diversidade em equívoco. 
Simultaneamente, os ídolos, imagens e representações das divindades seriam, para a corrente 
abraâmica, perpetuações de um erro crasso, por muitos denominados como a doença pagã. 
Enquanto cosmoteologias, próprias ao politeísmo, expressavam o constitutivo laço entre os 
deuses e o mundo por meio das suas imagens; a tradição mosaica recolhe Deus ao invisível, 
instaurando a ruptura entre mundo e divindade.  
O mais curioso no escrito de Ratzinger está na estratégia utilizadas para justificar o caráter 
tolerante do cristianismo. O cardeal relata as cartas envidas por Gregório Magno tanto ao rei da 
Inglaterra, Etelberto, quanto a um grupo de missionários. A primeira carta é considerada como 
o caminho da ilustração: os missionários sob as ordens do rei deveriam dizimar templos e ídolos. 
Considera-se esse o caminho da ilustração ao supor que os mais instruídos membros de um 
povo, particularmente os sacerdotes pagãos, já poderiam constatar ou expressar dúvidas sobre 
o caráter supersticioso das práticas politeístas. A segunda carta segue a estratégia daquilo que 
o cardeal considera uma possibilidade de tradução: que os templos não fossem destruídos; que 
os missionários participassem dos festejos pagãos, preservassem os locais sagrados e 
compartilhassem das comidas ofertadas durante os sacrifícios. Contudo, que modificassem o 
sentido dessas práticas, que convertessem a adoração aos deuses em veneração aos santos e 
mártires.  
Resposta inusitada oferecida pelo futuro Papa Bento XVI, uma vez que ela já fora utilizada contra 
o próprio catolicismo, exatamente por membros de um período de homens ilustrados como o 
Iluminismo. Em 1760, aparece ao público francês a obra Do culto aos deuses Fetiches, ou, 
Paralelo da antiga religião Egípcia com a religião atual dos Negros, redigida por Charles de 
Brosses. Sendo este autor responsável pela cunhagem da expressão fetichismo, em 
determinado momento de suas elucubrações a seguinte questão surge: não seria a hóstia o 
fetiche dos católicos? A questão apenas pode surgir porque, ao contrário do costumeiramente 
suposto pelos eruditos egiptólogos do século XVIII, as obras egípcias não seriam a manifestação 
simbólica ou alegórica de uma sabedoria profunda. Antes, elas seriam apenas a expressão de 



59 
 

um estado muito primitivo da humanidade, cuja pobreza intelectual levaria à adoração de 
figuras teriomórficas ou mesmo à litolatria. Tendo como suporte filosófico principal o autor 
David Hume, particularmente o seu escrito História natural da Religião, de Brosses expressa uma 
modificação na instância da verdade e na compreensão da temporalidade histórica. A idolatria 
não é um erro por oposição ao culto do verdadeiro Deus; os ídolos não são adorações ao 
demônio ou uma degenerescência de um monoteísmo inato à mente humana. Ídolos, fetiches 
e imagens são ilusões oriundas de uma imaginação mobilizada pelo medo, sendo este a 
verdadeira origem das religiões. Os ídolos são projeções da mente humana engendradas por um 
mundo inóspito e ainda pouco controlado. Em termos temporais, o passado deixa de ser o lugar 
que guardava uma sabedoria misteriosa, ou que demonstrava a decadência de um estado 
originário, para em fim se converter em infância da humanidade, em estágio que indica a 
condição imatura do intelecto humano.  
A compreensão da idolatria como demonolatria, ou seja, a suposição do erro idólatra como culto 
àquele que não é propriamente Deus, em grande medida convive com a ideia de idolatria como 
culto ao falso, ao vazio de qualquer divindade, sendo esse erro proveniente de uma ilusão. O 
esvaziamento apresentado nesta segunda tese geralmente é empregado por protestante contra 
os católicos. No capítulo intitulado “Definição de Orisa e Vodun”, presente na obra Notas sobre 
o culto aos Orixás e Voduns, Pierre Verger copila relatos de viajantes sobre a natureza daquilo 
que chamavam de fetiches. De modo recorrente, os viajantes protestantes lançavam os 
católicos no mesmo grau de primitivismo ou erro supostamente próprios aos nativos: adoram 
imagens e objetos. Todavia, o mais curioso não reside na disputa sobre quem está do lado da 
verdade. Antes, Pierre Verger acaba demonstrando como os relatos de ambas as vertentes são 
ficcionais. Muitas vezes, ainda que tenha realizado a viagem, o narrador interpola no seu 
discurso trechos de obras proveniente de outros viajantes, sem qualquer referência sobre a 
origem da interpolação. O leitor é levado a uma ilusão de que o autor constatou por si mesmo 
aquilo que relata, quando, em verdade, o que está presente é o discurso alheio. Suporíamos que 
as narrativas de viagem, em muitos casos, carregam projeções dos seus autores sobre os nativos. 
Talvez o medo do desconhecido e o estranhamento do diferentes fossem os motores dessa 
transferência. Ora, mas assim como Pierre Verger diagnostica elementos ficcionais em sua 
compilação, é adequado perguntar se na ideia de projeção não haveria também uma ficção. 
Como demonstraremos nessa pesquisa, a teoria da projeção mental defendida por Hume como 
a origem das religiões é debitária da analogia como máquinas de produzir ficções: a lanterna 
mágica e a câmara escura.  
Ídolos, projeções e ilusões, ao fim e ao cabo esta pesquisa está voltada para a análise das mídias, 
dos meios, para a presentificação de dons e manifestações consideradas como espirituais. Mas 
o recurso à disputa entre um cardeal e um egiptólogo, bem como a investigação sobre a 
cunhagem do termo fetichismo por de Brosses, não têm como objetivo construir uma história 
das ideias. Antes, nosso percurso demonstrará que as disputas sobre mídias e dons espirituais 
não é só responsável por constituir o conceito contemporâneo de crença, mas igualmente 
presentificar um modo de ser humano e uma estrutura temporal. O primitivo e as crenças dos 
primitivos, ou aquilo que seriam as nossas crenças mais primitivas, por fim funcionam como um 
negativo produtivo da nossa presença, assim como o politeísmo só possui definição como 
negativo do monoteísmo. Haveria uma forma de conciliar os discursos de Ratzinger e Assmann, 
ao mesmo tempo suprimindo a crença como o nexo entre dom espiritual e mídia? Seria possível 
retornar ao estado primitivo em que a própria mídia é a manifestação do sagrado? Se os nexos 
entre mídias e dons espirituais até aqui relatados foram responsáveis por presentificações 
temporais, um retorno ao primitivo seria um retorno ou a instauração de uma temporalidade 
outra? Como pedra de toque das nossas análises, como prova final das nossas considerações, 
nós nos valeremos do relato etnográfico de Victor Turner intitulando Chihamba, The White 
Spirit.  
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Objetivos: 
O primeiro objetivo deste trabalho é metodológico, uma vez que o problema da tolerância não 
poderia ser analisado somente tendo em consideração uma história das ideias, mas sim as 
condições de presentificação de uma estrutura temporal. Nossa hipótese é que as mídias, aqui 
entendidas como meios para os dons espirituais, não apenas instauram ou explicam o nexo com 
o divino, mas são também a presentificação de processos temporais, enquanto meios de 
instauração de relações com o tempo. É precisamente esse modo de marcação temporal que 
instaura o próprio conceito de primitivo, porque este conceito pouco diz sobre a natureza do 
outro ou sobre a sua estrutura cognitiva. Em boa medida, tal conceito é o memento negativo de 
nós mesmos, como a sombra lançada pela estaca temporal que fincamos.  
Em segundo lugar, o fenômeno da instauração temporal é o verdadeiramente efetivo, cabendo 
investigar a mídia ou o instrumento de mediação de dons espirituais responsáveis por originar 
a ideia de que a mente projeta algo sobre o mundo. Portanto, o mais produtivo é nos voltarmos 
àquele que formulou o clássico conceito de fetiche para o fenômeno de projeção: Charles de 
Brosses. Uma vez que não há tradução brasileira do texto de Brosses, assim como não há 
exigência de direito autoral sobre o texto, nós realizaremos uma tradução do escrito sobre 
fetichismo. Os alunos participantes não somente auxiliarão como leitores críticos dessa 
tradução, mas igualmente farão levantamentos historiográficos e filosóficos para o 
estabelecimento de uma tradução crítica. Será de particular importância para essa tarefa o 
estabelecimento das influências do filósofo David Hume sobre o autor francês. Todavia, esta 
etapa do trabalho também tem como princípio hipotético que os aparelho como a câmara 
escura e a lanterna mágica foram cruciais como modelos para a determinação sobre a natureza 
da mente humana, sendo essas mídias a fonte para a verossimilhança da ideia de projeção 
mental.  
Como terceira e derradeira etapa deste trabalho, nós investigaremos a possibilidade de 
restauração da mídia como manifestação da divindade. O caso de base será aquele apresentado 
pelo antropólogo Victor Turner, na etnografia realizada com a população Ndembu. Na obra 
Chihamba: the White Spirit, Turner realiza uma etnografia inusitada, não só porque reflete sobre 
o seu próprio lugar de antropólogo, mas porque também tenta analisar suas crenças e os 
processos de transformação aos quais foi submetido durante a realização da pesquisa. Para 
tentar dar conta de sua experiência, o antropólogo busca fonte da teologia e da literatura, 
particularmente de matriz cristã. Este caso revela uma possibilidade de tradução entre 
cristianismo e religiões não cristãs, de todo diversa àquela vislumbrada no escrito do cardeal 
Ratzinger. Declara Turner que a sua experiência com os Ndembu foi responsável por sua 
conversão ao catolicismo. Não se trata aqui de analisar uma simples ocorrência privada na vida 
de um antropólogo, mas perguntar se há efetivamente a possibilidade de tradução entre 
experiência do divino e de instauração de uma temporalidade ou lida como o cosmos aventada 
por Assmann. Ao fim e ao cabo, a experiência de Turner deve ser entendida como um retorno 
ao prisco estado vislumbrado nos egípcios, estado de não ruptura entre coisa e divindade, ou 
deve ser compreendida como uma outra instauração temporal, apartada das nossas concepções 
de primitivo e antigo? Se assim for, não há um retorno, mas um outro começo, uma outra forma 
de temporalização.  
 
Resultados Esperados: 
Os resultados serão divididos entre: 1) pedagógicos e 2) produtos  
1) Resultados pedagógicos  
Espera-se que os discentes desenvolvam as habilidades de análise textual; comparação de 
fontes; análise e relação conceitual; escrita acadêmica; estabelecimento de fontes. Igualmente 
espera-se que o discente desenvolva a habilidade de análise crítica de uma tradução. Para além 
dessas competências importantes na trajetória de formação acadêmica, o projeto espera afetar 
o aspecto cidadão dos discente, na medida em que nossas investigações lidam com temas 
relacionados à intolerância, em alguns dos seus variados matizes: política, racial e religiosa.  
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2) Resultados enquanto produtos  
Espera-se que esse projeto permita o estabelecimento de uma tradução crítica do texto de 
Charles de Brosses: Do culto dos deuses Fetiches. Concomitantemente, espera-se a produção 
de artigos acadêmicos sobre os temas dessa pesquisa, bem como a publicação de um relato de 
experiência sobre o processo de iniciação científica.  
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Projeto: Compreendendo a Reforma do Ensino Médio 
 
Professor Orientador: Fabio Braga do Desterro 
Departamento: Sociologia 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Ana Beatriz Schuster Griebler, Clara Pinheiro Hernandes, Pedro Henrique Santos de 
Oliveira, Raquel Brayner Santos 
 
Justificativa: 
Segundo a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases, o Ensino Médio, como etapa final da Educação 
Básica, tem por finalidade assegurar ao educando uma formação comum indispensável ao 
exercício da cidadania, assim como fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. Estes objetivos, bastante gerais em sua formulação legal, são alvos de polêmicas 
quando se trata de sua efetivação. Como compatibilizar, da melhor maneira possível, 
preparação para a cidadania, formação para o trabalho e possibilidade de prosseguimentos nos 
estudos? Tendo em vista questões como esta, nos últimos anos, o Ensino Médio tem sido o 
principal alvo das políticas educacionais. O argumento central dos reformadores – desde a 
tentativa de introdução do programa Ensino Médio Inovador – é o de que a atual conformação 
do Ensino Médio, focada em um único modelo curricular para todos os alunos, tem contribuído 
para os altos índices de repetência e evasão, na medida em que não contribuem para a sua 
atratividade.  
A Lei n.13.415, de fevereiro de 2017, que instituiu a chamada Reforma do Ensino Médio, observa 
que o currículo desta etapa do Ensino Básico será composto pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e por cinco itinerários formativos, que deverão ser reorganizados de acordo 
com a relevância para o contexto local e as possibilidades dos sistemas de ensino: (1) linguagens 
e suas tecnologias; (2) matemática e suas tecnologias; (3) ciências da natureza e suas 
tecnologias; (4) ciências humanas e sociais aplicadas; e (5) formação técnica e profissional.  
Esta reforma foi duramente criticada por setores da academia e do movimento estudantil, 
dentre outras coisas, por ter sido proposta de forma autoritária, via medida provisória (MP 746, 
de 2016), e por não ter atentado para sua aplicabilidade, que envolve mudanças na formação 
de professores, ampliação de espaços nas escolas para o ensino integral, complexa reformulação 
curricular e, não menos importante, ampliação dos recursos financeiros, justamente num 
período de congelamento dos gastos públicos (vide PEC 55, de 2016).  
A compreensão desta reforma – que afeta diretamente alunos, professores, funcionários e 
gestores atuantes no Ensino Médio – tem grande relevância acadêmica por ajudar a refletir 
sobre um fenômeno em curso, comparando-o com reformas instituídas em outros momentos 
da história do Brasil e vislumbrando seus possíveis desdobramentos.  
O projeto será desenvolvido no âmbito do Laboratório de Humanidades do Campus Duque de 
Caxias e terá seu corpo científico composto por estudantes bolsistas, estudantes voluntários e 
professor orientador.  
 
Objetivos: 
A execução do projeto dar-se-á através de reuniões semanais do corpo científico no Laboratório 
de Humanidades do campus Duque de Caxias, e os principais objetivos a serem desenvolvidos 
são:  

• Refletir sobre métodos de pesquisa bibliográfica e documental;  
• Analisar textos relacionados com a história da educação brasileira, tendo como enfoque 

as reformas anteriores do Ensino Médio (também chamado em outras épocas de Ensino 
Secundário ou de Segundo Grau);  
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• Debater e analisar, periodicamente, textos acadêmicos e políticos, bem como a 
legislação sobre a Reforma do Ensino Médio e as versões da BNCC;  

• Produzir conteúdo e materiais em formato audiovisual, textual e gráfico, que poderão 
ser aproveitados no processo ensino-aprendizagem no próprio campus Duque de 
Caxias;  

• Organizar mesas redondas, palestras e cinedebates sobre temáticas e fenômenos 
relacionados com o objeto de pesquisa escolhido.  

 
Resultados Esperados: 
Quanto à formação específica dos estudantes bolsistas e estudantes voluntários, espera-se que, 
ao término do projeto, eles sejam capazes de:  

• Conhecer o método de análise científica;  
• Desenvolver a iniciativa e a autonomia quanto à produção científica;  
• Ler, analisar e debater textos acadêmicos;  
• Compreender e explicar legislações educacionais;  
• Produzir materiais informativos em diferentes formatos;  
• Serem estimulados a desenvolver a oratória, organizar e participar de eventos 

acadêmicos.  
• No que diz respeito à comunidade escolar, o projeto tem o intuito de ampliar o acesso 

à informação sobre os possíveis impactos da Reforma do Ensino Médio no Colégio Pedro 
II.  
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Projeto: Flora meliponícola 
 
Professor Orientador: Felipe Machado de Alvarenga 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Ciências da Natureza: Biodiversidade e Conservação 
Alunos: Karoline dos Santos Silva, Júlia Prearo Magalhães, Milton Salgado Leandro, Renata 
Teixeira Campinas 
 
Justificativa: 
A exploração e ocupação desordenada da Mata Atlântica iniciada no período colonial, e que 
perdura até os dias de hoje, provocou o desmatamento de florestas nativas e a destruição de 
habitats desse bioma. Como consequência, diversas espécies de animais estão em risco de 
extinção, com destaque para as abelhas do grupo dos meliponíneos (abelhas nativas sem 
ferrão). A preocupação com o desaparecimento dessas abelhas deve-se ao papel ao papel 
ecológico desempenhado por esses insetos na polinização de diferentes espécies de plantas, 
muitas delas nativas, e à sua importância econômica na produção de mel, própolis e outros 
produtos.  
Nesse contexto, há uma iniciativa de implantação de um sistema de criação racional de abelhas 
nativas sem ferrão (meliponário) no Colégio Pedro II visando à conscientização de crianças e 
adolescentes sobre a situação atual das abelhas nativas e os impactos que a sua extinção pode 
acarretar às futuras gerações.  
Para apoiar e contribuir com o sucesso dessa proposta, o presente projeto propõe o cultivo de 
plantas nativas e/ou exóticas (flora meliponícola) utilizadas por essas abelhas na coleta de 
matéria-prima tanto para a construção de suas colmeias, quanto para a produção de mel e 
própolis. Considerando que essas abelhas necessitam 80% da flora nativa para sua subsistência, 
o projeto ganha relevância ao contribuir para a conscientização dos estudantes sobre a 
importância da conservação das espécies vegetais nativas. 
 
Objetivos: 

• Conscientização dos estudantes sobre a importância ecológica e econômica das abelhas 
nativas sem ferrão (meliponíneos) e sua preservação;  

• Reconhecimento pelos estudantes da importância de algumas espécies de plantas que 
são fonte de matéria-prima (néctar, pólen, resinas) para a produção e criação dessas 
abelhas;  

• Implantação de áreas de cultivo, no espaço escolar, de espécies de plantas utilizadas 
pelas abelhas nativas para a coleta de matéria-prima (flora meliponícola);  

• Dar suporte à implantação e manutenção do sistema de criação racional de abelhas 
nativas sem ferrão que será implementado em canteiros do campus São Cristóvão II. 

 
Resultados Esperados: 

• Desenvolvimento de materiais que divulguem para a comunidade escolar a importância 
da conservação da fauna e flora nativas, com destaque para as abelhas meliponíneas e 
as espécies vegetais de sua pastagem;  

• Estabelecimento de uma área de plantio com espécies vegetais da flora meliponícola no 
espaço escolar que permita o estabelecimento do sistema de criação de abelhas nativas 
no Colégio Pedro II. 
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Projeto: O CPII e a rede de monitoramento ambiental: integração 
escola-comunidade na gestão do meio ambiente urbano. 
 
Professor Orientador: Fernanda de Oliveira Amante 
Departamento: Geografia 
Campus: Humaitá II 
Área de Conhecimento: Geografia 
Alunos: Ana Luiza Gonçalves Lobo, Carolina Pessanha Alonso, Catarina de Sá Oliveira, Nicoly 
Luma Araujo Rodrigues Lima 
 
Justificativa: 
A Rede de Monitoramento Ambiental do Colégio Pedro II surgiu em 2014 como projeto de 
Dedicação Exclusiva, em parceria com o Instituto de Geografia da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – UERJ e, desde então, desenvolve atividades pedagógicas visando a integração 
universidade-escola-comunidade no processo de ensino-aprendizagem. No mesmo ano, passou 
a integrar o Programa de Iniciação Científica Jr. – PICJr., da Pró Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa, Extensão e Cultura – Propgpec, do Colégio Pedro II e, no ano seguinte, passou a fazer 
parte da linha de pesquisa: “Prática e Extensão do Conhecimento e do Cotidiano Escolar à 
Sociedade”, do Núcleo de Pesquisa em Práticas de Ensino de Geografia – NUPPEG.  
A amplitude conceitual necessária para compreender as relações de poder e a importância dos 
atores sociais dentro do meio ambiente urbano, torna necessário o desenvolvimento da 
cooperação interinstitucional – poder público, escolas, associações de moradores – entre 
outros, pois o gerenciamento do espaço urbano pressupõe o olhar dos atores sociais como seres 
integrais, que se posicionam dentro do meio em função da qualidade de vida que o mesmo 
oferece. O que se busca enfatizar é a importância do caráter participativo no gerenciamento do 
meio urbano, uma vez que um único olhar não finda toda a abordagem do desenvolvimento 
urbano no meio físico-natural, além da população local poder ser instrumento para a resolução 
dos problemas que afetam o seu cotidiano. Somente o desenvolver de uma ótica dialética 
poderá ajudar concretamente no exercício da cidadania e na socialização dos saberes; na troca 
de experiências entre poder público, instituição e população obtendo resultados mais 
satisfatórios atingindo maiores parcelas da sociedade.  
É importante destacar o enfoque na população, uma vez que as transformações urbanas 
interferem na dinâmica socioambiental e principalmente, modificam o seu cotidiano. Assim, o 
centro do trabalho é a integração da comunidade escolar à comunidade dos bairros, buscando 
respostas de como a mesma entende e responde e atua às transformações urbanas, unindo o 
saber científico. Trata-se de estabelecer por meio da construção coletiva o objeto de observação 
urbana, a forma de comunicação e armazenamento de dados, direcionando suas observações 
fundamentais à construção do diagnóstico do cidadão.  
 
Objetivos: 
Dentre os objetivos, tem-se a ação integrada entre alunos e cidadãos dos bairros do entorno do 
Colégio Pedro II Campus Humaitá II - estimulando a mobilização social em torno da questão 
ambiental urbana. Isso de forma a incentivar a organização de uma rede de informação onde 
atores sociais diversos, entre eles, os alunos e moradores do bairro, façam circular informação 
de caráter relevante sobre estratégias, experiências e participação na gestão integrada do 
ambiente urbano. A trazer para a discussão no ambiente escolar as visões, as percepções e 
conhecimentos socioambientais que as comunidades possuem e adquiriram sobre o seu espaço 
vivido, o bairro passa a ser incluído como escala de análise dos estudos da disciplina Geografia. 
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Resultados Esperados: 

• Identificação de cidadãos e ou “entidades” capazes de colaborar na elaboração e 
multiplicação de estratégias, experiências e conceitos de gestão do meio ambiente 
urbano;  

• Realização levantamento e análise de dados primários - trabalhos de campo, 
entrevistas; bem como dados secundários sobre questões socioambientais urbanas 
relevantes aos moradores do bairro, criando um banco de dados que pode auxiliar as 
autoridades responsáveis na gestão urbana;  

• Mapeamento dos dados levantados pelos alunos  
• Divulgação os dados e resultados, visando desenvolver formas de circulação e de troca 

de informações para a criação de uma consciência coletiva sobre a importância de ações 
não estruturais permanentes, de forma a colaborar na minimização dos problemas 
socioambientais enfrentados;  

• Mobilização da comunidade escolar, em torno das questões socioambientais urbanas;  
• Organização e execução, juntamente com os atores envolvidos, de uma estratégia para 

supervisão continuada em observação urbana, por intermédio das redes sociais. 
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Projeto: Robótica Educacional 
 
Professor Orientador: Fernanda Marques Pantoja Mineiro 
Departamento: Física 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Física 
Alunos: Matheus Silva da Costa Santos do Carmo, Júlia de Souza Goes de Oliveira, Vitor Costa 
Duarte, Vitor Rangel Ávila Da Silva 
 
Justificativa: 
A robótica educacional promove no educando a capacidade de realização de projetos e trabalho 
em grupo, explorando aspectos de pesquisa, construção e automação. O aluno é levado a pensar 
na essência do problema, assimilando-o para, posteriormente, acomodá-lo em sua perspectiva 
de conhecimento. A ideia principal é propor ao aluno o projeto e construção de um experimento 
investigatório e exploratório. 
 
Objetivos: 

• A robótica educacional visa levar o aluno a visa levar o aluno a questionar, penar o 
problema e buscar soluções, saindo da teoria para a prática, usando os ensinamentos 
obtidos em sala de aula; 

• Desenvolver a capacidade para formular e resolver problemas.  
 
Resultados Esperados: 
Ao final do período de iniciação científica, deverá ser apresentado um robô que circule pelo 
escola e preste algum serviço à ela. 
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Projeto: O Futebol explica a História 
 
Professor Orientador: Gabriel da Fonseca Onofre 
Departamento: História 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: Ícaro Gabriel Moura Dias, Lohane Barros Farias dos Santos, Luiz Antonio de Oliveira 
Bisneto, Maria Eduarda da Silva Manso 
 
Justificativa: 
Projeto O futebol explica a História  
Por que o futebol tem tanta importância no mundo contemporâneo? Qual o papel do futebol 
na cultura brasileira? Como é que um jogo das multidões enfurecidas da Idade Média se 
transformou em um esporte com regras e competições planejadas? Que relações mantém o 
futebol com o surgimento da sociedade industrial e capitalista? Por que o futebol desperta tanta 
paixão? Quais os impactos da globalização sobre o futebol?  
Essas são algumas questões que me motivaram a apresentar esse projeto de iniciação científica. 
A ideia de realizar um projeto sobre futebol justifica-se não apenas pelas inúmeras questões que 
podem ser trabalhadas relacionando com os estudos históricos, mas também pelo interesse que 
o tema desperta em muitos alunos.  
A partir de debates com os estudantes selecionados, pretendo definir um (ou mais) tema(s) para 
a pesquisa relacionando futebol e História. Alguns temas pré-selecionados são: elitização e 
popularização do futebol no Brasil nos primeiros anos do século XX; futebol e racismo na Era 
Vargas; participações da seleção brasileiras nas copas do mundo de futebol e as manifestações 
sociais e políticas envolvidas; globalização do futebol; a redemocratização política brasileira e o 
futebol.  
Ciente da necessidade de um ensino de História mais dinâmico e próximo da realidade dos 
estudantes, o projeto busca trabalhar com Futebol como tema-estruturador e desenvolver 
ferramentas e metodologias, além de selecionar materiais, para usar em sala de aula. Nesse 
sentido, serão buscados documentos-motivadores - sejam eles escritos, materiais ou 
visuais/audiovisuais – com o intuito de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, 
promovendo a pesquisa histórica e uma situação de ensino-aprendizagem mais prazerosa e 
inteligível a partir da análise da história do futebol em diferentes sociedades e contextos 
históricos.  
Dessa forma, os diferentes registros e marcas do passado utilizados na pesquisa histórica sobre 
futebol - livros, fotografias, filmes, revistas, músicas – permitem que o aluno perceba a 
construção do conhecimento histórico, contribuindo, assim, para a autonomia intelectual do 
discente, que aprimora sua capacidade de analisar criticamente sua sociedade em uma 
perspectiva histórica.  
 
Objetivos: 

• Analisar o futebol como um fenômeno social e sua construção cultural e histórica;  
• Observar o desenvolvimento do futebol em diferentes sociedades e contextos 

históricos;  
• Selecionar documentos para as aulas de História;  
• Construir coletivamente estratégias e metodologias que aproximem os alunos do ensino 

de História;  
• Incentivar o desenvolvimento de alunos-pesquisadores.  

 
 
 



69 
 

Resultados Esperados: 
Entre os resultados esperados estão os relacionados à pesquisa histórica do futebol, seus 
impactos sobre os estudantes bolsistas e sobre minha atuação como professor. Assim, em 
primeiro lugar, pretendo demonstrar a importância do tema “futebol” para compreendermos 
diferentes aspectos sociais e históricos. Em segundo lugar, espero que o projeto de iniciação 
científica contribua para a qualificação dos estudantes através da experiência com o processo 
de pesquisa histórica. E, por fim, acredito que o projeto contribuirá para o aperfeiçoamento de 
minha atuação como docente através do desenvolvimento de ferramentas e estratégias para o 
ensino de histórica com o tema futebol, a seleção de documentos históricos para o uso em sala 
de aula e a participação e apresentação, junto com os bolsistas, dos resultados da pesquisa em 
congressos e seminários.   
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Projeto: Identificação botânica de plantas medicinais 
 
Professor Orientador: Gabriel Uriel Cruz Araújo dos Santos 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: Ciências Biológicas 
Alunos: Beatriz da Rocha Gomes da Silva, Larissa Canutt Almeida Gomes, Marcio Junio de 
Azevedo Goudard, Felipe Gouvêa Guimarães 
 
Justificativa: 
Este projeto de Iniciação Científica destina-se ao campus Duque de Caxias e apresenta-se diante 
da necessidade de intensificar a formação científica dos alunos de Ensino Médio brasileiros. A 
proposta da Iniciação Científica é discutir temas fundamentais para a prática da pesquisa na área 
biológica, propiciando uma vivência para os alunos selecionados que confira a eles não só a 
progressão em seu letramento científico, mas também a oportunidade de decidir, com maior 
base, a carreira a qual seguirá. 
 
Objetivos: 
Com este projeto, objetiva-se:  

• Aprofundar, com os alunos selecionados, temas relacionados à estrutura da Ciência, da 
academia científica e de metodologia em pesquisa biológica;  

• Organizar visita a institutos de pesquisa de ponta no RJ, como a Fundação Oswaldo Cruz, 
o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou as Universidades 
fluminenses;  

• Desenvolver um projeto prático com os alunos, dentro das possibilidades do campus, 
onde poderemos aplicar e discutir os conceitos básicos de metodologia de pesquisa 
biológica;  

• Apresentar, juntamente com os alunos, o resultado do projeto prático em eventos 
acadêmicos relevantes.  

 
Resultados Esperados: 
Espera-se, ao final do projeto, determinar se as plantas adquiridas pertencem à espécie 
indicada, e contribuir positivamente para a formação científica dos alunos envolvidos. 
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Projeto: Iniciação Científica em Cálculo Diferencial 
 
Professor Orientador: Geisa Abreu Lira Corrêa dos Santos 
Departamento: Matemática 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Matemática 
Alunos: Victor Mendonça Oliveira Bispo, Flávio Lima Oliveira 
 
Justificativa: 
A disciplina de Cálculo Diferencial é de grande importância na matriz curricular de diversos 
cursos de graduação da área tecnológica, como Matemática, Física, Química, Engenharia, 
Informática, Estatística e Atuaria, mas também em cursos de outras áreas, como Contabilidade, 
Administração, Economia, Geologia e Oceanografia. Portanto, a abordagem desse ramo da 
matemática apresenta uma contribuição importante para diversas áreas do conhecimento. 
Além disso, devido à grande dificuldade enfrentada pelos estudantes nessa disciplina, são 
sempre muito elevados os índices de reprovação e, consequentemente, o desinteresse pelo 
Cálculo. 
 
Objetivos: 
Buscar um modo de tornar o Cálculo mais acessível aos alunos que irão ingressar em algum 
desses cursos de graduação.  
O trabalho proposto nesta iniciação visa estimular o interesse dos estudantes pela disciplina e 
diminuir os possíveis índices futuros de reprovação e desistência. O objetivo geral deste curso é 
propor um curso introdutório de Cálculo Diferencial numa linguagem acessível e clara, onde 
iremos destacar os porquês e onde serão utilizados os conhecimentos adquiridos. Além disso, 
no desenvolvimento deste trabalho vamos explicitar os pontos de dificuldade na disciplina que, 
muitas vezes, advém de sua formação (do aluno) nos Ensinos Fundamental e Médio. Iremos, 
então, sugerir que o aluno reforce seus estudos nos conteúdos básicos necessários para 
acompanhar cada item do programa.  
A iniciação científica proposta tem por objetivo mostrar caminhos para aproximar o aluno dessa 
tão temida disciplina, fornecendo explicações, aplicações e exemplos ilustrativos.  
 
Resultados Esperados: 
Introduzir o Cálculo Diferencial com diversas aplicações nas mais variadas áreas do 
conhecimento, contribuindo com exemplos resolvidos. Iremos também tentar explicitar o 
objetivo do estudo de cada item fundamentando matematicamente ou geometricamente o que 
aquele assunto representa e correlacionando com os conteúdos aprendidos na sua educação 
matemática até o momento. Portanto, a iniciação proposta constitui um curso complementar e 
de apoio a qualquer aluno que pretenda cursar uma Graduação que possua em sua matriz 
curricular a disciplina de Cálculo. 
  



72 
 

Projeto: (Ainda) Existem "verdades" ou "valores" universais? 
 
Professor Orientador: Germano Nogueira Prado 
Departamento: Filosofia 
Campus: Humaitá II 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Mariah de Oliveira Santana do Nascimento, Guido Mascarenhas Tornaghi, Ana Carolina 
Guimarães, Camila Bezerra da Silva 
Justificativa: 
O projeto deste ano é uma continuação do projeto do ano passado, o qual, como foi dito na 
ocasião, tinha previsão para durar pelo menos três anos. A motivação inicial do projeto é, como 
também foi dito entao, o faro de que um dos temas mais recorrentes em sala de aula é a questão 
do relativismo -- mesmo que a questão nem sempre apareça com esse nome. A ideia de que 
"cada um tem sua opinião" conjugada com a de que "não importa a discussão eu vou conservá-
la" é talvez a manifestação mais evidente desse relativismo. Paradoxalmente, a ideia de que não 
há nada de absoluto e universal e tudo é relativo e particular acaba por se tornar a única 
"verdade" universal e absoluta. O problema com manifestações como esta é o quanto elas, por 
vetarem previamente a escuta, o diálogo e a eventual mudança de concepção deles resultante, 
impedem a construção de um espaço comum de pensamento. Bem entendido, por "construção 
de um espaço comum de pensamento" não se entende a uniformização do pensar e a sua 
redução a uma única posição, mas justamente a produção das condições materiais e subjetivas 
para a escuta e o diálogo aberto, igualitário, democrático, livre, com respeito às singularidades, 
no qual diversas posições podem publicamente interagir e se confrontar -- e onde inclusive o 
próprio relativismo pode se apresentar, porém não mais como pressuposto indiscutido e 
indiscutível, e sim como argumentativamente defendida e defensável.  
Nesse sentido, a investigação a ser empreendida no projeto de iniciação científica tem como 
estratégia analisar os argumentos que defendam a ideia de que há universalidade, e o faz nos 
seguintes âmbitos fundamentais da filosofia:1) ética e política; 2) conhecimento (em especial a 
análise da ciência e a ontologia); 3) arte/ estética. A hipótese que sustenta a escolha de tal 
estratégia é a de que, confrontado com o seu oposto, o relativismo dominante seja "levado a 
defender" por argumentos sua posição -- contribuindo, pela participação mesma no debate, na 
construção do referido "espaço comum de pensamento". Assim, serão tratadas questões como: 
os direitos humanos valem para todos ou acha que há valores que, mesmo ferindo tais direitos, 
devem ser respeitados porque são de uma cultura diversa da nossa? A ciência explica tudo ou é 
só mais uma maneira de ver o mundo? Há obras que todo mundo deveria reconhecer como arte 
(bela) ou você acha que arte é uma questão de gosto individual? Todas questões que têm como 
pano de fundo uma questão comum: há (ainda) "valores" ou "verdades" universais? Dada a 
amplitude dos temas e a riqueza das discussões em 2017, o projeto terá uma duração mais 
ampla que apenas seis meses, como já se disse; assim, a iniciação científica do ano 2018 daria 
continuidade à de 2017, tratando sobretudo de uma contextualização geral da questão da 
universalidade e uma análise de textos que tratam desta questão no âmbito ético-político.  
Trata-se, pois, de um projeto que se justifica, em primeiro lugar, pelas questões fundamentais 
(para a filosofia e para a vida) que pretende discutir com xs estudantes e com a comunidade 
escolar. Justifica-se, além disso, por ser um laboratório de práticas pedagógicas, estratégias 
metodológicas, materiais didáticos e conteúdos programáticos específicos em torno desses 
temas e da construção de um espaço comum desse pensamento -- elementos estes que, uma 
vez testados na situação-piloto da iniciação científica, podem e devem contribuir para o trabalho 
com o público mais amplo, em sala de aula, como é preciso. 
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Objetivos: 
1) compreender os argumentos que defendem a possibilidade de juízos universais em diversos 
campos da filosofia e da vida humana;  
2) (continuar a) desenvolver a capacidade de escuta, diálogo e argumentação oral e escrita dxs 
estudantes;  
3) desenvolver a habilidade de construção de e convivência em espaços comuns (e) 
democráticos;  
4) formular práticas pedagógicas, estratégias metodológicas, materiais didáticos e conteúdos 
programáticosespecíficos em torno para alcançar os objetivos 1) a 3) em sala de aula. 
 
Resultados Esperados: 
1) compreensão adequada por parte dxs estudantes, manifesta em produção oral e escrita, do 
tema geral edos argumentos que defendem a universalidade em ética e política, bem como dos 
problemas desses argumentos;  
2) identificação de pelo menos algumas condições materiais e subjetivas para a produção de um 
"espaço comum de pensamento";  
3) produção de um banner e de textos de mais fôlego/ de artigos sobre o tema trabalhado e a 
maneira comose deu o trabalho, com os resultados parciais e finais do projeto;  
4) produção de e participação em eventos onde os resultados parciais ou finais do trabalho 
consignados em1), 2) e 3). 
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Projeto: A centralidade do Colégio Pedro II em Niterói 
 
Professor Orientador: Gilberto Oliveira da Silva Junior 
Departamento: Geografia 
Campus: Niterói 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas / Geografia Urbana 
Alunos: Lara de Souza Vilela, Marcos Vinicios Baptista de Oliveira 
 
Justificativa: 
A expansão do Colégio Pedro II para municípios da Região Metropolitana foi arduamente 
debatida e realizada em dois municípios: Niterói e Duque de Caxias. A inauguração do Pedro II 
no município de Niterói gerou expectativas em toda a comunidade , apesar de uma estrutura 
predial improvisada. Passados 10 anos da expansão, o colégio Pedro II finalmente ganhou uma 
estrutura própria em 2016 e se consolidou como uma centralidade em Niterói. Localizado em 
um bairro limite com outro município (São Gonçalo), o colégio exerce forte atração em vários 
municípios próximos. Muitos alunos que tentam ingressar na instituição são moradores de 
municípios como São Gonçalo, Maricá, Itaboraí entre outros.  
Além da referida atração estudantil, o Colégio Pedro II é uma das materialidades centrais do 
processo de reorganização urbana do bairro do Barreto, em Niterói. Dessa maneira, existe a 
influência do colégio tanto na localidade como nos municípios adjacentes, corroborando a 
importância histórica da instituição.  
Cabe ainda ressaltar que o projeto já foi iniciado em 2017, e pretende-se continuar com as 
pesquisas sobre os novos alunos concursados bem como a relação entre os estudantes e o bairro 
do Barreto.  
 
Objetivos: 

• Organizar informações sobre o Colégio Pedro II em Niterói e demonstrar a importância 
para os municípios vizinhos; 

• Apresentar o raio de ação do Colégio Pedro II em Niterói, bem como nos municípios 
vizinhos, tais como São Gonçalo, Maricá e Itaboraí; 

• Compreender algumas características sócio-econômicas dos alunos que estudam no 
colégio; 

• Analisar a importância da inauguração do novo prédio do Colégio Pedro II em Niterói no 
âmbito da reestruturação urbana do bairro. 

 
Resultados Esperados: 

• Demonstrar que o raio de ação do colégio Pedro II vai além dos limites dos municípios 
de Niterói e São Gonçalo; 

• Apresentar a relação construída entre os alunos e o bairro do Barreto por meio do 
conceito de "lugar vivido". 
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Projeto: Argumentação in foco: análise de textos verbo-visuais 
presentes da mídia 
 
Professor Orientador: Glayci Kelli Reis da Silva Xavier 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Língua Portuguesa 
Alunos: Amanda Morais Araújo, Letícia Fernandes Szajnberg, Ivan Xavier dos Santos Neto, 
Rafaela Cardoso Caldas 
 
Justificativa: 
No ambiente escolar, principalmente no Ensino Médio, a argumentação é objeto de estudo 
frequente, pois, para obter uma boa avaliação na redação do ENEM, grande objetivo da maioria 
dos alunos, é preciso dominar algumas técnicas argumentativas. No entanto, conforme aponta 
Ducrot (apud KOCH, 1998, p. 29), a argumentatividade está inscrita na própria língua e, mesmo 
quando narramos ou descrevemos, em maior ou menor grau, fazemos uso de estratégias 
argumentativas. Por isso, o presente projeto pretende fornecer subsídios que levem os alunos 
a ler/interpretar/analisar diferentes textos veiculados pela mídia, textos em que a 
argumentação está presente, mas muitas vezes não claramente. Serão privilegiados os textos 
verbo-visuais, já que o desenvolvimento da tecnologia e o grande acesso ao “mundo” virtual 
fazem com que a leitura de textos multimodais precise ser desenvolvida. As imagens são 
portadoras de memórias, culturas e tradições. Elas podem transformar um instante em 
eternidade. Conjugando imagem à palavra, o potencial comunicativo de ambas é ainda 
ampliado, podendo uma reforçar o que diz a outra, dizer o que a outra não diz, ou mesmo 
desdizer o que é dito pela outra, criando diferentes efeitos de sentido. E nessa relação muitas 
vezes a argumentatividade é construída, sendo importante entender como se dá essa relação 
para compreender melhor muitos dos textos presentes na mídia. 
 
Objetivos: 
O trabalho tem por objetivo geral propiciar situações que permitam aos alunos envolvidos no 
projeto ampliarem sua capacidade para compreender e interpretar textos argumentativos.  
Num nível mais específico, pretende-se que os educandos:  

• reconheçam que a argumentatividade está inscrita na própria língua e, mesmo quando 
narramos ou descrevemos, em maior ou menor grau, fazemos uso de estratégias 
argumentativas;  

• compreendam que a argumentação pode aparecer em diferentes gêneros discursivos;  
• reconheçam que, em um texto verbo-visual, os sentidos emergem das relações que se 

estabelecem entre a linguagem verbal e a visual;  
• identifiquem os recursos linguístico-discursivos e as estratégias da argumentação 

presentes em diferentes gêneros da instância midiática. 
 
Resultados Esperados: 
Diante do que foi apresentado, por meio do presente projeto esperamos contribuir para a 
formação de cidadãos mais atentos e críticos, que saibam compreender melhor o mundo ao seu 
redor e expor suas opiniões, e que sejam capazes de ter uma efetiva participação na vida social. 
Ao criar condições para que os alunos apropriem-se de aspectos linguísticos e discursivos que 
emergem da relação palavra-imagem presente em diversos gêneros, espera-se desenvolver 
também sua competência comunicativa. 
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Projeto: Narrativas do corpo negro: um estudo sobre autoestima 
entre jovens de duas escolas Públicas do Rio de Janeiro 
 
Professor Orientador: Guilherme de Castro Ribeiro Ferreira e Silva 
Departamento: Educação Física 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Educação Física 
Alunos: Maria Luiza dos Santos Abelardo da Costa, Maria Eduarda Dias Lucas, Gabriela Alves da 
Costa, Juliê Soares dos Santos 
 
Justificativa: 
O corpo na sociedade de consumo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do 
que um conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é a roupa e os 
acessórios que o adornam, as intervenções que nele se operam, a imagem que dele se produz, 
as máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele se incorporam, os silêncios que por ele 
falam, os vestígios que nele se exibem, a educação de seus gestos, enfim, é um sem limite de 
possibilidades sempre reinventadas, sempre à descoberta e a serem descobertas (GOELLNER, 
2003, p. 29). Foi a partir dessa reflexão em uma de nossas aulas de Educação Física no Ensino 
Médio no Colégio Pedro II, que os(as) estudantes se interessaram pela temática e propuseram 
um projeto de iniciação científica voltada para a compreensão do corpo na sociedade 
contemporânea. Nesse sentido, estudo busca aprofundar e refletir sobre questões importantes 
relacionadas ao corpo jovem, como sua relação com a cultura, consumo, mídia e Educação Física 
por meio da Cultura Corporal de Movimento. Além disso, os projetos de iniciação científica do 
Departamento de Educação Física, estarão vinculados do Grupo de Pesquisas em Educação 
Física Escolar (GEPEFE), possibilitando que os estudantes participem das reuniões do grupo, 
inclusive, apresentando seus projetos, proporcionando um diálogo interessante entre os 
diferentes níveis de pesquisa no Colégio Pedro II. 
 
Objetivos: 
Objetivo Geral:  

• Compreender como as mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais contribuíram 
para a produção do imaginário social do corpo jovem na sociedade contemporânea.  

Objetivos específicos:  
• Compreender os aspectos teórico-metodológicos que cercam a pesquisa científica;  
• Refletir como os discursos sobre o corpo são produzidos e veiculados pelos diferentes 

meios de comunicação, assim como seu impacto na construção do imaginário e 
autoestima do corpo negro jovem no contemporâneo;  

• Dentro dessa perspectiva, busca-se compreender qual o imaginário de corpo negro está 
presente entre os estudantes do Campus São Cristóvão III e um Colégio Público no Bairro 
de São Cristóvão (a definir), bem como a influência dos meios de comunicação nesse 
processo. 

Resultados Esperados: 
Espera-se que os estudantes participantes possam ter acesso aos conhecimentos básicos da 
pesquisa social, bem como suas metodologias e instrumentos de pesquisa e análise, da mesma 
maneira de sua escrita e normas que a regem (ABNT);  
Espera-se que os estudantes possam refletir sobre o corpo negro no contemporâneo, levando 
em consideração os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais que influenciam na 
construção do imaginário social relacionado a ele. Além disso, espera-se que os estudantes 
compreendam o papel dos meios de comunicação nesse processo. 
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Projeto: A representação do negro e as marcas do Romantismo 
em Úrsula, o primeiro romance afro-brasileiro 
 
Professor Orientador: Helio de Sant'Anna dos Santos 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Literatura Brasileira 
Alunos: Giovanna de Santis Medeiros de Andrade, Júlia Cristina Provenzano de Oliveira, Karen 
Cristina Lopes da Silva, Milena Cristina Rodrigues da Silva 
 
Justificativa: 
O projeto em questão atende à aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008. Como tal, 
procura contribuir para a valorização da diversidade cultural presente na formação da sociedade 
brasileira. Maria Firmina dos Reis foi “revelada” ao grande público apenas na década de 1970. A 
autora é pouco presente na historiografia da literatura canônica brasileira, ainda que seja a 
primeira autora da literatura afro-brasileira e tenha escrito, conforme alguns estudiosos 
apontam, o nosso primeiro romance abolicionista. De acordo com Duarte (2004, p. 269), "Essa 
solidariedade para com o oprimido (...) é absolutamente inovadora se comparada àquela 
existente em outros romances abolicionistas do século XIX, pois nasce de uma perspectiva outra, 
pela qual a escritora, irmanada aos cativos e a seus descendentes, expressa, pela via da ficção, 
seu pertencimento a este universo de cultura." É uma tomada de consciência inovadora para os 
padrões da literatura canônica. Estudar Maria Firmina dos Reis é oportunizar à comunidade 
escolar o conhecimento de autoria feminina engajada na luta contra o patriarcado e contra a 
escravidão, no Século XIX.  
 
Objetivos: 
Dentre outros aspectos, a presente proposta visa a analisar mais detidamente a obra Úrsula, 
comparando-a a outras do mesmo período, de modo a comprovar que não há qualquer razão 
para o silenciamento de sua autora. Além de resgatar fatos da vida e da obra de Maria Firmina 
dos Reis, espera-se destacar e divulgar algumas das características da primeira autora da 
literatura afro-brasileira, as quais a tornaram responsável por apresentar, de forma pioneira, a 
perspectiva da mulher e do negro na literatura do Séc. XIX, desconstruindo a primazia do 
abolicionismo branco, instigando a reflexão e a crítica e condenando a escravidão enquanto 
instituição. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que se possa contribuir para a constatação de que o obra de Maria Firmina dos Reis 
deveria constar no cânone literário, representando o Romantismo brasileiro como outras obras 
importantes do período. Ainda se busca maior visibilidade da autora na comunidade escolar, de 
modo que se desperte maior interesse por sua obra,dentre outros aspectos, refletindo sobre as 
razões do "o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros", na época. 
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Projeto: Vlog Para de História 
 
Professor Orientador: Higor Figueira Ferreira 
Departamento: História 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: Pedro Ottoni Calixto da Silva, Mariana Scalabrini Almeida, Beatriz Rodrigues Guimarães, 
Eduarda Sasso Santana 
 
Justificativa: 
O uso da internet tem aumentado substancialmente ao longo dos últimos anos, o que tem 
elevado também o uso das mídias digitais enquanto plataformas para o desenvolvimento de 
práticas de ensino. Neste sentido, vale destacar como os usuários das gerações mais jovens da 
nossa sociedade têm conferido valor ao meio informacional digital, reconhecendo essas mídias 
enquanto ferramentas interessantes e legítimas de produção e difusão do conhecimento, o que 
ajuda a explicar, por exemplo, a pluralização dos ambientes de ensino online por meio de 
páginas na rede social Facebook, assim como de canais no YouTube.  
Reconhecendo este universo enquanto um espaço a ser explorado, no ano de 2017 uma equipe 
de 5 pessoas, sendo 1 professor e 4 alunos (dos quais à época 3 estudantes do 2° ano do Ensino 
Médio e 1 do 3° ano do Ensino Médio), todos do Colégio Pedro II unidade São Cristóvão III, 
decidiram iniciar a produção de um vlog cujo nome é “Para de História”. A proposta central, 
como a de qualquer vlog, era a de produzir vídeos em que os participantes pudessem 
compartilhar temas do seu interesse na internet, neste caso com ênfase na plataforma 
Facebook, pela facilidade de compartilhamento, assim como no YouTube. O cerne era o de 
desenvolver conteúdos semanais em que a disciplina história fosse abordada de modo 
correlacionado a elementos da contemporaneidade. O produto precisava ser inédito e sedutor, 
de modo a alcançar visualizações no público alvo. Sendo assim, a estratégia central foi a de 
articular informações da cultura pop (memes, games, gibis, literatura, cinema, música, arte em 
geral) com elementos variados que são mobilizados recorrentemente nas aulas de história, 
ainda que por outros meios.  
Ao todo já foram gravados 50 vídeos. Destes, 39 já estão à disposição na plataforma Facebook, 
além de alguns no YouTube. A página do “Para de História” alcançou 7751 curtidas durante o 
período em que conseguiu manter alunos bolsistas (julho de 2017 a janeiro de 2018), além de 
ter gerado o número de 775,6 mil visualizações neste período.  
Neste percurso os alunos desenvolveram potencialidades de produção, roteirização e edição de 
vídeos, além de terem apurado a sua percepção acerca da associação entre história e cultura 
comum. Afora isso, o projeto ainda foi apresentado na forma de pôster na amostra de iniciação 
científica do Colégio Pedro II, realizada em São Cristóvão III, assim como na forma de 
comunicação oral no II Seminário de Pós-Abolição no Mundo Atlântico, realizado na FGV no mês 
de maio de 2018. Os participantes seguem na intenção de se inscreverem em novos congressos, 
fortalecendo o projeto e conferindo maior visibilidade e sentido acadêmico ao mesmo. 
Acreditarmos na efetividade desta abordagem educacional midiática por entendermos que por 
esta modalidade nos permite demonstrar como a cultura pop está embebida de historicidade, 
servindo como um tecido emaranhado de saberes os quais os alunos poderão destrinchar 
também, mas não somente, por meio dos vídeos compartilhados na página.  
 
Objetivos: 

• Desenvolver roteiros e vídeos inéditos; 
• Aplicar conhecimentos de gravação, edição e roteirização de vídeos; 
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• Apurar a capacidade dos alunos de iniciação, bem como do público geral, quanto ao 
nível de cultura histórica que há subjacente a todo e qualquer material da cultura 
comum; 

• Manter o vlog simultaneamente nas plataformas Facebook e YouTube.  
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que haja:  

• Desenvolvimento da capacidade artística, criativa e crítica do grupo de trabalho; 
• Difusão do conhecimento histórico nas redes sociais; 
• Produção e compartilhamento de mais vídeos nas mídias Facebook e YouTube;  
• Desenvolvimento de novas apresentações acadêmicas em congressos nas áreas de 

história e educação. 
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Projeto: Educação e trabalho: a relação entre a escola e os alunos 
em situação de dupla carreira 
 
Professor Orientador: Hugo Paula Almeida da Rocha 
Departamento: Educação Física 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Educação; Educação Física 
Alunos: Alysson Patrick Regis da Rocha, Felipe Guerra Defante, Tiago da Cunha Pinto Cardoso,  
 
Justificativa: 
O objetivo geral desse projeto de pesquisa é analisar como a escola e os estudantes lidam com 
as demandas da dupla carreira, elaborando estratégias de conciliação e fomento do processo de 
escolarização desse distinto grupo. Nesta pesquisa, consideramos as funções extraescolares que 
envolvam algum tipo de obrigação ou vínculo de carreira, por exemplo: no trabalho, no esporte, 
na arte e no entretenimento, entre outros. Em todos os casos, estamos lidando com 
adolescentes e jovens em idade escolar que se dedicam simultaneamente a outra função além 
do ensino obrigatório na sua rotina diária. Destaque-se que a discussão sobre dupla carreira não 
pode ficar restrita aos trabalhos formais ou reconhecidos pela legislação vigente. Rocha (2017) 
indicou, por exemplo, que no caso dos atletas das categorias de base do futebol, a falta de uma 
figura jurídica que os enquadre na categoria de trabalhador do esporte podia trazer transtornos 
para a escolarização desse jovem.  
Estudos na área da educação contribuem para pensarmos que a ideia de se dedicar a diferentes 
demandas obrigatórias na rotina diária pode ter influência no projeto de escolarização dos 
estudantes (SPOSITO, GALVÃO, 2004; PAIXÃO, 2005; DAYREL, 2007; SOUZA et. al. 2008; BRITO, 
2009; NERI, 2009; MELO, 2010, 2014, 2016; BARBOSA, SANT’ANNA, 2010; SALATA, SANT’ANNA, 
2010; PEREGRINO, 2011; ROCHA et. al., 2011; SCHWARTZMAN, 2011, 2016; CORROCHANO, 
2013; ROCHA, 2013; SOARES, ROCHA, COSTA, 2012; CORREIA, 2014; COSTA E SILVA, 2016; 
ROCHA, 2017). Esses autores argumentaram que a dupla jornada entre a escola e o trabalho 
tende a dificultar o plano de continuidade dos jovens envolvidos nessa dinâmica no sistema 
educacional.  
As dificuldades educacionais enfrentadas pelos adolescentes e jovens em uma situação de dupla 
jornada são uma preocupação para a escola, para as famílias e para o próprio estudante. Dessa 
maneira, questionamos: a) como a escola trata as diferentes demandas no processo de 
escolarização dos jovens em dupla carreira? E b) como os estudantes percebem suas apostas e 
atuam diante das demandas da dupla carreira na estruturação de seus projetos de vida e de 
escolarização? Entendemos que a relação entre o estudante e a escola é protagonista no 
planejamento das ações que podem definir o modo como ambos vão buscar meios para mediar 
ou não os conflitos da dupla carreira.  
O modelo teórico ao qual vamos submeter a elaboração dos instrumentos de coleta de dados, 
assim como os caminhos de análise dos resultados da pesquisa está vinculado a três conceitos 
fundamentais, a saber: projeto individual de carreira (VELHO, 1997, 2003, 2010); escolha 
racional (ELSTER, 1994, 2009); e rede social (BOTT, 1976). A seguir, descreveremos de forma 
reduzida a ideia central de cada conceito:  
Projeto individual. A começar pelo conceito sobre projeto individual de carreira, baseamo-nos 
na obra de Gilberto Velho (1997, 2003, 2010). Inspirado nos construtos da antropologia, o autor 
definiu a ideia de projeto individual de carreira como sendo o modo que os indivíduos adotam 
uma meta a ser atingida dentro de um tempo e espaço específicos. Velho (1997, 2003, 2010) 
considerou o modo de vida urbano um tanto complexo. Esse modo de vida forjava um tipo de 
sociedade que agrega uma infinidade de valores e signos que podem, ou não, ser considerados 
pelo indivíduo. A sociedade complexa, moderno-contemporânea, como definiu o autor, seria o 
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local onde os indivíduos estimam seus objetivos de vida e agem escolhendo os meios que julgam 
ser mais compatíveis para a realização do seu projeto individual de carreira.  
Escolha racional. Pensamos como Jon Elster (1994, 2009), que definiu o conceito de escolha 
racional como sendo fruto de um processo de análise interna e individual das oportunidades e 
dos desejos humanos. Dessa forma, o indivíduo realizaria um cálculo racional entre desejos e 
oportunidades para tomar as decisões cabíveis a fim de atingir um objetivo julgado por ele 
exequível dentro dessa sociedade complexa, moderno-contemporânea.  
Rede social. O último conceito que usamos é o de rede social (BOTT, 1976). A ideia de rede social 
é a forma como o indivíduo constrói laços afetivos no seu contexto social. A formação dessas 
relações interpessoais pode variar conforme o grau de mobilização que o indivíduo pode ter 
junto aos seus pares. A ideia de rede social pode permitir ao indivíduo observar ou pleitear 
oportunidades de carreira que não estão circunscritas ao seu círculo primário de socialização. 
Não podemos dizer que uma maior rede social permitiria o indivíduo almejar mais 
oportunidades, pois essa relação não é direta e proporcional. Na verdade, pode-se pensar que 
uma rede social maior, porém, pouco diversificada e com pequenos canais de troca de 
influências, pode não facultar ao indivíduo reconhecer oportunidades que extrapolem os seus 
limites nas características sociais.  
A associação desses conceitos nos ajudam a compreender a ideia da consolidação de um projeto 
de carreira construído no seio de uma sociedade complexa e contemporânea. As escolhas 
realizadas nesse contexto resultam de um conflito constante entre o desejo pessoal e a 
intensidade dos estímulos e das oportunidades reconhecidas nesse tipo de sociedade. As redes 
de sociabilidade são tão importantes para a percepção das oportunidades de carreira quanto as 
características de origem social e econômica. Assim, buscaremos responder os questionamentos 
da pesquisa, elucidando as possíveis causas para os efeitos encontrados no projeto de 
escolarização de jovens em dupla carreira para a escola e para os estudantes.  
A educação brasileira sofre com muitas críticas sobre sua qualidade e equidade, o que nos leva 
a crer que as condições desfavoráveis podem ser potencializadas se estiver em uma situação de 
dupla carreira. As pesquisas educacionais apontam para um aumento da distribuição de 
credenciais educacionais, causando também uma disputa mais acirrada para ocupação das 
vagas no mercado de trabalho (SALATA; SANT’ANNA, 2010). Os autores comentaram sobre as 
dificuldades que os jovens vêm enfrentando nos dias de hoje para conquistarem uma 
mobilidade educacional e de status ocupacional quando comparado a seus pais. Esses 
obstáculos seriam justificados tanto pelo aumento da oferta de vagas nos sistemas 
educacionais, quanto pelo arrocho no mercado de trabalho. Dessa forma, a tendência é que os 
jovens de hoje teriam que estudar cada vez mais para obterem os mesmos resultados que a 
geração anterior.  
A afirmação de que os jovens devem permanecer por mais tempo se dedicando aos desafios do 
sistema educacional nos traz a reflexão sobre a qualidade dessa permanência na escola. Os 
jovens atletas do futebol mostrados por Melo (2010) ficavam mais tempo na escola que os 
demais alunos não-atletas do estado do Rio de Janeiro. Mas essa insistência no sistema 
educacional não significava a melhor qualificação no mesmo. O autor indicou que a migração 
para uma modalidade de ensino com qualidade questionável era a realidade para a maioria dos 
atletas. O mesmo acontecia com os jóqueis pesquisados por Rocha (2013): a permanência na 
escola era uma exigência do clube, porém, os atletas não tinham o desejo de obter as credenciais 
prometidas pela escola.  
Estudar pode ser encarado como uma obrigação chata e desinteressante para uma parcela da 
juventude. Podemos entender o paradoxo entre a vontade de permanecer ou não na escola e o 
desinteresse em cumprir uma obrigação como uma exigência para qualquer jovem em idade 
escolar. Essa é a verdade apresentada pela pesquisa de Neri (2009), quando tratou dos 
paradoxos da educação. O autor indicou que um montante significativo de jovens entre 15 e 17 
anos que abandonara a escola respondeu exatamente que o projeto de escola não atendia às 
suas expectativas, tornando-o desinteressante. Neri (2009) concluiu que, talvez, essa parcela da 
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juventude que desacredita na proposta de escolarização, fá-lo por ignorar os benefícios de uma 
trajetória escolar de sucesso e por considerar que essas vantagens estão muito distantes do seu 
horizonte de perspectiva.  
Pensemos, então, nas razões e explicações apresentadas para a desistência do investimento no 
projeto escolar: desinteresse dos jovens, tempo de investimento na educação e demora no 
retorno das vantagens oferecidas. Temos, portanto, um problema no sistema educacional que 
atinge as expectativas dos jovens sobre sua escolarização. Embora muitos estejam tendo mais 
chances de ingresso e permanência na escola, o modelo ainda apresentado pelo nosso projeto 
de educação não garante a mesma proporção de satisfação das expectativas desses jovens. E, 
talvez, por essas razões muitos jovens estão preferindo ingressar no mercado de trabalho 
precocemente.  
O conflito permanente entre a necessidade de satisfazer seus desejos imediatos e as 
expectativas para o futuro deixam os jovens em uma situação de intensa pressão. A entrada no 
mercado de trabalho torna a rotina diária mais cansativa, e a tendência é o afastamento 
gradativo das obrigações escolares. Embora essa afirmação não seja uma regra, esse é um fato 
que não podemos ignorar. Sposito e Galvão (2004) comentaram que a busca precoce por exercer 
uma profissão limita as projeções de melhores ocupações futuramente. Somado a isso, vemos 
as expectativas educacionais variarem de acordo com a estrutura econômica e social de cada 
família.  
O projeto familiar atua para a educação tanto quanto para outras modalidades 
profissionalizantes. Porém, embora compreendamos que a educação seja um ideal normativo e 
encarado como necessário no seio de nossa sociedade, concordamos com a ideia de que as 
diferenças econômicas e sociais tramam os objetivos que cada família tem com o projeto 
educacional. Autores como Paixão (2005) e Barbosa e Sant’Anna (2010) atentam para a 
perspectiva educacional de famílias de diferentes estratos sociais. Para esses autores, famílias 
de estratos menos favorecidos tenderiam a atribuir um valor mais instrumental à educação, 
pensando nela como uma ferramenta para buscar melhores ocupações no mercado de trabalho. 
Por outro lado, as famílias de estratos mais abastados olhariam o projeto educacional como uma 
oportunidade de realizações pessoais, uma orientação mais simbólica da educação.  
O modo como os diferentes estratos sociais encaram a educação poderia nos ajudar a 
interpretar o investimento nela quando os jovens são submetidos a situações nas quais tenham 
que fazer escolha. Hipoteticamente, a partir da informação anterior, uma pessoa que atribua 
um valor instrumental a algum bem poderia trocá-lo se obtivesse o mesmo valor vindo de outra 
via. O mesmo não aconteceria com aqueles que veem a educação como um projeto para 
satisfazer seus sonhos pessoais, um projeto de realização de vida. Talvez, por isso, o mercado 
de trabalho exerça uma importante atração em jovens dos estratos médios e menos favorecidos 
da sociedade.  
Entendemos que as demandas educacionais de jovens flutuam entre as oportunidades que têm 
no presente e as expectativas que projetam para o futuro, entre o desejo de ter condições para 
viver as idiossincrasias juvenis e o de ser jovem, o de possuir e o de viver. Para Dayrel (2007), a 
juventude para muitos brasileiros só será experimentada se houver mínimas condições de 
consumo, lazer, estudo e trabalho. Que o projeto laboral e o de educação não sejam encarados 
como concorrentes, mas que possam sofrer variação no investimento dada a necessidade de 
vivenciar as diferentes condições juvenis.  
As ênfases mostradas nos diferentes projetos da juventude dependem das suas diferentes 
condições sociais, históricas e econômicas. O que queremos levantar aqui é a necessidade de 
encarar um corpo social como a juventude na sua multiplicidade, nas suas variações e nas suas 
necessidades específicas. Peregrino (2011) destacou a necessidade de observarmos os jovens a 
partir da ótica das suas diferentes tribos e os riscos que corremos ao destinarmos uma visão 
global para um grupo tão distinto como o dos jovens. O autor comentou que ao tratarmos 
igualmente aqueles que são diferentes, tendemos a frustrar a maior parte das expectativas, 
sejam elas educacionais, sociais, econômicas, históricas etc.  
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A fala de Peregrino (2011) converge para um problema macrossocial que enfrentamos no 
sistema educacional brasileiro. O percalço insinuado por Schwartzman (2011) apontou um viés 
acadêmico presente no nosso projeto de educação. Esse viés acadêmico desconsideraria 
justamente a multiplicidade de projetos de vida da nossa juventude, deixando todos em uma 
única via de escoamento. Dessa forma, associada à falta de oferta de vagas nos níveis mais altos 
do sistema educacional, estaríamos levando nossos jovens a uma experiência de frustração no 
tocante às expectativas educacionais: seja por conta de tratar igualmente os desiguais, seja por 
não garantirmos a todos os prêmios prometidos pela escola.  
A educação brasileira possui um conjunto de problemas estruturais que são difíceis de resolver, 
como as desigualdades sociais que continuam sendo meios fortemente impactantes nas 
pesquisas sobre trajetórias e rendimentos escolares. Por mais que possamos entender o efeito-
escola como um mecanismo para compreendermos trajetórias escolares surpreendentes, pode-
se sugerir que as condições de origem respondem pela maior parte das consequências sobre a 
trajetória escolar do alunado. Ao destacarmos o problema do viés acadêmico, não deixamos de 
lado os dados que nos mostram como o nosso sistema educacional vem perpetuando as 
desigualdades educacionais. Os trabalhos de Ribeiro (2009; 2011) mostraram justamente como 
jovens das camadas menos favorecidas na pirâmide social têm menos chances de progredir nos 
níveis educacionais comparados a outros jovens que têm pais com maior escolaridade, maior 
nível socioeconômico e com status ocupacional melhor.  
Reforçamos a informação a partir do estudo de Cardoso (2013), que buscou investigar, nos 
dados do Censo de 2000 e de 2010, a relação das condições de permanência na escola e/ou o 
ingresso no mercado de trabalho com o nível socioeconômico. O autor levantou e apresentou 
informações significativas, dentre elas, a de que os jovens que estão entre os 10% mais pobres 
na população brasileira aumentaram em quase 800%, comparando os Censos de 2000 e 2010, 
as suas possibilidades de se encaixar nas categorias de quem não estuda, não trabalha e/ou não 
procura emprego. Isso nos faz sugerir que o sistema educacional brasileiro, apesar da contínua 
expansão, não assegura aos seus ingressantes as condições tanto de permanência nele, quanto 
de qualificação para acesso ao mercado de trabalho após a saída da escola.  
Os dados apresentados sobre os problemas que enfrentamos na educação brasileira nos ajudam 
a discutir as questões da dupla carreira. Independentemente do valor que atribuem à educação, 
seja instrumental ou simbólico, e dos seus projetos para a educação, os jovens em dupla carreira 
enfrentam todos os problemas educacionais já citados. Além deles, somam-se as exigências para 
a formação nas obrigações realizadas fora do espaço escolar. Tais demandas da dupla carreira 
tendem a afetar a rotina diária dos jovens em questão, o que poderia tornar a sua condição 
juvenil mais complexa e conturbada comparada a outros jovens que não encaram os mesmos 
problemas.  
Defendemos a ideia de que o jovem não está passivo na relação de dupla carreira. Pensando no 
cenário de escolhas, podemos estabelecer uma relação entre esse jovem e as estratégias que 
adotam para permanecer investindo na dupla carreira. Acreditamos também que a escola não 
está preparada para atender à variedade de projetos individuais que surgem com o avançar dos 
anos, com a ampliação de atendimento no sistema educacional e os emergentes campos de 
atuação profissional. Mas, também, entendemos que a escola não pode individualizar o 
atendimento aos escolares por inviabilidade da execução da proposta. O fato é que a falta de 
mediação padronizada por programas educacionais na relação de dupla carreira de estudantes 
traz aos indivíduos a necessidade de negociação para melhor conciliar a relação entre a escola 
e o esporte, a escola e o trabalho, por exemplo.  
A relevância desse projeto é percebida nos problemas que os jovens em dupla carreira 
enfrentam no seu processo de escolarização. Além disso, a escola também está pouco preparada 
para atender às demandas desses estudantes. Justifica-se tal fato, pois, ao tratarmos de 
crianças, adolescentes e jovens, pensamos que a escolha por dividir o tempo destinado à escola 
e ao trabalho não é uma decisão tomada individualmente. Os contextos sociais, econômicos, 
históricos e familiares podem exercer grande influência na tomada de decisão do indivíduo. 
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Todavia, imaginamos que a escolha por exercer alguma atividade que exija tempo e dedicação 
em concomitância com a escolarização básica não é feita considerando os efeitos da dupla 
carreira na formação escolar. Acreditamos que as consequências desse tipo de escolha podem 
somente ser sentidas no decorrer dessa experiência.  
Brito (2009) acredita que a relação do indivíduo com a família acontece de modo simbiótico 
quando se trata da escolha pela divisão e alocação do tempo útil nas tarefas do dia a dia. O autor 
argumentou que a família funciona como uma espécie de filtro entre as condições do contexto 
social e histórico em que o indivíduo se insere, auxiliando-o a elaborar estratégias e contribuindo 
para a definição do seu curso de vida. Da mesma forma, as mudanças nas estruturas sociais, 
econômicas e mercadológicas também seriam responsáveis pela construção e conformação do 
projeto de vida que o indivíduo jovem colocará em curso. O problema destacado pelo autor foi 
o da entrada precoce no mercado de trabalho, fazendo com que os indivíduos dividam seu 
tempo diário entre a escola e o trabalho. Isto faz com que os jovens aumentem as suas chances 
de exercer ocupações de baixo status econômico na vida adulta. Além disso, essa decisão pode 
reduzir as oportunidades desse indivíduo experimentar a mobilidade econômica, comparando-
se com a geração anterior, criando um quadro pessimista de reprodução das desigualdades 
sociais.  
Se pensarmos na condição de jovem e trabalhador, imaginamos que ela traga consequências 
direta ou indiretamente para o processo de escolarização do indivíduo. Corrochano (2013), ao 
analisar as aspirações de jovens trabalhadores para o acesso ao ensino superior, concluiu que o 
ingresso no ensino superior fazia parte do conjunto de projetos desses jovens. Todavia, essas 
expectativas eram sufocadas pelas necessidades imediatas; ou as esperanças eram a de atingir 
esse objetivo, porém, em um futuro muito distante e dependente de uma ocupação atual mais 
favorável. O que podemos perceber é que os projetos de continuidade dos estudos para a 
parcela de jovens trabalhadores possuem um grande obstáculo a ponto de frear as suas 
expectativas de conciliar a carreira no trabalho e no estudo, de modo a possibilitar maiores 
intenções de acesso ao ensino superior.  
A discussão de Corrochano (2013) levantou questões sobre as expectativas de jovens 
trabalhadores sobre o seu futuro também na condição de estudantes. Não podemos ignorar o 
fato de que esse tipo de aspiração pode ser freado pelas próprias características da condição de 
estudante e trabalhador. Ainda que haja todo um aparato legal para mediar a relação do 
estudante com o trabalho formal, temos fatos que nos revelam que as garantias legais não são 
suficientes para as demandas geradas por esse grupo distinto. Ainda trouxemos a ideia de que 
os estudantes que trabalham têm maior probabilidade de ocupar uma posição de baixo status 
no mercado de trabalho futuramente (BRITO, 2009). Temos, portanto, um somatório de forças 
que restringem as oportunidades educacionais e de ocupação de posições melhores no mercado 
de trabalho para aqueles estudantes que, no momento atual, dividem seu tempo de escola com 
o tempo de trabalho. 
 
Objetivos: 
O objetivo geral desse projeto de pesquisa é analisar como a escola e os estudantes lidam com 
as demandas da dupla carreira, elaborando estratégias de conciliação e fomento do processo de 
escolarização desse distinto grupo.  
Objetivos Específicos  

• investigar e descrever as demandas da dupla carreira no processo de escolarização dos 
estudantes;  

• demonstrar como os jovens em dupla carreira estruturaram seus projetos de carreira 
profissional;  

• demonstrar e analisar como a escola planeja e atua no projeto de escolarização dos 
jovens em dupla carreira; 

• comparar os resultados acadêmicos e os projetos de vida dos jovens em dupla carreira 
com seus colegas da escola que não estão na mesma condição.  
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Resultados Esperados: 
Espera-se que a partir deste projeto possamos elaborar estratégias e programas educacionais 
que contemplem as demandas específicas dos estudantes em situação de dupla carreira. 
Pensamos em uma linha de produção que abarque projetos de iniciação científica, artigos para 
publicação em periódicos e trabalhos de conclusão de curso nos mais diversos níveis da 
educação. 
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Projeto: LADEPEF - laboratorio de ensino e pesquisa em física 
 
Professor Orientador: Jose Antonio Coimbra Amaral 
Departamento: Física 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Física 
Alunos: Renan Damasceno Pereira, João Vitor Coimbra Gomes Rodrigues, João Gabriel Muniz 
Carlone 
 
Justificativa: 
O ensino de fisica pode ser beneficiando com a utilização de experimentos que permitam que 
os alunos consigam manipular, visando melhor entendimento dos conteúdos discutidos em sala. 
O laboratório de ensino e pesquisa em física se insere nesse contexto, para que sejam 
construídos experimentos que contribnuam com os conteúdos abordados. Os experimentos 
serão produzidos pelos alunos em conjunto com o professor orientador. 
 
Objetivos: 

• Construção de experimentos no LADEPEF; 
• Plano de Galileu; 
• Experimentos para entendimento da pressão atmosférica; 
• Experimentos para determinação do índice de refração; 
• Experimentos para produção e medição de ondas estacionárias; 
• Experimentos para determinação do calor específico. 

 
Resultados Esperados: 

• Construção de um acervo de kits experimentais para a utilização nas aulas; 
• Com roteiros desenvolvidos, proporcionar novas práticas para o ensino de física;  
• Criação de novas possibilidades e caminhos para as aulas de física, dando suporte 

experimental. 
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Projeto: Iniciação Científica em Ciências Humanas no Museu da 
República 
 
Professor Orientador: José Paulo Antunes Teixeira 
Departamento: História 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Rodrigo Machado Lucas da Silva, João Pedro Pires de Andrade, Carolina Bayma dos 
Santos,  
 
Justificativa: 
A parceria e cooperação entre o Colégio Pedro II (MEC), através de seu Departamento de 
História, e o Museu da República (IBRAM – MinC) baseia-se numa longa trajetória de construção 
de afinidades. Visitado anualmente por centenas de estudantes do colégio em virtude de seu 
acervo permanente contemplar temas e problemas da História da República, o Museu, seus 
Jardins, Biblioteca e Arquivo Histórico acabaram tornando-se destino obrigatório das aulas de 
campo, tanto para alunos do Ensino Fundamental quanto para os do Ensino Médio. Tanto as 
exposições permanentes, quanto as mostras temporárias, fazem parte dos recursos utilizados 
com frequência pelos professores da disciplina para desenvolverem conteúdos programáticos 
consolidados.  
Entre as muitas idas e vindas dos estudantes, professores e técnicos do Museu pelos corredores, 
surgiu o desejo de aproximação entre as partes, que foi se consolidando em atividades e 
pesquisas dos professores nos acervos da instituição. Com o passar do tempo, aventou-se a 
possibilidade de criarmos nesta instituição um campo de iniciação científica júnior que 
oferecesse aos alunos do Ensino Médio do Colégio as chances de experimentação das atividades 
científicas e profissionais desenvolvidas pela equipe de arquivistas, museólogos, bibliotecários, 
sociólogos, historiadores, restauradores, administradores, entre tantos outros, que atuam no 
Museu da República.  
Como foco principal desse projeto, definiu-se o desenvolvimento da capacidade de reflexão e 
construção do conhecimento histórico a partir da materialidade do acervo do Museu. Ele 
representa uma possibilidade concreta de reflexão sobre o papel dos museus na preservação da 
nossa memória coletiva. Podemos destacar o interesse do Colégio Pedro II em propiciar aos seus 
alunos do Ensino Médio experiências relevantes de iniciação à pesquisa ao mesmo tempo que 
lhes oferece aproximações profissionais tão significativas na hora de escolherem suas carreiras. 
O processo pedagógico também pode ser enriquecido pela realização de eventos conjuntos 
Escola-Museu, entendidos como espaços educativos distintos e complementares.  
O projeto existe desde 2014, quando, sob orientação da prof.ª dr.ª Cláudia Affonso, uma aluna 
do Colégio Pedro II trabalhou no a acervo do Museu da República. No ano de 2015, sob a 
orientação da mesma professora, fortalecemos nossos vínculos, incluindo quatro alunas nesse 
projeto de Iniciação Científica. No ano de 2016, o projeto contou com 10 bolsistas, distribuídos 
em 5 setores do museu. Já no ano de 2017, foram, ao todo, 11 bolsistas, distribuídos em 7 
diferentes setores da instituição parceira. Nos dois últimos anos, o grupo de professores 
envolvidos na atividade propuseram visitas técnicas a diversas instituições do Rio de Janeiro, 
obtendo, ainda, ajuda de custo para visitações técnicas e palestras em instituições portuguesas. 
Por fim, no ano de 2017, foi promovida a I Jornada de Iniciação Científica (Museu da 
República/Colégio Pedro II), estreitando ainda mais os laços entre o colégio e o museu.  
 
Objetivos: 
Os alunos e alunas selecionados para atuar neste Programa frequentarão os setores e seções do 
Museu da República, se familiarizando com as características das carreiras de pesquisador e de 
profissionais de nível superior (Estágio Profissional) em atividades diversas no Museu da 
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República. Os setores do Museu da República participantes do Programa são: Arquivo Histórico, 
Biblioteca, Reserva Técnica, Educativo e Pesquisa. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que, ao longo das atividades, os alunos do CPII sejam capazes de formular um Pré-
projeto de produto final, desenvolvê-lo a partir da apropriação das fontes disponíveis no Museu 
e apresentarem-no em formatos diversos, mas que incluem necessariamente a participação na 
Jornada de Iniciação Científica do Colégio Pedro II. São produtos finais aceitos, entre outros: 
visitas mediadas ao Museu; exposições especialmente montadas no Museu ou no CPII; jogos 
Educativos; produção de materiais didáticos diversos. 
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Projeto: Produção de tinta para quadro branco a partir de 
produtos naturais PARTE III - repolho roxo 
 
Professor Orientador: José Rodrigues Dias 
Departamento: Química 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Química 
Alunos: Maria Eduarda da Silva Conceição, Beatriz Machado Moura 
 
Justificativa: 
A preocupação constante em se preservar o meio ambiente, aliado a escassez de recursos 
destinados à educação no nosso país os leva a refletir sobre meios econômicos e sustentáveis 
para a produção de materiais de uso cotidiano. A ideia do presente projeto consiste em 
“fabricar” uma caneta de quadro branco utilizando tinta oriunda de produtos naturais, 
utilizando um refil da caneta mais utilizada pelos professores. 
 
Objetivos: 

• Desenvolver metodologia para extração de corantes naturais com recursos do 
laboratório de química de Realengo II;  

• Utilizar repolho roxo como fonte de corante;  
• Testar solventes (a frio e a quente) como água, etanol, álcool isopropílico e acetona;  
• Gerar resultados qualitativos e quantitativos;  
• Selecionar o melhor método de extração para uso do corante como tinta de caneta de 

quadro branco;  
• Justificar com a teoria estudada os resultados obtidos;  
• 5- Facilitar e baratear uma prática do cotidiano escolar e, ao mesmo, tempo, torna-la 

menos nociva ao meio ambiente através do emprego de produtos biodegradáveis.  
 
Resultados Esperados: 

• Obter uma boa concentração de corante nas amostras obtidas;  
• Eleger o melhor solvente para a extração do corante do repolho roxo;  
• Conseguir remover essa tinta do quadro branco com facilidade;  
• Adaptar a tinta obtida ao uso em canetas recarregáveis, tornando assim o custo dessa 

caneta irrisório.  
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Projeto: Nietzsche e a Pós-Modernidade: da crise do espírito às 
vivências do pensamento corpóreo 
 
Professor Orientador: Joseane de Mendonça Vasques 
Departamento: Filosofia 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Ana Cristina Ferreira da Silva, Cristianna dos Santos Oliveira, Igor Gabriel Ferreira de 
Souza, Juliana Carvalho Chagas 
 
Justificativa: 
O projeto faz-se relevante pelo potencial estímulo à análise das problemáticas  
e tensões contemporâneas por parte dos estudantes à luz da filosofia crítica de Friedrich 
Nietzsche (pensador reconhecido por seu amplo e acurado olhar sobre as questões sobre as 
quais se funda nossa época); além de, com isso, propiciar uma compreensão mais profunda dos 
estudantes sobre seu próprio papel, seus próprios modos de ser e de pensar e, 
consequentemente, sobre suas vivências e possíveis atuações sobre o mundo. 
 
Objetivos: 

• Apresentar aos alunos as questões básicas levantadas por Nietzsche em seus textos 
filosóficos, questões estas concebidas no projeto como instrumentos para a 
compreensão do mundo atual; 

• Fomentar a articulação entre os saberes filosóficos, os saberes de outros campos e as 
vivências dos estudantes; 

• Favorecer o aprimoramento da elaboração de questões, propostas e posicionamentos 
por parte dos estudantes, visando o fortalecimento de sua atuação consciente e 
transformadora na sociedade e na vida como um todo. 

 
Resultados Esperados: 

• Compreensão por parte dos estudantes dos pontos fulcrais da filosofia nietzschiana em 
articulação com as questões e os traços predominantes na(s) filosofia(s) e na(s) 
cultura(s) contemporâneas; 

• Ampliação do âmbito de aplicação das competências filosóficas dos alunos, para além 
da intenção escolar, do texto filosófico, dos espaços acadêmicos e dos diálogos 
convergentes; 

• Produção pelos estudantes de material - registro textual, imagético, audiovisual, etc. - 
expressivo desta aprendizagem. 
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Projeto: Rumo às Olimpíadas 
 
Professor Orientador: Josineide Alves da Silva 
Departamento: Química 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Química 
Alunos: Nahiara Silva Mendonça, Jessica Pereira do Nascimento 
 
Justificativa: 
A necessidade de material didático específico para as classes preparatórias de alunos para 
olimpíadas de Química no campus Centro do Colégio Pedro II.  
 
Objetivos: 

• Confeccionar material didático que atenda às demandas das classes preparatórias de 
alunos para as olimpíadas de Química;  

• Organizar, em um único lugar, o maior número possível de questões das  principais 
olimpíadas de Química do país, classificadas por série e assunto.  

 
Resultados Esperados: 
Produção de Apostila para 1ª SÉRIE/Ensino Médio com coletânea de questões  extraídas das 
provas dos 10 últimos anos das principais olimpíadas, de todo território  nacional, que atenda 
às demandas para a preparação de alunos do Colégio Pedro II para as olimpíadas de Química. 
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Projeto: Possibilidades de gênero e sexualidade 
 
Professor Orientador: Juliana Lira Sampaio 
Departamento: Filosofia 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Maria Fernanda Neves das Chagas, Lucas Rezende Vieira do Sacramento, Matheus 
Chultte Gorgulho, Louize Mesquita Lemos 
 
Justificativa: 
Este projeto de Iniciação Científica Junior articula-se em torno da problemática de Gênero e 
Sexualidade. Sua proposta justifica-se a partir do direito constitucional de todas e todos à 
Educação de qualidade, que entendemos só ser possível em um ambiente que não esteja 
contaminado por quaisquer discriminações que firam a dignidade humana. Assim: observando 
os altos índices de violência contra a mulher e à comunidade Lgbt (lésbicas, gays, bissexuais, 
trans*); sabendo que cabe ao Estado garantir condições para permanência das alunas e alunos 
no espaço escolar; e, ainda, considerando que cabe à Escola contribuir para a construção de uma 
sociedade livre e democrática, assume-se ser de vital importância a tematização do respeito à 
diversidade humana e seus respectivos modos de vida expressos na existência de uma vasta 
gama de identidades de gênero e orientação sexual. Tal tematização justifica-se, desta forma, 
tanto por fomentar um espaço acolhedor das diferenças de gênero e sexualidade que compõem 
o tecido social próprio à Escola, quanto por cultivar o ethos do respeito à pessoa humana em 
sintonia com práticas de liberdade. 
 
Objetivos: 
O Projeto de Iniciação Científica “Possibilidades de Gênero e Sexualidade objetiva: 1) a 
identificação de algumas construções e atribuições sociolinguísticas e médico-jurídicas que 
geram padrões binários de gênero, bem como de sua matriz heterocentrada, 2) a compreensão 
acerca da problemática envolvida na expressão “lugar de fala”, 3) a análise hermenêutica dos 
diversos indicadores de conduta naturalizados que são, a um só tempo, constitutivos e 
geradores dos papéis convencionais de gênero e sexualidade no repertório imagético da Escola, 
4) o mapeamento de práticas discriminatórias no cotidiano escolar e 5) a criação de alternativas 
no combate a todas as formas de opressão. 
 
Resultados Esperados: 
Almeja-se com o projeto de iniciação científica “Possibilidades de Gênero e Sexualidade” ampliar 
a compreensão filosófica a respeito do tema por parte de seus pesquisadores; produzir textos 
filosóficos que explicitem os ganhos conceituais decorrentes do estudo dirigido; contribuir para 
a identificação de mecanismos naturalizados de violência contra a mulher e à comunidade LGBT; 
fomentar práticas de combate aos atos discriminatórios no espaço escolar; tornar público os 
resultados da pesquisa através da Mostra de Iniciação Científica. 
  



93 
 

Projeto: Refletindo sobre pro-sociabilidade e autoeficácia para a 
expressão de emoções positivas e para o gerenciamento de 
emoções negativas nas aulas de Educação Física 
 
Professor Orientador: Katia Regina Xavier Pereira da Silva 
Departamento: Educação Física 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Educação Física 
Alunos: Ana Carolina Florenzano Barreto, Thayna Araujo De Oliveira, Clara Kasprzykowski 
Rainho, Lucas Fonseca Dos Reis 
 
Justificativa: 
Em que medida se expressam valores pró-sociais – cooperação, ajuda e empatia – nas aulas de 
Educação Física do Ensino Médio? Como os estudantes gerenciam as emoções positivas e 
negativas durante as vivências das práticas corporais? O quanto os estudantes se sentem 
autoeficazes (ou não) para expressar afetos positivos e adotar formas de comunicação 
interpessoal respeitosas durante as atividades?  
A Proposta Pedagógica do Departamento de Educação Física (PPEF) apresentada no Projeto 
Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II (PPI, 2017) orienta que o planejamento didático da 
disciplina Educação Física deve ser estruturado com base em três dimensões complementares e 
interdependentes: (1) a dimensão da construção da identidade, (2) a dimensão da 
ressignificação e produção do conhecimento e (3) dimensão da experimentação das 
manifestações da cultura corporal. Em cada uma dessas dimensões são propostos objetivos 
específicos nos quais o convívio respeitoso, o cuidado de si e com o outro, e a valorização das 
diferenças caminham junto com a “criação de novas formas de jogar, brincar e envolver-se com 
as manifestações da cultura corporal” (p.221). Neste sentido, as vivências corporais 
experimentadas nas aulas servem como ponto de partida para a análise e a reflexão crítica da 
realidade em que vivemos.  
Apreender e demonstrar emoções e sentimentos diante das práticas da cultura corporal e 
autoavaliar-se, tomando consciência das próprias conquistas, dificuldades e possibilidades no 
contexto das aulas de Educação Física são objetivos que ilustram intenções didáticas na 
dimensão da construção da identidade. Experimentar práticas que proporcionem o 
autoconhecimento através das diversas manifestações da cultura corporal é um dos objetivos 
expressos na dimensão da experimentação das manifestações da cultura corporal. A consecução 
desses objetivos requer planejamentos didáticos intencionalmente construídos e o 
engajamento dos estudantes para estabelecer metas, escolher boas estratégias de execução e 
avaliar o quanto conseguiram alcançar dentro daquilo que se propuseram a fazer.  
Entende-se por autoeficácia (BANDURA, 1997) o julgamento emitido pelo sujeito em relação à 
própria capacidade de atingir metas estabelecidas por ele em alguma área da vida. Quanto 
maior é a crença na própria capacidade de atingir as metas propostas, maior é a possibilidade 
de o sujeito se engajar para conseguir o que pretende. É importante destacar que um sujeito 
pode se julgar muito autoeficaz em uma determinada área e em outras nem tanto. No caso das 
aulas de Educação Física, um estudante pode se considerar altamente autoeficaz para uma 
atividade física e nenhum pouco autoeficaz para outra, por exemplo.  
Vale dizer também que a autoeficácia não é algo herdado geneticamente. Aprendemos a 
acreditar que somos capazes de realizar algo por meio de quatro fontes essenciais: as 
experiências positivas que vivenciamos, a observação de outras pessoas realizando ações com 
as quais nos identificamos, o incentivo de pessoas que admiramos e a capacidade de 
autoavaliarmos e gerenciarmos nossos estados fisiológicos e emocionais. Em outras palavras, as 
relações sociais estabelecidas com as outras pessoas são, em grande medida, responsáveis por 
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nos informar o quanto somos ou podemos ser capazes de nos engajar para atingir nossos 
objetivos.  
A pro-sociabilidade diz respeito a atitudes que envolvem a cooperação, a ajuda, o 
compartilhamento e a empatia frente a situações de sofrimento vivenciadas por outras pessoas. 
Estudos recentes demonstram que a expressão de comportamentos pro-sociais está relacionada 
ao bom de desempenho acadêmico e às relações positivas entre os companheiros (CAPRARA et 
al, 2000; CAPRARA, STECA, 2005; CAPRARA et al, 2015; LUENGO CANACRI et al 2017). Outro 
achado importante revela que a pro-sociabilidade, além de promover o desenvolvimento social 
e acadêmico, reduz a vulnerabilidade à depressão e diminui a possibilidade de envolvimento dos 
jovens em condutas transgressoras e outros comportamentos que podem vir a causar 
problemas relacionais (CAPRARA, 2000).  
Caprara (2015) chama atenção para cinco componentes que refletem o comportamento pró-
social durante adolescência: “(1) sensibilização para valores pró-sociais; (2) desenvolvimento de 
competências de regulação emocional (gestão de emoções negativas e expressão e reforço de 
emoções positivas); (3) desenvolvimento de empatia e habilidades de tomada de decisão; (4) 
melhoria das habilidades de comunicação interpessoal e (5) engajamento cívico”. De maneira 
específica, autor chama atenção para a forte influência da autoeficácia no desenvolvimento de 
comportamentos pró-sociais. Segundo ele, “um nível adequado das crenças de auto-eficácia 
para as relações interpessoais pode ajudar os adolescentes a lidar apropriadamente com as 
relações no contexto da sala de aula e diminuir as consequências negativas de interações sociais 
malsucedidas - como agressão, submissão, ou ignorar ou negar outros pontos de vista”.  
O presente projeto se propõe a estudar e refletir, no contexto das aulas de Educação Física do 
Campus Engenho Novo II, os componentes do comportamento pró-social mencionados por 
Caprara (2015) no contexto das aulas de Educação Física para o Ensino Médio. A relevância da 
proposta está relacionada à possibilidade de construção coletiva de conhecimento acerca do 
modo como os estudantes aprendem e, sobretudo, ao levantamento de pistas para o 
desenvolvimento de ações didáticas que possam colaborar para a melhoria das relações 
humanas no contexto das aulas, da escola e da sociedade. Também se espera colaborar para o 
desenvolvimento da atitude científica dos estudantes envolvidos no projeto e oferecer novas 
oportunidades para reconhecer, expressar e valorizar seus talentos e esforços.  
 
Objetivos: 

• Analisar como se desenvolvem os componentes da pro-sociabilidade no contexto das 
aulas de Educação Física para o Ensino Médio.  

• Objetivos específicos:  
• Realizar uma revisão teórica de artigos científicos que versam sobre o desenvolvimento 

da pro-sociabilidade no contexto escolar;  
• Investigar a expressão de valores pró-sociais, o gerenciamento de emoções positivas e 

negativas e a autoeficácia para a expressão de afetos e para a adoção de formas de 
comunicação interpessoal respeitosas durante as vivências corporais nas aulas de 
Educação Física;  

• Construir uma proposta de intervenção didática nas aulas de Educação Física para 
fomentar a regulação emocional, a partir dos dados da produção científica pesquisada 
e do estudo dos componentes da pro-sociabilidade escolar.  

 
Resultados Esperados: 

• Produção de material audiovisual para sistematizar reflexões, compartilhar e expor os 
resultados parciais da pesquisa, abordando também as percepções dos bolsistas acerca 
do próprio processo de aprendizagem durante a iniciação científica;  

• Elaboração e submissão de artigo científico com os resultados da pesquisa;  
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• Organização de evento interno para apresentação dos resultados da pesquisa e para 
problematização coletiva acerca da proposta intervenção didática nas aulas de 
Educação Física, construída pelos bolsistas durante a ICJR. 
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Projeto: Cromossomos em Jogo 
 
Professor Orientador: Lais Leite Futuro 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Biologia / Genética 
Alunos: Fernanda Mendes Furtado 
 
Justificativa: 
A genética é uma área de conhecimento fascinante para todos os alunos, mas, ao mesmo tempo, 
com conceitos muito difíceis e abstratos. O desenvolvimento de atividades que abordem os 
conceitos de maneira lúdica e interativa auxilia na aprendizagem significativa desses conceitos. 
 
Objetivos: 
Elaboração de material, aplicação e análise de um jogo que envolve conceitos básicos em 
genética, como cromossomos, alelos e interações.  
A partir de um protótipo da atividade:  
a) Estudar e testar a aplicabilidade dos conceitos envolvidos;  
b) Elaborar material para a aplicação da atividade com turmas de terceira série;  
c) Elaborar instrumento avaliativo da atividade;  
d) Análise e avaliação da atividade;  
e) Construção de tabelas e gráficos dos dados e análises estatísticas. 
 
Resultados Esperados: 
a) Para os alunos de IC júnior:  
- desenvolvimento de autonomia;  
- experiência com pesquisa bibliográfica, leitura e escrita científica;  
- aprofundamento em conceitos básicos de genética;  
- experiência com elaboração de jogos didáticos;  
- experiência com análise de dados e estatística no programa Excel.  
b) Publicação dos resultados em eventos de ensino de Ciências e Biologia.  
c) Será proporcionado a todos os alunos da terceira série do colégio Pedro II - Campus Tijuca II 
uma forma lúdica, interativa de vivenciar a genética e, com isso, facilitar uma aprendizagem 
significativa desses conceitos. 
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Projeto: Diálogos de corpo e alma: espaços de convivência 
significativa e sua interferência nas relações dentro da escola 
 
Professor Orientador: Lara dos Santos Villar 
Departamento: Educação Física 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Educação Física 
Alunos: Gabriela Torres Tetéo, Carlos César Srulevihet e Silva, Caio Guerra de Oliveira, Pandora 
de Araújo Quarterolli Bastos 
 
Justificativa: 
Nas pesquisas em educação e psicologia, a Teoria Social Cognitiva aponta que o processo de 
aprendizagem envolve, entre outros elementos, as relações sociais. Dentre os conceitos 
associados a esta teoria destaca-se a chamada autorregulação, um processo intencional e 
voluntário que envolve a mobilização de pensamentos, sentimentos e ações em busca de 
objetivos pessoais (MOREIRA et al, 2016). A autorregulação, neste sentido, estaria ligada à 
autonomia e controle pessoal dos alunos sobre seu processo de aprendizagem. Considerando-
se que esse processo é passível de desenvolvimento, a escola é um dos espaços mais favoráveis 
para abordar essa temática.  
O espaço escolar, disseminador sagrado de conhecimento, e lugar ímpar para o convívio social, 
vem sendo colocado em evidência como palco de intensos e problemáticos episódios de 
conflitos intra e interpessoais dos mais variados matizes e implicações. Seja na forma de bullying, 
depressão, isolamento, falta de zelo pelo mobiliário e espaço físico, rompantes vexatórios ou 
dotados de tom provocativo entre colegas e demais indivíduos, seja por divertimento, descaso 
ou questionamento de normas vigentes, ou baixo rendimento escolar, todas essas 
expressões/maneiras de agir são formas de relação sintomatológicas que temos observado no 
universo infanto-juvenil. Com crescente independência, os adolescentes comumente 
experimentam atividades arriscadas, algumas das quais podem assumir formas anti-sociais. 
Neste sentido, a regulação do afeto tem importante valor intrapessoal, comunicativa e 
comportamental. (BANDURA et al, 2003).  
Por outro lado, a tecnologia, e os discursos midiáticos sobre contato e globalização, não 
representam uma realidade de coexistência saudável, sendo inegável, a frivolidade e indiferença 
com que os mais variados assuntos e pessoas são tratadas no âmbito das redes sociais, 
acarretando prejuízo de ordem psicológica e emocional, em especial, aos jovens, seus principais 
usuários. Entende-se como imperioso, neste quadro, aprimorar junto a esses jovens, as 
percepções e formas de uso desse poderoso instrumento de informação e comunicação - as 
tecnologias - que apesar disso tem favorecido no sentido da contramão, o isolamento, a 
indiferença, quando não, a crueldade. A Educação Física segue em rumo oposto, oportunizando 
em suas práticas, a proximidade, o contato, o encontro, elementos que implicam diretamente 
no reconhecer-se e ao outro. As expressões de entusiasmo, o sentimento de união, a superação 
dos desafios, a troca de ideias e emoções, tudo isso envolve afeto, e aquisição de recursos 
emocionais que vão interferir na forma de lidar com as adversidades da vida social. E o afeto é 
frequentemente a base dos laços sociais e sua durabilidade. (BANDURA et al, 2003).  
O presente projeto tem como ponto de partida a Educação Física e sua especifidade quanto aos 
relacionamentos humanos, e sua busca - nem sempre unânime - de alcançar todos os alunos 
com suas igualdades e diferenças, e estimulá-los a maiores percepções de si e suas 
potencialidades individuais e coletivas. (MATOS; NEIRA, 2013). Neste trajeto, dialogaremos com 
a pedagogia da cooperação e os estudos da psicologia relacionados a conflito e comportamento 
humano, que apontam para a necessidade premente de desenvolvermos nossa capacidade de 
continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. (ROSENBERG, 2006). E que a educação 
seja um caminho de Trans-Formação para o Melhor Ser. (BROTTO, 2013)  
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Este Projeto de Iniciação Científica tenciona, através de aluno(a)s e a professora orientadora, o 
estudo e promoção dessas temáticas por meio de intervenções significativas que estimulem o 
contato entre os alunos, a troca de ideias e significados, valores, e emoções, e a partir delas, 
desenvolver uma compreensão de que tudo que nos cerca está na relação, conjunto e 
dependência. (ZAHUY; MARIOTTI, 2002), e a partir dessas experiências, analisar alterações no 
trato relacional dentro do ambiente escolar, no Campi São Cristóvão III.  
 
Objetivos: 

• Investigar e analisar o potencial dos jogos cooperativos e das metodologias 
colaborativas para o desenvolvimento de comportamentos prosociais na adolescência;  

• Analisar estudos na área de convivência e desenvolvimento humano, voltados para 
problematização do diálogo e do conflito nas interações humanas;  

• Pesquisar jogos, dinâmicas de grupo, filmes, textos e outros possíveis materiais e 
recursos para promoção de intervenções que favoreçam contato, interação e reflexões 
a respeito do convívio dentro da escola;  

• A partir dos estudos realizados organizar práticas de intervenção no ambiente escolar 
promovendo interações entre alunos e comunidade escolar, na perspectiva da alegria e 
cooperação;  

• Promover Rodas de Conversas sobre as vivências experimentadas como parte do 
desenvolvimento do Projeto de Iniciação Científica com vistas a produção de dados para 
reflexão crítica acerca dos resultados do projeto. 

 
Resultados Esperados: 

• Produção de material audiovisual para sistematizar o compartilhamento de efeitos e 
reflexões que surgiram ao longo da condução da pesquisa, abordando também as 
percepções dos bolsistas acerca do próprio processo de aprendizagem durante a 
iniciação científica;  

• Elaboração e submissão de artigo científico com os resultados da pesquisa;  
• Elaboração de pôster. 
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Projeto: Iniciação Científica em Ciências Humanas no Museu da 
República 
 
Professor Orientador: Leandro Climaco Almeida de Melo Mendonça 
Departamento: História 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Felipe Bastos Ávila, Juan Soriano da Costa, Clarice Longhi da Silva,  
 
Justificativa: 
A parceria e cooperação entre o Colégio Pedro II (MEC), através de seu Departamento de 
História, e o Museu da República (IBRAM – MinC) baseia-se numa longa trajetória de construção 
de afinidades. Visitado anualmente por centenas de estudantes do colégio em virtude de seu 
acervo permanente contemplar temas e problemas da História da República, o Museu, seus 
Jardins, Biblioteca e Arquivo Histórico acabaram tornando-se destino obrigatório das aulas de 
campo, tanto para alunos do Ensino Fundamental quanto para os do Ensino Médio. Tanto as 
exposições permanentes, quanto as mostras temporárias, fazem parte dos recursos utilizados 
com frequência pelos professores da disciplina para desenvolverem conteúdos programáticos 
consolidados.  
Entre as muitas idas e vindas dos estudantes, professores e técnicos do Museu pelos corredores, 
surgiu o desejo de aproximação entre as partes, que foi se consolidando em atividades e 
pesquisas dos professores nos acervos da instituição. Com o passar do tempo, aventou-se a 
possibilidade de criarmos nesta instituição um campo de iniciação científica júnior que 
oferecesse aos alunos do Ensino Médio do Colégio as chances de experimentação das atividades 
científicas e profissionais desenvolvidas pela equipe de arquivistas, museólogos, bibliotecários, 
sociólogos, historiadores, restauradores, administradores, entre tantos outros, que atuam no 
Museu da República.  
Como foco principal desse projeto, definiu-se o desenvolvimento da capacidade de reflexão e 
construção do conhecimento histórico a partir da materialidade do acervo do Museu. Ele 
representa uma possibilidade concreta de reflexão sobre o papel dos museus na preservação da 
nossa memória coletiva. Podemos destacar o interesse do Colégio Pedro II em propiciar aos seus 
alunos do Ensino Médio experiências relevantes de iniciação à pesquisa ao mesmo tempo que 
lhes oferece aproximações profissionais tão significativas na hora de escolherem suas carreiras. 
O processo pedagógico também pode ser enriquecido pela realização de eventos conjuntos 
Escola-Museu, entendidos como espaços educativos distintos e complementares.  
O projeto existe desde 2014, quando, sob orientação da prof.ª dr.ª Cláudia Affonso, uma aluna 
do Colégio Pedro II trabalhou no a acervo do Museu da República. No ano de 2015, sob a 
orientação da mesma professora, fortalecemos nossos vínculos, incluindo quatro alunas nesse 
projeto de Iniciação Científica. No ano de 2016, o projeto contou com 10 bolsistas, distribuídos 
em 5 setores do museu. Já no ano de 2017, foram, ao todo, 11 bolsistas, distribuídos em 7 
diferentes setores da instituição parceira. Nos dois últimos anos, o grupo de professores 
envolvidos na atividade propuseram visitas técnicas a diversas instituições do Rio de Janeiro, 
obtendo, ainda, ajuda de custo para visitações técnicas e palestras em instituições portuguesas. 
Por fim, no ano de 2017, foi promovida a I Jornada de Iniciação Científica (Museu da 
República/Colégio Pedro II), estreitando ainda mais os laços entre o colégio e o museu.  
 
Objetivos: 
Os alunos e alunas selecionados para atuar neste Programa frequentarão os setores e seções do 
Museu da República, se familiarizando com as características das carreiras de pesquisador e de 
profissionais de nível superior (Estágio Profissional) em atividades diversas no Museu da 
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República. Os setores do Museu da República participantes do Programa são: Arquivo Histórico, 
Biblioteca, Reserva Técnica, Educativo e Pesquisa. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que, ao longo das atividades, os alunos do CPII sejam capazes de formular um Pré-
projeto de produto final, desenvolvê-lo a partir da apropriação das fontes disponíveis no Museu 
e apresentarem-no em formatos diversos, mas que incluem necessariamente a participação na 
Jornada de Iniciação Científica do Colégio Pedro II. São produtos finais aceitos, entre outros: 
visitas mediadas ao Museu; exposições especialmente montadas no Museu ou no CPII; jogos 
Educativos; produção de materiais didáticos diversos. 
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Projeto: Catalogação e Observação de Aves e Plantas (COAP) no 
Colégio Pedro II, Campus Realengo 
 
Professor Orientador: Leandro Dorna dos Santos 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Zoologia e Botânica 
Alunos: Ana Clara Molina Rodrigues, Decler Pinto Sant'Anna da Silva Júnior, Leonardo Silva 
Marujo, Marcela dos Santos Nunes 
 
Justificativa: 
Os parâmetros curriculares nacionais (PCN) para o Ensino Médio, Parte III, realizam uma 
explicitação das habilidades básicas e das competências específicas que se espera que sejam 
desenvolvidas pelos alunos deste nível escolar nas Ciências da Natureza. Na seção que trata 
sobre o ensino de Biologia, o documento aponta que, dentre outras habilidades, os estudantes 
devem ser capazes de (i) descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, 
(ii) apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de textos, 
gráficos, tabelas e maquetes e (iii) conhecer diferentes formas de obter informações 
(observação, experimento, leitura de texto e imagem, entrevista), selecionando aquelas 
pertinentes ao tema biológico em estudo.  
No final do ano passado, eu e o Prof. Leandro Varanda fomos procurados pelos alunos Leonardo 
Marujo e Lívia Coutinho, que nos propuseram a criação de um inventário sobre a avifauna e a 
flora presentes no campus Realengo. Um inventário é um levantamento de campo para 
determinar a presença de espécies em um determinado lugar. Os estudantes já haviam iniciado, 
de modo autônomo, um estudo mais aprofundado sobre a temática e já apresentavam, 
inclusive, cadernos de campo com anotações e fotografias sobre diversas espécies encontradas 
no campus.  
Estimulados pelo entusiasmo e autonomia demonstrados pelos estudantes e visando fomentar 
o desenvolvimento das habilidades e competências supracitadas, decidimos que seria 
importante que desenvolvêssemos um projeto de iniciação científica que contemplasse tanto a 
produção do inventário, proposto pelos alunos e tão necessário para ações de manejo e 
conservação ambiental, quanto o desenvolvimento de ações de conscientização dentro da 
escola, visto que o campus Realengo conta com uma grande área verde e está inserido na área 
de abrangência do Parque Estadual da Pedra Branca, sendo, portanto, um local de nidificação e 
visita de algumas aves presentes nesta área de preservação.  
 
Objetivos: 

• Criação de um banco de dados online sobre as espécies de aves e plantas que ocorrem 
no Campus Realengo; 

• Observação e identificação das plantas e aves presentes no campus;  
• Produção de um banco de dados com fotografias e textos informativos sobre as plantas 

e aves identificadas;  
• Produção de placas identificadoras para as plantas, se possível com um QR code, que irá 

redirecionar os usuários do código ao banco de dados produzido;  
• Promoção de ações de conscientização ambiental sobre a avifauna e a flora do campus, 

em data, local e estratégia a serem definidas, ressaltando a importância da preservação 
dentro e fora do colégio;  

• Fomentar a alfabetização científica dos estudantes envolvidos, através de sua vivência 
em pesquisas realizadas no âmbito do projeto COAP;  
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• Estabelecer uma parceria com laboratórios de universidades, institutos federais e de 
pesquisa, visando obter uma espécie de consultoria sobre as questões envolvendo 
Botânica e Ornitologia que irão surgir ao longo do projeto.  

 
Resultados Esperados: 
Espera-se que, ao final do projeto, sejam atingidos os seguintes resultados:  

• O desenvolvimento de um processo de alfabetização científica entre os alunos 
participantes visando à formação de uma autonomia acadêmica e científica;  

• A identificação de todas as plantas presentes no campus, por meio de placas com 
classificação taxonômica básica e nomes populares;  

• Que todas as informações coletadas e desenvolvidas ao longo do projeto sejam 
compiladas, sistematizadas e disponibilizadas a comunidade escolar no site produzido, 
o qual será divulgado nos eventos oficiais e nas web páginas do campus e do colégio.  

• O andamento e as conclusões das pesquisas desenvolvidas sejam apresentados em 
seminários de laboratório, eventos institucionais e, se possível, publicados em revistas 
indexadas.  
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Projeto: Clube de Aquarismo do Colégio Pedro II - Campus 
Realengo II 
 
Professor Orientador: Leandro Lopes Varanda 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Biologia 
Alunos: José Gabriel Melo da Cruz, Laura de Sousa Lima, Cristina da Silva Gonçalves, Maria 
Victória Miquelito Parizani 
 
Justificativa: 
As diferentes finalidades atribuídas ao ensino de Ciências nos projetos educacionais do país, em 
diferentes momentos históricos, são objetos de pesquisas, que muitas vezes perseguem o 
objetivo de viabilizar uma formação que contribua para que cada indivíduo seja capaz de 
compreender as características do pensamento científico e de aprofundar seus conhecimentos 
sobre conceitos e processos biológicos. Uma das perspectivas da Educação em Ciências que se 
preocupa com essa formação é a da alfabetização científica, que de acordo com Chassot (2003) 
é essencial para a compreensão da linguagem em que está escrita a natureza.  
No âmbito da Biologia, tais proposições são reforçadas por Krasilchik (2008) no conceito da 
alfabetização biológica, que consiste em um processo contínuo de construção de conhecimentos 
necessários a todos os indivíduos que convivem nas sociedades contemporâneas, que em seu 
nível multidimensional, pressupõe que os alunos apliquem o conhecimento e as habilidades 
adquiridos, relacionando-os com os conhecimentos de outras áreas, para resolver problemas 
reais. Neste contexto, a confecção e manutenção de aquários no ambiente escolar representa 
uma oportunidade para a aproximação dos alunos com o estudo prático em Biologia, além de 
proporcionar o desenvolvimento de novas metodologias no segmento de ensino médio, tendo 
como base a utilização de aquários como recursos didáticos.  
Aquários podem possibilitar abordagens em diferentes áreas do ensino de Biologia, tais como 
Microbiologia, Zoologia, Botânica, Anatomia, Fisiologia e Ecologia. Quando bem estruturado, 
trata-se de um mini-ecossistema, que pode permitir a elaboração de uma proposta investigativa 
com alunos do ensino médio, através de uma vivência contínua que se inicia na sua montagem 
e permanece durante sua manutenção, possibilitando a formação de um ambiente favorável à 
aprendizagem.  
Do ponto de vista do ensino de Ecologia, pode-se realizar o acompanhamento da dinâmica de 
diversos fatores abióticos presentes em um ecossistema aquático, tais como: potencial 
hidrogeniônico (pH), temperatura, luminosidade, salinidade, concentração de solutos diversos, 
entre outros, por meio de instrumentos e testes laboratoriais de fácil obtenção, permitindo 
assim um entendimento de sua relação com a sobrevivência dos seres vivos ali mantidos, além 
do estudo dos ciclos biogeoquímicos envolvidos, especialmente o do ciclo do nitrogênio.  
A observação e o acompanhamento do desenvolvimento do ecossistema artificial de um aquário 
são uteis ao permitir o estudo de aspectos das relações ecológicas desenvolvidas entre os seres 
vivos que o habitam, a identificação de componentes de seus nichos ecológicos, a análise de sua 
participação em cadeias tróficas, assim como alguns parâmetros das dinâmicas populacionais. 
Além disso, fenômenos ambientais que interferem no equilíbrio ecológico, como a poluição e a 
eutrofização, podem ser simulados e estudados, permitindo a vivência prática de tais processos 
pelos alunos.  
É neste contexto de propiciar um ambiente favorável ao processo de alfabetização científica de 
alunos do ensino médio, em concordância com o currículo de Biologia do Colégio Pedro II, que 
se insere a proposta do Clube de Aquarismo do Colégio Pedro II, campus Realengo II.  
Deve-se ressaltar que o Clube de Aquarismo foi formado no ano letivo de 2016 na ocasião da 
execução da pesquisa para dissertação de mestrado intitulada: “Aquários como recurso no 
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ensino de Ecologia: desenvolvimento e avaliação de metodologias práticas”, de minha autoria. 
Em seus 2 anos de existência, o Clube de Aquarismo permitiu a iniciação científica de 25 alunos 
de ensino médio do Campus Realengo II, entre os quais 4 alunos bolsistas no ano 2017 neste 
mesmo programa e o restante em regime de estágio voluntário.  
Entre as diversas atividades desenvolvidas, foram realizados seminários de laboratório, ações 
de monitoria dos estudantes de ensino médio em aulas práticas com alunos de 6º ano do ensino 
fundamental, realização de oficinas temáticas para estudantes do campus, além da produção e 
apresentação de 6 trabalhos na 3ª e 4ª Jornadas Pedagógicas de Ensino de Ciências e Biologia 
do Colégio Pedro II, nos anos de 2016 e 2017, cujos resumos encontram-se disponíveis nos anais 
destes eventos, publicados na biblioteca virtual da PROPGPEC.  
Desta forma, o presente projeto visa à continuidade das pesquisas e ações desenvolvidas no 
âmbito do Clube de Aquarismo, de maneira a contribuir para a formação científica dos 
estudantes participantes, assim como desenvolver novas metodologias experimentais para o 
ensino de Biologia. 
 
Objetivos: 

• Desenvolver metodologias experimentais no ensino de Biologia, com enfoque nos 
temas relacionados à Ecologia, por meio da confecção e manutenção de aquários de 
água doce, para viabilizar a aprendizagem significativa de conceitos ecológicos 
relevantes e de problemas ambientais entre os alunos, assim como estimular seu 
interesse pela Ciência e por sua divulgação; 

• Fomentar a alfabetização científica de alunos de ensino médio, através de sua vivência 
em pesquisas realizadas no âmbito do Clube de Aquarismo;  

• Desenvolver a metodologia da experimentação para o ensino de conceitos básicos em 
Ecologia e do ciclo do nitrogênio, através da utilização de aquários de água doce; 

• Avaliar a utilização de aquários de água doce, permanentes e temporários, como 
recurso para a aquisição de conhecimentos de Biologia, com ênfase na Ecologia; 

• Produzir materiais de orientação e protocolos experimentais que sirvam de suporte para 
os professores que desejam utilizar um aquário como recurso didático; 

• Testar a eficiência de materiais alternativos na confecção de aquários no ambiente 
escolar, visando à redução dos custos envolvidos; 

• Promover melhorias no rendimento do sistema de aquaponia em pequena escala, 
elaborado no ano letivo anterior para integrar a criação de peixes ornamentais com o 
cultivo de vegetais em hidroponia. 

 
Resultados Esperados: 

• Desenvolvimento de um processo de alfabetização científica entre os alunos 
participantes visando à formação de uma autonomia acadêmica e científica.  

• Produção de protocolos experimentais para o ensino de conceitos biológicos relevantes, 
utilizando aquários de água doce como recurso didático.  

• Confecção de aquários representativos de diferentes ecossistemas aquáticos, como 
modelos para o estudo de seus componentes abióticos e bióticos.  

• Confecção de aquários para o estudo de mecanismos reprodutivos de peixes 
ornamentais, como modelos para o estudo de conceitos biológicos relacionados.  

• Melhoria no desenvolvimento de plantas cultivadas no sistema de aquaponia em 
pequena escala, desenvolvido no ano letivo anterior.  

• Confecção de aquários de baixo custo, utilizando materiais reaproveitados, visando a 
redução de custos na realização de atividades experimentais relacionadas.  

• Apresentação dos resultados das pesquisas desenvolvidas em seminários de 
laboratório,  

• eventos institucionais e sua publicação em revistas indexadas. 
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Projeto: Ciclo de Palestras de Física Moderna 
 
Professor Orientador: Leonardo de Almeida Prata 
Departamento: Física 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra 
Alunos: Brendon Pereira Bispo da Silva, Alisson Matheus de Oliveira Gomes, Matheus Francisco 
Germano de Paula,  
 
Justificativa: 
O atual currículo de Física no Colégio Pedro II não contempla os estudos de Física Moderna (FM), 
apesar do vasto incentivo na literatura acadêmica. A FM é a base da tecnologia atual e deve ser 
estudada, pensada e criticada pelos nossos estudantes.  
O Ensino de Física logo, não tem acompanhado os avanços tecnológicos, ficando cada vez mais 
distante do cotidiano dos estudantes. Diversas pesquisas têm apontado pela necessidade de 
abordar tais temas com os jovens.  
Enquanto ainda não temos esses tópicos inclusos na grade curricular, experiências e projetos de 
pesquisa com essa temática pode contribuir para a formação dos alunos e adicionar 
questionamentos para os professores de Física sobre a suas práticas pedagógicas.  
 
Objetivos: 

• Realizar levantamento bibliográfico sobre a implementação de FM no Ensino Médio; 
• Confeccionar material de divulgação científica para os alunos do Campus Duque de 

Caxias; 
• Realizar um ciclo de palestras com o material desenvolvido.  

 
Resultados Esperados: 

• Incentivar e divulgar o estudo de FM no Ensino Médio; 
• Estimular a apresentação de eventos de divulgação científica; 
• Repensar a metodologia do Ensino de Física.  
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Projeto: Site Brasil Republicano 
 
Professor Orientador: Leonardo Leonidas de Brito 
Departamento: História 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: História 
Alunos: Maria Eduarda Salles Antelo, Daylane Monteiro Maia, Eduarda Serrano Bueno Valmor, 
Ana Beatriz Andrade dos Santos 
 
Justificativa: 
O Arquivo Nacional (AN) é uma instituição de excelência na preservação e disponibilização para 
o público da documentação produzida pelo Estado brasileiro, além de recolher também acervos 
privados considerados importantes para a sociedade. Com quase 70 km de documentos, o AN é 
o maior arquivo do país e um dos maiores do mundo, possuindo em seu acervo documentos de 
várias tipologias: textuais, iconográficos, sonoros, cartográficos, entre outros. A maior 
instituição arquivística do país tem cumprido o imprescindível papel de organizar tal 
documentação e disponibilizá-la ao público em vários formatos e produtos diferentes, como 
bases de dados, livros, revistas, sites, exposições e, mais recentemente, através da difusão pelas 
redes sociais. Ao mesmo tempo, agentes externos ajudam na difusão e divulgação do acervo. A 
pesquisa acadêmica, por exemplo, tem ajudado muito para que o público tenha conhecimento 
da documentação custodiada pelo AN, a partir do momento em que são produzidos textos com 
descobertas que se disseminam chamando a atenção para o acervo da referida instituição.  
Em 2018, a Coordenação de Pesquisa, Educação e Difusão do Acervo do Arquivo Nacional 
entendeu que chegara o momento de um investimento de envergadura para a difusão da 
documentação relativa ao período do Brasil republicano. Desta forma, contatou de forma 
institucional o Colégio Pedro II, através da Pró-reitoria de Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura e do Departamento de História para desenvolvimento do site Brasil Republicano, cuja 
elaboração deverá contar com discentes do Ensino Médio de nossa instituição para contato com 
as fontes primárias custodiadas pelo AN, organização desta documentação e participação 
efetiva no desenvolvimento da plataforma digital on line "site Brasil Republicano". Entendemos 
que para o aluno do Colégio Pedro II esta será uma oportunidade singular para conhecimento e 
ambientação com fontes primárias do acervo da maior instituição de guarda e construção de 
acervo de documentos históricos do Brasil, bem como participar de forma pró ativa na criação 
de uma plataforma digital que terá alcance global e que disponibilizará para pesquisadores em 
geral a consulta com guias, documentos escritos e iconográficos produzidos ao longo da História 
Republicana Brasileira. 
 
Objetivos: 
O objetivo é, através desta parceria com o AN, criar um site moderno, atrativo ao público – 
principalmente aos jovens –, interativo e que possibilite aos brasileiros terem contato com o 
imenso acervo que está no AN sobre a República brasileira. Para tal, o Colégio Pedro II (já atuante 
em outras parcerias com o Arquivo Nacional) terá atuação fundamental, selecionando alunos 
do Ensino Médio interessados em participar do mencionado projeto.  
O nome do site, “Brasil Republicano”, objetiva açambarcar diferentes olhares, não se 
restringindo somente à História enquanto área do conhecimento. Educação, Sociologia, 
Arquivologia, Geografia, Filosofia, entre outras disciplinas, terão importante papel, sem perder 
de vista ainda a inter e transdisciplinaridade, tão almejada em nossa práxis pedagógica/ 
acadêmica no Colégio Pedro II. Desta forma, tem-se como objetivo amplo no projeto em tela, 
apresentar e ambientar a sociedade brasileira, em especial os jovens, com momentos 
importantes da historia do país; problematizar fatos históricos; estimular o questionamento 
sobre o processo de construção e desenvolvimento da República (do incipiente liberalismo 
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republicano, passando pelas experiências e rupturas democráticas inerentes à História 
republicana do Brasil); estes são os escopos gerais que competem a este projeto de pesquisa e 
iniciação científica Jr. O estímulo ao uso de fontes primárias em sala de aula é outro dos 
objetivos. Acreditamos que haja espaço atualmente para o estabelecimento de um site 
específico sobre o Brasil republicano, que seja consultado constantemente pelos alunos e sirva 
de apoio para o trabalho do professor, seja na Educação Básica, ou no Ensino Superior. 
 
Resultados Esperados: 

• Aumentar os ligames entre as instituições arquivísticas e as de ensino, em nosso caso 
específico, o Colégio Pedro II e seu corpo discente. Selecionar quatro membros do corpo 
discente do Ensino Médio para estagiar com a equipe de Coordenação de Pesquisa, 
Educação e Difusão do Acervo do Arquivo Nacional. O trabalho dos estagiários estará 
sob estreita supervisão do professor Dr.Leonardo Brito, proponente, e do também 
professor Dr. Leandro Clímaco -docente do departamento de História/campus Tijuca II, 
associado a este projeto de Iniciação Científica Jr.; 

• Contribuir no levantamento de documentos históricos referentes ao Brasil republicano, 
em especial a documentação pouco trabalhada e, consequentemente, pouco conhecida 
do grande público e até mesmo da comunidade acadêmica; 

• Através da interdisciplinaridade, oferecer a possibilidade dos documentos serem 
trabalhados por professores e alunos de diferentes disciplinas em sala de aula; 

• Instigar descobertas que contribuam para novas obras sobre o Brasil republicano e 
sobre o Ensino de História do Brasil republicano;  

• Elaboração do site Brasil republicano, que será criado na plataforma joomla!, utilizada 
como padrão pelo Arquivo Nacional a partir de 2017; 
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Projeto: Currículos generificados, corpos educados 
 
Professor Orientador: Luciana Lins Rocha 
Departamento: Línguas Anglo-Germânicas 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Linguística Aplicada / Ciências Sociais 
Alunos: Amanda Henriques Oliveira, Amanda Montenegro do Vale, Helena Mester Ramos, Isis 
Silva Guimarães 
 
Justificativa: 
Em 2015, iniciou-se no Colégio Pedro II uma tentativa de institucionalizar a discussão sobre 
diversidade de gênero a partir da escolha desse tema para a aula inaugural do referido ano 
letivo, e vimos diversos núcleos e coletivos institucionais se constituírem a partir de então. Essa 
discussão, já recomendada por documentos oficiais do Ministério da Educação, é premente não 
apenas pelo momento socio-histórico em que nos inserimos, mas principalmente pelo caráter 
fundador de vidas humanas da escola. Apesar de estarmos vivendo um momento de 
multiplicidade de discursos, muitas das aulas seguem reafirmando conceitos limitadores das 
possibilidades da existência humana, conceitos esses pautados numa matriz heterossexual que 
circunscreve a homens e mulheres performances que os levam a ser entendidos como mais ou 
menos humanos. Em outras palavras, homens e mulheres devem seguir certos comportamentos 
considerados “naturais” para seu gênero, o que torna grave a imposição dessa matriz não 
apenas pela homo e transfobia que ela engendra, mas também pela opressão a todas as pessoas 
que não agem de acordo com esses comportamentos, mesmo que sigam uma orientação 
entendida como “heterossexual”. O mais grave dessa reafirmação de conceitos do senso comum 
na escola é que ela acontece de maneira velada, já que o currículo se naturalizou como uma 
seleção de conhecimentos não interessados, um conjunto de conhecimentos acadêmicos 
instrumentador de jovens e que pouco nos teria a dizer sobre o tipo de pessoa que se pretende 
formar com essa seleção “neutra” (Silva, 2009 [1999]). Em decorrência disso, faz-se urgente 
envolver servidores, especialmente professores. É importante e necessário promover o debate 
não apenas com o corpo discente; justifica-se, assim, a realização do presente projeto, que está 
ligado ao Grupo de Estudos da Diversidade de Gênero do CSCIII e ao Laboratório de Sociologia 
Lincoln Bicalho Roque. 
 
Objetivos: 
Objetiva-se levantar a reflexão sobre os efeitos, muitas vezes restritivos e excruciantes, que as 
generificações recorrentes nos currículos das disciplinas escolares têm sobre a educação de 
corpos masculinos e femininos. Tais generificações, além de limitarem as possibilidades de ação 
de homens e mulheres, ainda congelam e determinam que devemos nos orientar por esse 
binarismo, desconsiderando a grande diversidade humana na vivência de gêneros. 
 
Resultados Esperados: 
Por meio das investigações e intervenções que serão realizadas no CSCIII, espera-se levantar 
reflexões acerca das interrelações entre currículo escolar e a educação dos corpos, levando à 
formação de pessoas críticas e mais sensíveis ao sofrimento que as categorizações causam. 
Espera-se, ainda, familiarizar as alunas participantes do presente projeto num tipo de pesquisa 
comprometida com a transformação social. Além disso, objetiva-se familiarizá-las com a escrita 
acadêmica e os procedimentos de pesquisa em análise do discurso. 
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Projeto: Leituras da francofonia: identidade e trânsito 
intercultural 
 
Professor Orientador: Luciano Passos Moraes 
Departamento: Francês 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Letras 
Alunos: Alice De Souza da Rocha, Giulia Aparecida Silva Nascimento, Guilherme Medeiros 
Coimbra, Nicole Christine Costa Ferreira 
 
Justificativa: 
O presente projeto tem como ponto de partida a constatação de que, no âmbito do ensino-
aprendizagem de francês na Educação Básica no Colégio Pedro II, ainda há muito espaço a ser 
explorado no que diz respeito ao contato com expressões culturais (filmes, livros, músicas etc.) 
de países francófonos, pois a maior parte do material (seja ele didático ou autêntico) empregado 
é originário da França, o que pode gerar uma lacuna no que diz respeito às expressões culturais 
de outros países de língua francesa. Embora a francofonia esteja presente no material utilizado 
e faça parte dos conhecimentos abordados nos objetivos da disciplina, o aprofundamento de 
tais questões fica, muitas vezes, relegado a segundo plano. Com tais ideias em mente, o presente 
projeto de pesquisa oferece a estudantes da 2a série do Ensino Médio do campus Centro o 
aprofundamento das reflexões acerca do espaço da francofonia e das expressões culturais 
(sobretudo literárias) disponíveis. Frequentemente, estudantes solicitam aos professores 
material suplementar para que possam ir mais longe no aprendizado, o que permite que sejam 
lançados desafios e sugeridos sites, livros, filmes e músicas; no entanto, tal procedimento não é 
sistematizado. Verificou-se, portanto, que há demanda e interesse por parte dos estudantes em 
realizar pesquisas que venham a ampliar o trabalho realizado em sala de aula, razão pela qual o 
presente projeto se revela necessário e inovador: por sistematizar através da pesquisa científica 
o levantamento de obras de interesse dos estudantes e a posterior reflexão teórica e analítica 
sobre os processos de construção identitária do sujeito contemporâneo que habita e transita 
nas diferentes paisagens da francofonia, justificado pela importância da ampliação dos 
horizontes de leitura de textos críticos literários. Soma-se a isso o sucesso do projeto em 2017, 
que permitiu a estudantes da 1a série, através da leitura de obras teóricas e literárias, a 
realização de ricos subprojetos de pesquisa, o que culminou com a apresentação de banners no 
Seminário de Iniciação Científica. 
 
Objetivos: 

• potencializar a vivência em francês a partir da leitura de textos diversos e da 
consequente discussão acadêmica; 

• aprimorar as competências de leitura e compreensão de textos em francês; 
• proporcionar o contato com produções literárias francófonas à luz da diversidade 

cultural;  
• conhecer e desenvolver pesquisas na área de Letras; 
• adquirir e refletir acerca de valores como o respeito à diversidade e a percepção 

crítica do mundo. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que os(as) estudantes tenham desenvolvido: o aprimoramento das competências de 
leitura e compreensão de textos em francês; aprofundamento de seus conhecimentos de 
mundo a partir do contato com uma diversidade de textos de países francófonos; maior 
familiaridade com a pesquisa em Letras, estando aptos a analisar criticamente textos literários 
e documentos cinematográficos; a capacidade de tornar-se multiplicadores das ideias debatidas, 
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no sentido de subverter certos clichês relativos ao francês, através do contato com expressões 
culturais as mais diversas no horizonte de leitura do mundo francófono; desenvolver a educação 
para a cidadania por meio da expressão artística e cultural da francofonia. 
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Projeto: Iniciação Científica em Ciências Humanas no Museu da 
República 
 
Professor Orientador: Luiz Fernando Cunha Limia 
Departamento: História 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Anna Luiza Lopes Pappaterra, Melinda Cariello Guedes Picarote Silva, Letícia dos Santos 
Melo Bomfim, Amanda Apolonia de Seixas 
 
Justificativa: 
A parceria e cooperação entre o Colégio Pedro II (MEC), através de seu Departamento de 
História, e o Museu da República (IBRAM – MinC) baseia-se numa longa trajetória de construção 
de afinidades. Visitado anualmente por centenas de estudantes do colégio em virtude de seu 
acervo permanente contemplar temas e problemas da História da República, o Museu, seus 
Jardins, Biblioteca e Arquivo Histórico acabaram tornando-se destino obrigatório das aulas de 
campo, tanto para alunos do Ensino Fundamental quanto para os do Ensino Médio. Tanto as 
exposições permanentes, quanto as mostras temporárias, fazem parte dos recursos utilizados 
com frequência pelos professores da disciplina para desenvolverem conteúdos programáticos 
consolidados.  
Entre as muitas idas e vindas dos estudantes, professores e técnicos do Museu pelos corredores, 
surgiu o desejo de aproximação entre as partes, que foi se consolidando em atividades e 
pesquisas dos professores nos acervos da instituição. Com o passar do tempo, aventou-se a 
possibilidade de criarmos nesta instituição um campo de iniciação científica júnior que 
oferecesse aos alunos do Ensino Médio do Colégio as chances de experimentação das atividades 
científicas e profissionais desenvolvidas pela equipe de arquivistas, museólogos, bibliotecários, 
sociólogos, historiadores, restauradores, administradores, entre tantos outros, que atuam no 
Museu da República.  
Como foco principal desse projeto, definiu-se o desenvolvimento da capacidade de reflexão e 
construção do conhecimento histórico a partir da materialidade do acervo do Museu. Ele 
representa uma possibilidade concreta de reflexão sobre o papel dos museus na preservação da 
nossa memória coletiva. Podemos destacar o interesse do Colégio Pedro II em propiciar aos seus 
alunos do Ensino Médio experiências relevantes de iniciação à pesquisa ao mesmo tempo que 
lhes oferece aproximações profissionais tão significativas na hora de escolherem suas carreiras. 
O processo pedagógico também pode ser enriquecido pela realização de eventos conjuntos 
Escola-Museu, entendidos como espaços educativos distintos e complementares.  
O projeto existe desde 2014, quando, sob orientação da prof.ª dr.ª Cláudia Affonso, uma aluna 
do Colégio Pedro II trabalhou no a acervo do Museu da República. No ano de 2015, sob a 
orientação da mesma professora, fortalecemos nossos vínculos, incluindo quatro alunas nesse 
projeto de Iniciação Científica. No ano de 2016, o projeto contou com 10 bolsistas, distribuídos 
em 5 setores do museu. Já no ano de 2017, foram, ao todo, 11 bolsistas, distribuídos em 7 
diferentes setores da instituição parceira. Nos dois últimos anos, o grupo de professores 
envolvidos na atividade propuseram visitas técnicas a diversas instituições do Rio de Janeiro, 
obtendo, ainda, ajuda de custo para visitações técnicas e palestras em instituições portuguesas. 
Por fim, no ano de 2017, foi promovida a I Jornada de Iniciação Científica (Museu da 
República/Colégio Pedro II), estreitando ainda mais os laços entre o colégio e o museu.  
 
Objetivos: 
Os alunos e alunas selecionados para atuar neste Programa frequentarão os setores e seções do 
Museu da República, se familiarizando com as características das carreiras de pesquisador e de 
profissionais de nível superior (Estágio Profissional) em atividades diversas no Museu da 
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República. Os setores do Museu da República participantes do Programa são: Arquivo Histórico, 
Biblioteca, Reserva Técnica, Educativo e Pesquisa. 
Resultados Esperados: 
Espera-se que, ao longo das atividades, os alunos do CPII sejam capazes de formular um Pré-
projeto de produto final, desenvolvê-lo a partir da apropriação das fontes disponíveis no Museu 
e apresentarem-no em formatos diversos, mas que incluem necessariamente a participação na 
Jornada de Iniciação Científica do Colégio Pedro II. São produtos finais aceitos, entre outros: 
visitas mediadas ao Museu; exposições especialmente montadas no Museu ou no CPII; jogos 
Educativos; produção de materiais didáticos diversos. 
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Projeto: Poema, processo e escola 
 
Professor Orientador: Luiz Guilherme Ribeiro Barbosa 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Literaturas de Língua Portuguesa 
Alunos: Nicole Ferreira Coutinho Pereira, Samara de Almeida Baptista Ribeiro, Beatriz Chaves 
Gomes de Souza Soares, Vanessa Barros Dutton 
 
Justificativa: 
O lançamento, no final de 2017, do livro catálogo Poema/Processo: Uma vanguarda semiológica, 
organizado por Gustavo Nóbrega, atualiza o debate acerca das contradições e limites das 
práticas poéticas contemporâneas, sobretudo aquelas engajadas na experimentação de 
códigos, suportes e interlocuções do texto. O projeto propõe uma investigação crítica à procura 
dos lugares da poesia na escola, por meio da leitura comparada entre as produções do 
poema/processo e práticas de produção literária contemporâneas, de artistas como Matheusa 
Passareli, Aline Motta e Ricardo Aleixo, e coletivos como Tupinambá Lambido, Oficina 
Experimental de Poesia e kza1. Os estudantes engajados no projeto serão convidados a 
participar de oficinas literárias baseadas na leitura desse corpus, e refletir a respeito de suas 
práticas autorais durante o processo de pesquisa, produzindo, por fim, um ensaio acerca dessa 
experiência. 
 
Objetivos: 
O projeto intervém na qualidade da produção textual dos estudantes a partir do 
desenvolvimento da autoria dos seus textos, proporcionada pelas oficinas literárias propostas. 
Além disso, o aumento de repertório literário dos estudantes e a introdução das práticas de 
pesquisa e dos gêneros textuais acadêmicos são outros objetivos gerais. Mais especificamente, 
o tema de pesquisa proposto deseja formar leitores de poesia atentos ao debate estético 
contemporâneo, ressignificando a leitura no contexto escolar em que se encontram.  
 
Resultados Esperados: 
Ao longo do ano e com frequência, os estudantes serão convidados a produzir textos em oficinas 
literárias e, a partir da segunda etapa de pesquisa, estudar o seu processo de produção num 
ensaio crítico. Serão incentivadas práticas artesanais de edição impressa e a veiculação em rede 
social dos textos produzidos. 
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Projeto: Conta Tudo: potencialidades linguísticas e literárias da 
contação de histórias 
 
Professor Orientador: Marcelo de Souza Pereira 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Letras 
Alunos: Gabriel Pereira de Freitas, Luzia Helena Baptista da Silva 
 
Justificativa: 
O projeto surge da necessidade de articular conhecimentos nas áreas de Língua e Literatura no 
sentido de se investigarem as potencialidades da contação de histórias enquanto elemento 
facilitador do processo de ensino-aprendizagem na Escola Básica. Em função de sua natureza 
integradora, a contação de histórias pode dinamizar a construção de pontes interdisciplinares, 
levando os discentes a desenvolverem uma aprendizagem significativa, isto é, um tipo de 
aprendizagem fundamentada no respeito à alteridade, nos valores éticos e no desenvolvimento 
do pensamento crítico e da autonomia. 
 
Objetivos: 

• Contribuir para ampliar a proficiência de leitura e escrita dos alunos;  
• Despertar a curiosidade dos alunos pela contação de histórias como fonte de 

conhecimento, na qual se cruzam a tradição e a modernidade, além de questões 
envolvendo aspectos étnicos, religiosos, culturais e de gênero; 

• Ampliar o repertório dos alunos, de modo a incluir e valorizar, além das histórias 
canônicas, outras fontes de histórias de tradições diversas, como as histórias de 
matrizes africana e indígena;  

• Desenvolver a habilidade de contar histórias visando à valorização da presença real dos 
sujeitos participantes, principalmente num mundo que tende a priorizar o virtual em 
detrimento do real; 

• Desenvolver a habilidade de pesquisa bibliográfica e pesquisa de fontes orais.  
 
Resultados Esperados: 
Ao final do projeto, os alunos participantes deverão ser capazes de:  

• Perceber a relevância de articular a atividade de pesquisa com os conteúdos das 
diversas disciplinas;  

• Dominar um repertório variado de histórias que, em função de sua relevância, podem 
ser compartilhadas com outros alunos e com a comunidade escolar como um todo;  

• Contribuir para uma possível publicação de livro a partir da coleta de histórias obtidas 
por meio de entrevistas com pessoas pertencentes a gerações diferenciadas;  

• Perceber que a pesquisa científica, inseperável dos aspectos culturais, é um instrumento 
poderoso de redução da desigualdade social e da promoção do bem-estar social.  
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Projeto: Grandes temas em Biologia: estudos a partir da visão 
crítica do estudante 
 
Professor Orientador: Marcia Rodrigues Pereira 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Biologia 
Alunos: Stephanie Cristina Alves de Oliveira Saide, Lais Lindgren Porto, Maria Gabriela Inácio de 
Oliveira, Mariana Ferreira de Suza 
 
Justificativa: 
A Biologia é uma área das ciências naturais que apresenta uma série de subdivisões e possíveis 
subáreas de interesse para aqueles que têm afinidade para com essa disciplina.  
Possibilitar aos estudantes que se interessam pelas ciências biológicas transitar pelos 
conhecimentos a ela associados e aprofundar esses conhecimentos produzindo material escrito 
de consulta, com o contributo de seu olhar pessoal, em parceria estudante professor, torna-se 
poderosa ferramenta para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem.  
A produção de material didático atualizado para si e para seus colegas, em um ritmo não 
acessível aos produtores de livros didáticos, pode contribuir para a obtenção de melhores 
resultados na disciplina para os/as estudantes envolvidos e para todos e todas que acessarem o 
produto de seus estudos, subsidiando a construção de um currículo vivo no ensino de Biologia 
do Colégio Pedro II.  
 
Objetivos: 

• Pesquisar sobre tópicos centrais da Biologia do ensino médio com vistas ao 
aprofundamento e à atualização de conteúdos da disciplina; 

• Contribuir para o redimensionamento desses mesmos conteúdos em parceria com 
representantes de seu público-alvo, os estudantes; 

• Permitir aos estudantes bolsistas ampliar seus conhecimentos em Biologia; 
• Fornecer subsídios para a revisão permanente do currículo de Biologia praticado no CPII, 

mantendo-o como parte viva do processo de ensino-aprendizagem na instituição. 
 
Resultados Esperados: 

• Permitir ao/à jovem interessado/a na Biologia espaço de estudo e aprofundamento de 
conteúdos de seu interesse, permitindo aumentar seu rendimento na displina; 

• Oferecimento de materiais de estudo atualizado sobre temas da disciplina, em 
linguagem para o público jovem em um diálogo estabelecido entre pares; 

• Poder fornecer ao departamento de Biologia e Ciências subsídios para a reflexão sobre 
o processo de ensino-aprendizagem na instituição. 
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Projeto: Ressignificando o quadrado mágico: uma proposta de 
trabalho com esportes pautada na ancoragem social dos 
conhecimentos 
 
Professor Orientador: Marcio Nogueira de Sá 
Departamento: Educação Física 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Educação Física 
Alunos: Daniel Martins da Silva, Vitor Freitas Reis de Sá, Mylena Vasconcelos Alves Ferreira, 
Thiago Monteiro da Silva Cezar 
 
Justificativa: 
O termo quadrado mágico da Educação Física escolar faz referência aos esportes 
tradicionalmente trabalhados nas aulas dessa disciplina – futsal, voleibol, basquetebol e 
handebol – sob o ponto de vista de uma perspectiva curricular técnico esportiva. Embora o 
esporte tenha contribuído, ao longo dos anos, para a construção do protagonismo das culturas 
juvenis, a perspectiva técnico esportiva de ensino vem sendo ressignificada com o passar dos 
tempos.  
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, por exemplo, sugerem a tematização 
de assuntos como gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, 
pessoas com deficiência etc., no contexto dos projetos pedagógicos das instituições de ensino. 
A inserção desses temas, no contexto do ensino e aprendizagem das práticas corporais pode 
favorecer a construção da solidariedade, pilar central do que se denomina inclusão.  
Afinado com as demandas da atualidade, o Departamento de Educação Física do Colégio Pedro 
II reestruturou a sua proposta pedagógica (PPEF, 2017)[1], com o intuito de proporcionar novas 
possibilidades de aprendizagem para os estudantes desta instituição. Os princípios que 
nortearam essa construção se pautam numa perspectiva pós-crítica de currículo (NEIRA; NUNES, 
2009)[2]: reconhecimento e valorização das identidades culturais; promoção da justiça 
curricular; descolonização do currículo; superação do daltonismo cultural, e promoção da 
ancoragem social dos conteúdos. Esses cinco princípios colaboram para a ressignificação do 
quadrado mágico da Educação Física escolar, ao questionar as visões hegemônicas que 
restringem os conteúdos esportivos ao desenvolvimento da performance.  
Este projeto de iniciação científica intenta colaborar para a atribuição de novos sentidos, 
significados e práticas durante o processo de ensino dos conteúdos esportivos no contexto das 
aulas de Educação Física no Campus Engenho Novo II. Alinhado com a proposta pedagógica do 
DEF, busca-se desafiar alunos e alunas a ultrapassar o repertório esportivo já conhecido 
“reconfigurar os esportes usualmente praticados, refletir sobre novas formas de praticá-los e, 
sobretudo, questionar as relações que emergem das práticas esportivas e suas condições de 
produção na sociedade atual” (PPEF, 2017, p.16-17).  
O caminho utilizado para atingir esse propósito é a pesquisa, através da qual estudantes, 
professor orientador e comunidade escolar poderão contribuir para a ressignificação e produção 
do conhecimento sobre as manifestações da cultura corporal no contexto do CENII. Também se 
espera, com este projeto, valorizar talentos e despertar vocações científicas no campo da 
Educação Física e colaborar para a construção de novas práticas pedagógicas inclusivas 
envolvendo os esportes dentro da escola.  
 
Objetivos: 

• Construir uma proposta de adaptação das regras e sistemáticas de organização prática 
do futsal, do voleibol, do basquete e do handebol, a partir da ancoragem social dos 
conhecimentos sobre essas manifestações da cultura corporal no campus Engenho 
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Novo II, visando à ampliação da participação dos estudantes nas aulas de Educação 
Física; 

• Mapear e analisar artigos científicos com foco em práticas escolares que fazem uso de 
esportes tradicionais como ferramenta de ampliação da participação dos estudantes nas 
aulas de Educação Física;  

• Investigar e analisar as regras vigentes, institucionalizadas pelas confederações 
nacionais de futsal, voleibol, basquete e handebol, no que se refere às limitações e 
potenciais de organização desses esportes para a ampla participação de estudantes da 
Educação Básica nas aulas de Educação Física, independente das características pessoais 
e habilidades;  

• Construir, com base nos dados da produção científica pesquisada e nos resultados da 
análise das regras esportivas vigentes uma proposta de adaptação das regras e 
sistemáticas de organização prática do futsal, do voleibol, do basquete e do handebol, 
visando à ampliação da participação dos estudantes nas aulas de Educação Física;  

• Promover um evento para demonstração da utilização das regras adaptadas, com a 
participação de membros da comunidade escolar. 

 
Resultados Esperados: 

• Produção de material audiovisual para sistematizar reflexões, compartilhar e expor os 
resultados parciais da pesquisa, abordando também as percepções dos bolsistas acerca 
do próprio processo de aprendizagem durante a iniciação científica;  

• Elaboração e submissão de artigo científico com os resultados da pesquisa;  
• Organização de evento interno para averiguar a aplicabilidade dos resultados da 

pesquisa e para problematização coletiva acerca do grau de aceitação da proposta de 
adaptação das regras e sistemáticas de organização prática do futsal, do voleibol, do 
basquete e do handebol, construída pelos bolsistas durante a ICJR. 
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Projeto: Os Jornais como fonte para a História do Tempo 
Presente: usos e possibilidades 
 
Professor Orientador: Márcio Roberto Coelho dos Reis 
Departamento: História 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas - História 
Alunos: Beatriz Deluiz Claudino de Souza, Karinna Vitória Reis da Silva, Gianluca de Araújo 
Galvão, Bruna de Almeida Vaz Souza 
 
Justificativa: 
O projeto que ora propomos, surge da demanda de nossos educandos por atividades de 
aprofundamento sobre as questões específicas da chamada "História do Tempo Presente", 
tradicionalmente sacrificadas nas aulas regulares devido ao descompasso existente entre o 
tamanho do conteúdo a ser ministrado e o tempo disponível no calendário escolar, por diversas 
vezes exíguo. Cumpre também atender às demandas expostas nas recentes iniciativas de 
reformulação curricular no âmbito do Ministério da Educação, com destaque para as mudanças 
no Ensino Médio, oportunizando aos educandos do Colégio Pedro II - Campus Realengo II o 
contato com algumas das técnicas e conceitos inerentes ao ofício do historiador. Para tanto, 
esta proposta se apoia no trabalho com fontes históricas, especificamente as fontes midiáticas 
impressas - jornais e revistas. 
 
Objetivos: 

• Aprofundar o conhecimento sobre História entre os educandos;  
• Introduzir os participantes no ofício da pesquisa histórica;  
• Orientar pesquisas individuais e em grupo a partir de temáticas da História do Tempo 

Presente, sobre o Brasil e o mundo;  
• Manusear um tipo específico de fonte primária, os jornais impressos - recortes e 

cadernos completos - e compreender seus diversos usos e limites como recurso 
historiográfico;  

• Refletir sobre o papel político, cultural e social que as organizações midiáticas, com 
destaque para as empresas de mídia, exercem no Brasil contemporâneo. 

 
Resultados Esperados: 
Espera-se que os educandos participantes deste projeto:  

• Construam subsídios para a produção de pesquisas amparadas em fontes primárias;  
• Identifiquem os diversos discursos subjacentes ao texto jornalístico;  
• Elaborem pesquisas sobre temas da História do Tempo Presente, a partir das fontes 

jornalísticas que compõem o acervo do projeto;  
• Produzam resultados parciais das pesquisas, divulgadas para a comunidade escolar do 

Campus Realengo II na Semana Cultural (sem data definida);  
Produzam um banner com os resultados do projeto, para a exposição na V Jornada de 
Iniciação Científica Jr. do Colégio Pedro II. 
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Projeto: Cartografia dos Lugares Simbólicos Afrocariocas na 
Pequena África do Rio de Janeiro 
 
Professor Orientador: Marcos Antonio da Costa Santos 
Departamento: Geografia 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Geografia 
Alunos: Rafaela eugenia Barbos, Aline Vitória Nazário Santos, Gabriel Basilio de Oliveira, 
Alessandra Victória da Luz Peçanha 
 
Justificativa: 
O compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres (1898- 1966) batizou a região que se estendia 
da zona portuária ao bairro do Estácio de “Pequena África do Rio de Janeiro”. O nome dado a 
essa região deve-se a forte presença de população negra que dava vida econômica e cultural à 
região mesmo após a Abolição em 1888. As reformas urbanas ao longo do século XX feriram de 
morte a Pequena África. A abertura da Av.Rio Branco e da Av. Presidente Vargas,a demolição do 
Morro do Castelo, de Santo Antônio e do Senado estão entre as grandes intervenções urbanas 
que afastaram do centro do Rio a população mais pobre, que aos poucos povoou os arrabaldes 
da cidade, formando o nosso subúrbio. Porém, as marcas da Pequena África permaneceram na 
paisagem do centro do Rio Janeiro e outras estão sendo descobertas como o Cais do Valongo, 
transformado em Patrimônio da Humanidade em 2017.  
“O acesso aos lugares destruídos ou transfigurados é efetivado em cerimônias diversas que 
garantem compreender o fascínio exercido pelos lugares do passado, que continuam presentes 
no íntimo das pessoas e dos grupos sociais” nos ensina o Professor João Batista de Mello. Daí 
podemos encontrar na Pequena África do Rio de Janeiro lugares simbólicos que nos remetem a 
memória social dos afrocariocas e sua necessidade de preservação como parte das lutas sociais 
dessa comunidade. Esses lugares hoje são escolhidos para a realização de eventos culturais dos 
afrocariocas, trazendo de volta a sua presença, apesar das transfigurações sofridas nesses 
lugares.  
No Campus Centro, inserido nessa região, buscamos desenvolver constantemente essa temática 
pelo tanto de educação para as relações raciais que possui e defesa da diversidade, como 
preconizada na Lei 10.639/03. Por tanto, esse projeto de pesquisa possui a relevância de 
desenvolver em nossos alunos a noção de pertencimento e de preservação do patrimônio 
cultural invisível, as vezes, aos olhos do poder público.  
 
Objetivos: 

• Apresentar o conceito de lugares simbólicos e sua importância para as pessoas;  
• Desenvolver um mapa temático com os lugares simbólicos afrocariocas;  
• Reconhecer as marcas na geografia do período escravagista e pós-abolição das 

manifestações afrocariocas;  
• Realizar um inventário dos lugares simbólicos afrocariocas;  
• Documentar as visitas em entrevistas e imagens;  

 
Resultados Esperados: 
Buscamos ao final da pesquisa:  

• Orientar visitas aos lugares simbólicos da Pequena África;  
• Participar de eventos e exposições desenvolvidos pelo Colégio Pedro II e outras 

instituições;  
• Divulgar o mapa e o catálogo em redes sociais.  
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Projeto: Games e Ensino: pensando o Rio de Janeiro a partir de 
Grand Theft Auto 
 
Professor Orientador: Marcos Rodrigues Ornelas de Lima 
Departamento: Geografia 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Geografia 
Alunos: Marcelo Victor Braz dos Santos Carvalho, Felipe Xavier Carvalhosa, Yasmin Bruce 
Silvares, Pedro de Almeida Zanetti Lavinas 
 
Justificativa: 
A produção de um novo campo nas ciências sociais, intitulado game studies, se, por um lado, 
contribui para um maior entendimento sobre os impactos dos games não apenas como artefato 
cultural, mas também como uma prática sócio-espacial; por outro, nos da a impressão de ter 
deixado duas lacunas, ou sub-campos pouco explorados até o presente momento. A primeira 
lacuna está relacionada à pouca atenção que vem sendo dada ao espaço nas análises produzidas 
até então, seja pela desconsideração por completo da dimensão espacial, seja por leituras mais 
enviesadas, produzidas por outras áreas que não a Geografia, utilizando conceitos caros a 
ciências geográficas, como lugar, território e espaço, como ferramentas para entender os 
games.  
A segunda lacuna, por sua vez, é ainda mais importante na construção do trabalho em tela. 
Embora não seja novidade, os trabalhos e reflexões que versam sobre a articulação entre games 
e ensino, têm dado pouca atenção para um tipo em particular de jogo: os games comerciais. 
Para Mendes (2016), os jogos comerciais são aqueles produzidos para atingirem o maior número 
possível de consumidores e, mesmo apresentando dimensões pedagógicas em sua relação com 
o consumidor, essas não são consideradas no sentido stricto sensu de uma pedagogia escolar. 
Em outros termos, são os jogos que fazem parte do cotidiano de toda uma geração que desde a 
infância está intimamente ligada aos videogames e que hoje está na Academia pensando sobre 
esses games e seus rebatimentos nos mais variados campos da ciência e das artes. Os jogos 
comerciais representam uma gama de jogos eletrônicos que estão longe não só do ponto de 
vista da construção de um saber sobre games e ensino, mas também da elaboração de uma 
prática pedagógica que busque entender a dimensão escolar escondida nesse tipo específico de 
jogo.  
 
Objetivos: 
O objetivo do trabalho em tela é utilizar o jogo comercial Grand Theft Auto como ferramenta 
para pensarmos a organização sócio-espacial da Cidade do Rio de Janeiro, buscando respostas 
para a seguinte questão: de que forma o cenário do jogo representa processos sócio-espaciais 
observáveis na cidade do Rio de Janeiro? 
 
Resultados Esperados: 
Partindo do entendimento dos jogos como mobilizadores de múltiplas inteligências (GARDNER, 
2011) e importantes ferramentas para a promoção de aprendizagem tangencial (PORTNOW & 
FLOYD, 2008), espera-se contribuir para: 1) abertura da escola em relação à prática do 
videogame, a qual já faz parte do cotidiano de muitos estudantes; 2) ressignificar o olhar dos 
estudantes em relação aos jogos digitais, permitindo um diálogo entre os games e os conteúdos 
escolares; 3) produzir material didático como forma de publicização da metodologia e das 
atividades desenvolvidas pelo NuGAME . 
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Projeto: Iniciação à Astronomia 
 
Professor Orientador: Marcos Valério Melo Mataratzis 
Departamento: Química 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Astronomia 
Alunos: Juliana Xavier da Silva Corrêa, Bernardo Mendes Furtado, Luan Marinho Moraes, 
Jennifer de Souza Albuquerque 
 
Justificativa: 
Levar ao aluno do Ensino Médio conhecimentos básicos da confecção e utilização de telescópios, 
assim como observação sistemática dos mais variados corpos celestes, ampliando 
principalmente os conhecimentos práticos desta ciência. 
 
Objetivos: 
Divulgação da astronomia, com foco nas contribuições da astronomia amadora para o 
conhecimento astronômico. 
 
Resultados Esperados: 
Ao final da Iniciação Científica, espera-se um engajamento desses alunos às entidades da área, 
multiplicando seus conhecimentos com outros que possuem apenas o conhecimento teórico 
dos temas discutidos. 
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Projeto: Conversas sobre juventudes contemporâneas 
 
Professor Orientador: Marília Márcia Cunha da Silva 
Departamento: Sociologia 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Sociologia da juventude; Antropologia da juventude 
Alunos: Ana Clara Rodrigues Meireles 
 
Justificativa: 
A pesquisa proposta está voltada para a investigação dos estudantes sobre as condições das 
juventudes - fase da vida em que se encontram. Assim sendo, pretendemos desconstruir 
estereótipos acerca da juventude e repensar a condição juvenil apresentada pela mídia. Ao 
mesmo tempo, poderemos incentivar os estudantes a conhecer jovens autores que reflitam 
sobre dilemas relacionados às suas condições e produzir reflexões sobre suas próprias 
realidades, com auxílio de bibliografia sociológica e antropológica.  
Nos propomos a estudar, refletir e discutir sobre o que entendemos como “infância” e 
“adolescência” enquanto um processo constituído por práticas discursivas localizadas num 
determinado contexto histórico e social, proporcionando ao público alvo deste projeto de 
iniciação uma possível compreensão de si enquanto fruto de relações sociais e de certas 
arquiteturas sociais e políticas. Compreender-se a si mesmo dentro de uma sociedade, de um 
tempo, de uma concepção de vida e de verdade – dentre diversas outras – é uma ferramenta  
fundamental para a ampliação da crítica e da percepção enquanto parte ativa de um mundo 
aberto às transformações.  
Este projeto se fundamenta na concepção sociológica, antropológica e histórica de que a 
juventude é uma categoria social, ou seja, “a juventude é uma concepção, representação ou 
criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, 
para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela atribuídos” (GROPPO,  
2000: 08). Passamos a observar a categoria “jovem” segundo uma perspectiva sócio-cultural e 
não como um fenômeno que se manifesta natural/biologicamente: o que compreendemos 
como criança e adolescente, com suas características comportamentais específicas revelam-se  
arquiteturas sociais de um tempo e espaço específicos.  
A concepção de juventude que compartilhamos manifesta-se enquanto produto histórico e 
diferencia-se de concepções de outras épocas e outras culturas: as diferentes sociedades  
conceberam e concebem momentos básicos do ciclo da vida – nascimento, ingresso na 
sociedade, maturidade e morte – de acordo com categorias variadas, criadas, recriadas e 
suprimidas ao sabor das mudanças sociais e de mentalidades. As juventudes, portanto, foram e 
são vividas e compreendidas a partir de recortes diversos – cultural, classe social, religião,  
gênero, local de residência etc. – com características, símbolos, comportamentos, subculturas e 
sentimentos próprios (ibidem: 15).  
Esse projeto foi concebido e será desenvolvido coletivamente por três professores de Ciências 
Sociais do campus de São Cristóvão II. Cada professor ficará responsável por uma linha  
específica de estudos sobre a temática geral juventude. As discussões serão realizadas através 
de grupos de trabalho, onde dividiremos a leitura de textos acadêmicos, literários e de filmes 
que explorem essas linhas específicas de estudo.  
Como cada professor ficará responsável por uma área a ser discutida acerca da juventude, a 
parte que me caberá envolve as discussões sobre a formação da concepção de juventude 
ocidental.  
Como apontou Mary Del Priore em seu livro “A história das crianças no Brasil”, publicado pela 
editora Contexto em 2008, no ocidente, antes do século XX, as “crianças” eram compreendidas 
e tratadas como “adultos em miniatura”. Não havia um mundo social separado por faixas etárias 
– como verificamos atualmente, quando crianças, adolescentes e adultos se socializam segundo 
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constrangimentos específicos, levando o indivíduo moderno a passar por aflições e tensões de 
diversas espécies (como também observou Mead nos seus estudos sobre a juventude em 
Samoa). Com a modernidade e a expansão do modo de vida burguês, da escolarização e do 
mercado de consumo, há uma “supervalorização da criança”, a qual passa a ser objeto de 
debates e narrativas psicológicas, médicas, pedagógicas e sociológicas, criando-se a partir disso, 
verdades sobre a natureza, as potencialidades e os limites comuns àquela faixa de idade. 
Foucault, em “Vigiar e Punir”, nos lembra que discursos e práticas sociais fazem aparecer não 
apenas novos objetos, conceitos e técnicas, mas também novas subjetividades e sujeitos de 
conhecimento; sendo assim, com a expansão das ciências na modernidade, especialmente no 
século XX, surgem então uma nova infância e uma nova adolescência.  
Ao discutirmos sobre “juventude e contemporaneidade”, discutiremos sobre a representação 
dos jovens na indústria cultural, sobre juventude e escola, sobre os diversos grupos juvenis, 
sobre juventude e gênero e sobre juventude e religião por meio de textos sociológicos e 
antropológicos, além de, possivelmente, histórias em quadrinhos.  
 
Objetivos: 
O objetivo principal deste projeto é o compartilhamento de reflexões acerca das diversas 
juventudes, de suas existências e das diversas perspectivas de ser e sentir dos grupos humanos. 
Estudar a juventude enquanto categoria sócio-histórica permite que nos localizemos no tempo 
e no espaço enquanto seres sociais. A partir deste objetivo geral, nos debruçaremos sobre 
questões específicas relativas à juventude, como a diversidade cultural e identitária, questões 
de gênero, raciais e de classe social. 
 
Resultados Esperados: 

• Reconhecimento, por parte dos estudantes, das diferentes linguagens utilizadas pelas 
ciências sociais, pela literatura e pelo cinema para produzir conhecimento sobre a 
realidade social dos jovens;  

• Produção escrita de resenhas sobre os textos lidos;  
• Produção de textos autorais sobre suas realidades enquanto jovens;  
• Produção de materiais que apresentem os resultados de nossas reflexões e pesquisas a 

fim de compartilhá-las com a comunidade escolar.  
• Organização de um evento, a fim de apresentar para a comunidade escolar o que 

estudamos e produzimos, tendo o tema “juventude” como fio condutor. 
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Projeto: Urbanidades: identidades, alteridade e tolerância 
 
Professor Orientador: Marisa Simões de Albuquerque 
Departamento: História 
Campus: Niterói 
Área de Conhecimento: História / Sociedade / Educação / Cidadania 
Alunos: Ana Luiza Gonçalves de Oliveira, Kaio Macedo Paula, Lucas de Andrade Ballonecker, 
Mariana Loyola Moura 
 
Justificativa: 
Atualmente vivenciamos uma grande facilidade de comunicação devidos aos novos suportes 
técnicos para veiculação de mensagens, destacadamente a internet. No entanto, apesar desse 
facilitador para o diálogo, observa-se uma crescente onda de diversos tipos de intolerância, 
sejam religiosas, étnicas, políticas, dentre outras.  
Como vivenciar essa contemporaneidade que tanto nos aproxima e, ao mesmo tempo, suportar 
o exercício de conviver com a diferença e com o que nos incomoda no outro?  
A partir dessas questões, o presente projeto de iniciação científica se propõe a promover 
círculos de leituras, debates e atividades sobre a relação entre construção de identidades, 
alteridade e tolerância no espaço urbano e no ambiente escolar.  
O contexto atual de pós-verdade e fake news, com suas intolerâncias subjacentes, nos remete 
novamente a discutir o papel da História e dos fatos e acontecimentos históricos na construção 
de discursos autoritários.  
 
Objetivos: 

• A partir de uma abordagem histórica do objeto de estudo e do tempo presente, 
capacitar o aluno bolsista a relacionar alteridade, tolerância e cidadania; 

• Que o aluno-orientando possa somar a perspectiva histórica ao seu processo de 
apropriação do saber, criação de conhecimento e construção de uma cidadania crítica e 
autônoma; 

• Identificar criticamente, através de círculos de leituras e debates, discursos de 
intolerância presentes nos variados meios de comunicação e práticas de intolerância no 
cotidiano e no ambiente escolar; 

• Refletir sobre o caráter excludente de alguns processos de construção de identidades 
coletivas; 

• Promover, junto à Biblioteca Escolar do Campus Niterói, um projeto interdisciplinar 
intitulado Saguão Literário de formação de leitores e jovens historiadores; 

• A partir da leitura e discussão no Saguão Literário de obras de ficção, gênero romance 
histórico, os alunos orientandos sejam capazes de relacionar Literatura e História; 

• Que os alunos bolsistas sejam capazes de conduzir discussões no Saguão Literário acerca 
da literatura enquanto fonte para a História; 

• Que a partir da discussão sobre o gênero romance histórico os alunos sejam capazes de 
distinguir o fato histórico e a importância do mesmo na construção da História;  

• Que os jovens leitores aprimorem o gosto pela leitura e os jovens historiadores 
consigam perceber as falsificações na História.  

 
Resultados Esperados: 

• Os alunos orientandos possam considerar que o lugar da tolerância é o espaço da 
cidadania e da democracia.  

• O aluno orientando seja capaz de identificar o Colégio Pedro II enquanto um lugar de 
memória, patrimônio e espaço de construção de cidadania.  
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• Os bolsistas possam atuar em atividades sobre o tema junto à Biblioteca Escolar e à 
comunidade do Campus Niterói.  

• Elaboração de um texto, em forma de Ensaio, sobre o trabalho desenvolvido.  
• Montagem de infográficos a partir da aplicação de um questionário de opinião no corpo 

discente sobre o tema da tolerância e autoritarismo político.  
• Participação na V Jornada Científica do Colégio Pedro II, com apresentação de banner. 
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Projeto: Contradições acerca da concepção e execução do projeto 
"Porto Maravilha" - uma apreciação geográfica 
 
Professor Orientador: Michel Rosadas dos Santos 
Departamento: Geografia 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: GEOGRAFIA 
Alunos: Charlison Moraes do Nascimento, Larissa Dias Miralha, Bárbara de Andrade Campos, 
Caio Henrique Gomes Barcellos 
 
Justificativa: 
O projeto "Porto Maravilha" promoveu uma série de intervenções urbanísticas reorganizando 
as relações socioespaciais da área portuária da metrópole carioca. Dessa maneira, converte-se 
em um valioso campo de análise para a ciência geográfica. 
 
Objetivos: 
O objetivo geral dessa pesquisa é reconhecer as interações socioespaciais expressas pelo projeto 
"Porto Maravilha" na medida que esse promove modificações na estrutura e nos fluxos urbanos 
da área portuária do Rio de Janeiro. Como objetivos específicos temos: reconhecer os atores e 
sujeitos envolvidos nesse projeto; investigar as características das parcerias público-privadas e 
seus principais beneficiários; analisar os impactos socioespaciais do projeto para a população 
local; promover uma reflexão com os bolsistas acerca das contradições geradas pelo projeto, 
como a revitalização dos aparelhos urbanos e o consequente aumento do valor do solo urbano; 
Por fim, procurar responder a questão norteadora dessa pesquisa: Porto Maravilha para quem? 
 
Resultados Esperados: 

• Esperamos que os alunos reconheçam a importância da Geografia como ciência e da 
imprescindibilidade do estudo do espaço geográfico para uma sociedade;  

• Entender que qualquer intervenção urbanística está pautada em uma ação material e 
discursiva que altera o cotidiano e o modo de vida dos envolvidos direta e indiretamente 
por ela;  

• Compreender que em um Estado Democrático de Direito a população deve ser ouvida 
e consultada sobre projetos de grande porte que impactarão a vida da população e que 
conta com grandes investimentos públicos;  

• Perceber que toda ação promove uma reação desencadeando uma série de 
contradições, portadoras de elementos que intensifiquem a segregação socioespacial 
ou promovam o direito à cidade, por exemplo. 
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Projeto: Incursões no fantástico: Estudo literário preliminar 
 
Professor Orientador: Patrícia Alves Carvalho Corrêa 
Departamento: Francês 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Literatura comparada 
Alunos: Guilherme Farias Alves  
 
Justificativa: 
O projeto de pesquisa ora apresentado ambiciona revisitar e cotejar criticamente narrativas 
ficcionais brasileiras e francófonas inscritas no gênero Fantástico. Muito embora tenha tido 
como adeptos escritores canônicos das literaturas brasileira e francesa como Aluísio Azevedo, 
Machado de Assis, Guimarães Rosa, Théophile Gautier, Balzac, Maupassant, dentre tantos 
outros, essa modalidade de ficção foi pouco examinada e frequentemente subestimada pela 
crítica literária. A mais despretensiosa e simplória análise dos manuais de história literária é 
capaz de corroborar o caráter marginal que a crítica conferiu ao Fantástico. A propensão do 
sistema literário francês e brasileiro para a literatura de teor documental, no qual prevalece o 
culto do fato e da observação científica, sobretudo no século XIX, parece esclarecer o 
desprestígio do gênero junto à crítica. No caso brasileiro, esse argumento revela-se ainda mais 
pertinente. Por aqui, foi o “serviço à pátria” que norteou a intelectualidade oitocentista para 
uma concepção de literatura fortemente marcada pela busca da cor local, por meio da 
observação e da documentação. Observa-se ainda que tanto na França, quanto no Brasil, o 
século seguinte foi cenário de uma tendência literária igualmente realista. Assumindo o 
sobrenatural, o devaneio, o gótico, dentre tantos outros elementos como matéria ficcional, e 
contrapondo-se dessa forma à estratégia discursiva realista, o Fantástico desenvolveu-se ao 
longo dos séculos XIX e XX à margem de correntes literárias tradicionais. O resgate e a análise 
crítica de narrativas ficcionais inscritas no gênero Fantástico configuram-se como uma excelente 
oportunidade de iniciação à pesquisa científica dos discentes envolvidos neste projeto. 
 
Objetivos: 

• Apresentar aos discentes a metodologia da pesquisa científica;  
• Ampliar o horizonte cultural, literário e linguístico dos participantes do projeto;  
• Contribuir particularmente com o processo ensino-aprendizagem da língua francesa, 

por meio da leitura de textos teóricos e literários de língua francesa;  
• Promover a leitura e a análise crítica de diferentes obras literárias inscritas no gênero 

fantástico.  
 
Resultados Esperados: 

• Estímulo à pesquisa científica aplicada aos estudos literários;  
• Enriquecimento cultural, literário e linguístico dos participantes;  
• Aperfeiçoamento linguístico (francês) dos discentes participantes do projeto de 

pesquisa;  
• Produção textual coletiva (em perspectiva crítica ou artística).  
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Projeto: Juventude e sociabilidades juvenis na escola básica 
 
Professor Orientador: Patricia Borges da Silveira Bezerra 
Departamento: Sociologia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Sociologia 
Alunos: Isabele Monique de Oliveira Cruz, Maria Eduarda da Costa Diniz Olegário, Julia Santos 
Moreira Henrique, Anna Karolinne de Holanda Ribeiro 
 
Justificativa: 
A formação das identidades individuais e coletivas no mundo contemporâneo vem sendo uma 
questão bastante trabalhada na Sociologia por não vivermos mais em um mundo em essas 
identidades são "dadas", mas construídas (Giddens, 2005). Considerando a diversidade de 
identidades da juventude atual, nas quais se combinam elementos de etnia/ raça, gênero, 
sexualidade, classe, corporalidade, entre outros (Castro, 2009), a proposta desse projeto é 
analisar as representações e pertencimentos construídos por essa juventude dentro de seus 
espaços de sociabilidade mas também em relação com outros formadores de representações e 
discursos. Esses espaços podem ser, por exemplo, os espaços midiáticos, já que estes podem ser 
geradores de estereótipos e expectativas sobre grupos sociais com grande poder de influência 
na sociedade, mas que também vêm cada vez mais sendo usados pela juventude para expressar 
seus olhares sobre o mundo. Em especial, no entanto, consideramos a escola básica como 
espaço de sociabilidade fundamental para entender a juventude por abarcar múltiplas 
dimensões de suas vivências além de seus projetos para o futuro.  
 
Objetivos: 
Em continuação ao projeto já desenvolvido em 2017, cujo resultado foi apresentado na IV 
Jornada de Iniciação Científica Júnior do Colégio Pedro II, esse projeto tem como objetivo 
pesquisar e refletir sobre identidades, práticas e valores produzidos por estudantes da escola 
básica a partir de seus espaços de sociabilidade. Contrapondo os discursos "oficiais" sobre a 
juventude com o que eles produzem sobre eles mesmos negociando e re-significando suas 
vivências nesses espaços. 
 
Resultados Esperados: 
Assim como na pesquisa desenvolvida em 2017 espera-se que os próprios estudantes envolvidos 
no projeto possam, a partir de uma leitura inicial sobre temas como identidade e juventude, 
definir qual será o objeto de pesquisa, visto que o objetivo do projeto é trazer a voz e o olhar 
deles sobre a temática. Há a possibilidade de um aprofundamento do que foi desenvolvido e 
apresentado em 2017: a identidade construída como aluno ou aluna do Pedro II e as suas 
vivências mais significativas dentro do colégio: o que o colégio possibilita na construção dos 
estudantes como pessoas e onde eles sentem os conflitos entre suas expectativas e a do colégio.  
Caso seja essa a escolha, espera-se trabalhar as possibilidades de diálogo que podem ser 
estabelecidas entre essas duas expectativas. Caso o foco esteja em outro objeto de estudo, 
espera-se que se possa entender a construção da identidade e as possibilidades e 
questionamentos que elas apresentam no espaço escolhido.  
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Projeto: Realidade aumentada aplicada as apostilas de Desenho 
 
Professor Orientador: Patricia Cristina Cardoso Generoso 
Departamento: Desenho e Artes Visuais 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Desenho 
Alunos: Isabella Araujo Martins Fernandes, Gabriel Couto Ferreira da Silva, Thaís Machado 
Ferreira, Ana Elisa de Lemos 
 
Justificativa: 
Com o crescente aumento de ferramentas informatizadas para o uso didático, se faz mais do 
que necessário ajustar nosso material as demandas contemporâneas. Uma matéria de 
representação gráfica, como o Desenho precisa incluir mais tecnologias em sua realidade em 
sala de aula. A quantidade enorme de aplicativos e softwares de representação tridimensional 
pode ajudar muito na compreensão da disciplina.  
Aliado com a necessidade do uso da informática, está a demanda do uso pedagógico dos 
celulares em sala de aula. Muito se fala sobre os benefícios do uso dessa ferramenta para os 
alunos. A Realidade Aumentada permite que os alunos transformem seus smartphones em uma 
poderosa ferramenta de informação e visualização de imagens.  
 
Objetivos: 
Criar um aplicativo de realidade aumentada, que leia marcadores impressos na apostila física 
dos alunos e mostre na tela do celular do aluno o sólido geométrico que será estudado durante 
a aula. A versão inicial do projeto visa possibilitar a visualização do poliedro estudado para o 
aluno na tela do seu smartphone, Mas ao longo do desenvolvimento do software poderão ser 
acrescentadas funções, como rotação da peça, ou informações sobre quantidade de vértices, 
faces e arestas por exemplo, a fim de complementar a interatividade.  
 
Resultados Esperados: 

• Melhorar a visualização e compreensão dos poliedros estudados durante o ano, 
aumentando o interesse do estudante; 

• Aumento na interatividade do material de Desenho; 
• Melhores resultados dos alunos nas avaliações e trabalhos; 
• Incentivo a outras disciplinas que utilizam material visual em suas aulas.  
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Projeto: Mulher e Mídia 
 
Professor Orientador: Paula do Amaral de Souza Cruz 
Departamento: Línguas Anglo-Germânicas 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Linguagens 
Alunos: Lavynnya Loureiro Barbosa, Isabella Cristina de Souza Manhães Nogueira, Victória 
Xaves, Leticia Soares França da Cunha 
 
Justificativa: 
A mídia exerce um papel fundamental na formação identitárias dos jovens nos dias atuais, 
criando, atualizando e naturalizando conceitos, práticas e valores. O papel que a mulher exerce 
em nossa sociedade sofre uma grande influência midiática e a problematização e 
desnaturalização de muitos desses papéis se faz necessário em uma sociedade onde ainda se 
morre e se mata pelo simples fato de um ser humano ser mulher. Segundo o sociólogo francês, 
Pierre Bourdieu, vivemos em uma sociedade onde as divisões arbitrárias entre os sexos são 
socialmente construídas e legitimadas por discursos hegemônicos. A célebre frase da filósofa 
francesa Simonne de Beauvoir "não se nasce mulher, se torna mulher" também corrobora essa 
ideia de que os papéis de gênero são constructos sociais. As campanhas publicitárias e as 
propagandas de TV, em especial, devido a seu grande alcance, tem papel fundamental nessa 
construção. A mídia muitas vezes faz o papel de modelo de conduta e valores que os jovens 
assumem para si. A maneira degradante, subalterna e objetificada como a mulher é, muitas 
vezes, representada na mídia propaga visões preconceituosas e falaciosas sobre seu papel social. 
Entender, problematizar e se pensar em alternativas mais positivas, em que as mulheres sejam 
representadas em situação de igualdade aos homens é de fundamental importância. O presente 
projeto é apresentado pelo departamento de inglês porque os textos, vídeos e o corpus de 
análise não serão restritos ao cenário brasileiro. Entraremos em contato com materiais em 
português e em língua inglesa. 
 
Objetivos: 
Objetivamos, com esse projeto de pesquisa, investigar, primeiramente, como os papéis de 
gênero, em especial o papel da mulher, são construídos socialmente. Em um segundo momento 
buscamos entender como a mídia, em especial as campanhas publicitárias e comerciais de TV, 
contribuem para a criação, atualização e naturalização de tais papéis em nossa sociedade. 
 
Resultados Esperados: 
Esperamos, através da leitura bibliográfica e da análise do corpus, pensar, analisar e 
problematizar como a mídia exerce um papel crucial na formação identitária dos jovens, em 
especial das jovens mulheres. 
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Projeto: Planejando e Pensando a Cidade: instâncias participativas 
de planejamento da cidade do Rio de Janeiro 
 
Professor Orientador: Paula Sousa de Oliveira Barbosa 
Departamento: Geografia 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Geografia 
Alunos: Gabriela Paiva de Oliveira do Amparo, Isadora Dias Lopes, Luiz Felipe dos Santos Isaías, 
Anna Clara Oliveira Monteiro 
 
Justificativa: 
Desde a Constituição de 1988, o planejamento urbano no Brasil é entendido como um processo 
participativo, que estimule o exercício da cidadania e permita a democratização do processo 
decisório. Para tal, o Estatuto da Cidade (lei federal 10.257, de 10 de julho de 2001) institui como 
diretriz para a política urbana a “gestão democrática por meio da participação da população e 
de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução 
e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”. Neste 
sentido, a presente pesquisa busca estimular não só a reflexão sobre o planejamento da cidade 
do Rio de Janeiro, mas, sobremaneira, elucidar a importância da participação dos cidadãos na 
busca por uma cidade socialmente mais justa. Desta forma, pretende-se fazer um levantamento 
das diferentes instâncias participativas existentes na estrutura da prefeitura municipal, tais 
como conselhos de políticas urbanas. Como determinado na lei, a participação nestes fóruns se 
dá a partir de representações da sociedade civil organizada, tais como associações de moradores 
de bairros.  
Ao mesmo tempo, o advento das redes sociais da internet facilitou a comunicação entre os 
cidadãos, permitindo não só que sejam feitas discussões acerca dos problemas da cidade, mas, 
também, que sejam criadas novas formas de participação, como as petições online, utilizadas 
para pressionar os gestores públicos sobre temas específicos. Estas novas formas de 
participação diferem-se das anteriores não só por não serem institucionalizadas, mas, dentre 
outros, por serem espontâneas e não representarem segmentos da sociedade específicos.  
Pretende-se, assim, estabelecer uma análise comparativa entre as diferentes formas de 
participação, identificando-se os principais atores envolvidos nos diferentes âmbitos e 
levantando as limitações sobre cada esfera participativa.  
Esta pesquisa parte do entendimento que o objeto de estudo escolhido, instâncias participativas 
do planejamento urbano municipal, concretizam a possibilidade de modificação da realidade a 
partir do exercício da cidadania crítica, se encontrando com o objetivo central da Geografia 
Escolar e da Educação. 
 
Objetivos: 
O objetivo central desta pesquisa é a reflexão sobre o exercício da cidadania voltado ao 
planejamento da cidade do Rio de Janeiro. Para tal, a partir do levantamento das instâncias 
participativas formais e das formas de participação pela internet, pretende-se fazer uma análise 
acerca dos principais atores que participam do processo decisório da cidade nestes fóruns e 
quais são as temáticas debatidas. 
 
Resultados Esperados: 
Afim de atingir o objetivo da pesquisa, será feito um levantamento sobre fóruns de participação 
existentes na administração da cidade do Rio de Janeiro, contendo informações como principais 
temas debatidos e atores participantes.  
Também serão levantadas as estratégias de articulação virtual voltadas para o debate sobre a 
cidade do Rio de Janeiro, focando em possíveis exemplos que tenham alcançado resultados 
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efetivos. Além disso, espera-se alcançar o objetivo principal do processo de desenvolvimento da 
pesquisa, a saber, o estímulo à pesquisa acadêmica desde o Ensino Básico e apresentar aos 
estudantes-pesquisadores os caminhos do processo investigativo, como escolha de referencial 
teórico, metodologia, etc. Os resultados encontrados deverão ser compartilhados a partir de 
relatórios, artigos e apresentações em fóruns acadêmicos. Finalmente, espera-se que a reflexão 
sobre a participação no planejamento urbano estimule a contínua reflexão sobre a cidade e 
promova o senso de cidadania. 
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Projeto: Filosofia da Natureza e Filosofia Ambiental 
 
Professor Orientador: Paulo Alexandre Marcelino Malafaia 
Departamento: Filosofia 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Gabriel Lopes Lemos, Rafaelly Porto do Rego 
 
Justificativa: 
Desde antes do surgimento da Filosofia (Ocidental), inúmeras compreensões da relação entre o 
ser humano e a natureza se apresentam disponíveis para a reflexão. A própria Filosofia grega 
surge como uma pergunta pela "physis" que, pouco a pouco, vai se desdobrando em uma série 
de interfaces filosóficas e mesmo se desmembrando em e com outras áreas do saber. Importa, 
contudo, com urgência (se) perguntar em que medida as interpretações dessa relação se voltam 
como nocivas para a nossa própria sobrevivência enquanto espécie e, ainda, para a própria 
constituição da natureza mesmo que sem nossa presença (humana). Alguns desses temas são 
pensados pelo filósofo Hans Jonas (1903-1993), cuja obra "O princípio responsabilidade" será 
assumida como um fio condutor das investigações propostas. 
 
Objetivos: 

• Deslindar a relação ser humano - natureza através da obra "O princípio 
responsabilidade", de Hans Jonas;  

• Pensar diferentes concepções dessa relação que estiveram presentes em diferentes 
momentos históricos;  

• Refletir sobre conceitos chaves que levem a repensar essa relação;  
• Criticar algumas possibilidades de se inteligir essa relação;  
• Investigar possíveis saídas para que o ser humano possa interagir com o real que o 

circunda através de outra(s) lógica(s) que não nos leve ao "antropocídio" ou ao 
"biocídio". 

 
Resultados Esperados: 
Espera-se que os estudantes e o professor envolvido possam produzir textos pessoais e em 
conjunto como resultado do acúmulo de reflexões que a investigação comum e individual 
suscitará no período de execução da iniciação científica; espera-se, ainda, que os textos 
produzidos possam ser oferecidos a revistas especializadas tendo em vista futuras publicações. 
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Projeto: A física dos games: as leis do movimento em jogos de 
plataforma 
 
Professor Orientador: Pedro de Paula Terra 
Departamento: Física 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Física 
Alunos: Mariana Paixão Batista, Guilherme da Silva Esteves Ferreira, Marcus Vinicius dos Santos 
Brito Duarte, Rhian Baruque da Silva Pereira 
 
Justificativa: 
Este projeto se baseia em um artigo de Rodrigues e Simeão Carvalho, da revista Physics 
Education (2013), no. 48, p. 431 (Teaching physics with Angry Birds: exploring the kinematics 
and dynamics of the game) que explora o jogo Angry Birds como um laboratório para ensino da 
cinemática. A cinemática é uma disciplina da Física que descreve os movimentos, a partir da 
análise matemática da posição, da velocidade e da aceleração ao longo do tempo. A partir disso, 
podem-se também determinar as características das forças e das energias em um sistema.  
Nesse sentido, atualmente temos uma fácil disponibilidade de recursos para filmar movimentos 
e para analisá-los por meio de software, o que constitui uma ferramenta poderosa de 
compreensão da mecânica. Faremos esse estudo com base em movimentos que ocorrem nos 
jogos de plataforma 2D por dois interesses particulares para os alunos: 1) exercitar métodos de 
análise experimental sem os problemas oriundos da necessidade de insumos materiais 
específicos e sem a influência de efeitos eventualmente indesejáveis, como forças de atrito; 2) 
criar, de primeiros princípios, um modelo para a mecânica programada em uma realidade 
virtual, que não corresponde necessariamente aos modelos para a mecânica já estabelecidos, 
e, portanto, não consta de bibliografia existente. 
 
Objetivos: 

• Estudar as leis do movimento programadas em um jogo de videogame;  
• Contrastar essas leis com os modelos físicos estudados;  
• Entender os motivos por trás das escolhas feitas pelos designers para fazer as leis dessa 

forma, quando houver diferença com os modelos aplicados ao mundo real.  
 
Resultados Esperados: 
Do ponto de vista do desenvolvimento de habilidades e de aculturamento científico dos 
estudantes envolvidos, esperamos deles:  

• Aprender a lidar com erros e aproximações inerentes aos processos de medida;  
• Aprender a utilizar sistemas computacionais para a solução de problemas físicos;  
• Estender seus conhecimentos da mecânica clássica, contrastando-os com as regras 

programadas em jogos virtuais.  
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Projeto: A pontencialidade pedagógica dos games de estratégia: 
pesquisa histórica e a modagem de um game 
 
Professor Orientador: Pedro Guimarães Pimentel 
Departamento: História 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: História; História do Brasil; História da América Latina 
Alunos: Vitor Gomes de Faria, Victor Berbat Paula, Gustavo Duarte de Oliveira, Matheus Leandro 
do Carmo Giangiarulo 
 
Justificativa: 
Vivemos num mundo cada vez mais mediado pelas novas tecnologias de informação e 
comunicação. É cada vez mais comum o uso de computadores, tablets e smartphones no 
cotidiano das pessoas, sobretudo das gerações mais jovens, os chamados nativos digitais. 
Reconhecendo tal fenômeno, entendemos que é cada vez mais importante a inserção de tais 
ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem da educação básica. É urgente o 
papel da educação na mediação do uso dessas tecnologias e na apropriação das mesmas quando 
necessário para aproximar o ensino da realidade vivida por muitos estudantes. É nesse sentido 
que o nosso projeto busca analisar o papel de games de estratégias no processo de ensino-
aprendizagem e ao mesmo tempo propor usos didático de tais jogos.  
O presente projeto é a segunda etapa do projeto iniciado ano passado por mim e pelo professor 
Rômulo Paura, no qual levantamos a potencialidade pedagógica dos games de estratégia. Os 
estudantes envolvidos no projeto de pesquisa analisaram de forma crítica os games de 
estratégias, passaram a entendê-lo não só como uma prática voltada para a lazer, mas a sua 
potencialidade no processo de ensino e aprendizagem. Entraram em contato com 
procedimentos de pesquisa, leitura de textos acadêmicos e elaboração de questionário para 
reconhecimento de público alvo e análise de dados. Desenvolveram a habilidade de elaboração 
de atividades pedagógicas e mediar o processo de ensino-aprendizagem com estudantes do 6º 
e 7º ano do Ensino Fundamental.  
Entendemos que os games de estratégia com temática histórica permitem uma apropriação 
lúdica de conhecimento referentes a diferentes experiências históricas, sendo, em alguns casos, 
mais atrativo à estudantes da educação básica (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). É grande 
e variado o número de jogos do gênero de estratégia, assim como é a diversidade de 
experiências históricas abordadas em jogos já existentes. Entretanto, é notório a carência e até 
a ausência da temática brasileira em tais jogos. Diante desse problema, nosso projeto busca 
construir alternativas que trabalhem a temática da História do Brasil nesses games.  
A empresa inglesa Creative Assembly, vinculada à gigante SEGA, é criadora da franquia Total 
War, hoje com dez títulos de jogos e dezenas de expansões. Para dar dinamismo aos seus jogos 
e abrir canais de diálogo com seus fãs a empresa disponibiliza a biblioteca de alguns dos seus 
títulos para que os usuários possam fazer alterações nos mecanismos dos jogos, os chamados 
mods. A série de jogos do Total War tem como foco central batalhas históricas, o jogador pode 
ter a experiência virtual de comandar um grande exército e ser um general no campo de batalha, 
é capaz de escolher cada movimento que as suas unidades fazem, o momento de atacar etc.  
Para vincular o jogo a temática da história brasileira escolhemos recortar o período histórico da 
Guerra do Paraguai (1864-1870). Essa guerra foi o maior conflito armado da América do Sul, 
envolveu quatro países no contexto de formação e consolidação dos seus Estados-nacionais: 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ela teve grande importância para a História desses países, 
no Brasil é considerada ainda hoje pela historiografia como divisor de águas para os rumos 
tomados pelo Império do Brasil.  
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Objetivos: 
• Elaborar um mod do Medieval II: Total War para a Guerra do Paraguai; 
• Analisar a historiografia referente à Guerra do Paraguai;  
• Analisar diferentes mods já desenvolvidos a partir do Medieval II: Total War;  
• Analisar fontes primárias textuais e imagéticas referente à Guerra do Paraguai, com fins 

de adaptabilidade para um game;  
• Produzir textos históricos explicativos para o jogo;  
• Desenvolver competência técnica para utilizar diferentes programas de edição de 

imagens, vídeos e textos a partir de aplicativos criados por modadores;  
• Compartilhar todo o processo de desenvolvimento do mod em fóruns de discussão na 

internet como o Total War Center - http://www.twcenter.net/;  
 
Resultados Esperados: 

• Elaboração de textos específicos para a inserção na modagem do jogo que versem sobre 
a temática definida (Guerra do Paraguai);  

• Relatório/artigo com análise sobre o processo de pesquisa para adaptação do jogo  
• Relatório sobre o desenvolvimento da versão;  
• Apresentação de resultados em feiras e eventos acadêmicos dentro e fora do Colégio 

Pedro II. 
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Projeto: Desvendando o DNA: um olhar sobre a Genética e a 
Biologia Molecular através da Divulgação Científica 
 
Professor Orientador: Pedro Henrique Ribeiro de Souza 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Genética e Biologia Molecular 
Alunos: Ana Beatriz dos Reis Paolino, Davi Longo Wendhausen, Israel Costa Stofel, Luíza Santos 
Donato 
 
Justificativa: 
A Genética e a Biologia Molecular ganharam espaço a partir da segunda metade do século XX, 
principalmente através da divulgação da estrutura do DNA (ácido desoxirribonucleico), em 1953, 
e do desenvolvimento da Engenharia Genética e da Biotecnologia, nos anos 1970. Com isto, 
ocorreu uma verdadeira revolução científica na área biológica, onde as pesquisas em Biologia 
Molecular se estenderam por vários setores da pesquisa como Medicina, Agropecuária, 
Sistemática e Evolução. Além disto, o tema é de grande cobertura pelos principais meios 
midiáticos, como televisão, jornais, revistas e internet, explorando assuntos como exames de 
DNA para paternidade e investigações criminais, clonagem, alimentos transgênicos e 
manipulação genética. Entendendo a Divulgação Científica como uma forma de tornar acessíveis 
os conhecimentos científicos, pois estes são do interesse da população em geral, que vive um 
momento especialmente influenciado pela atividade científica, ressalta-se a importância deste 
objeto de pesquisa apresentado nesta proposta. Concluindo, o professor orientador é 
especialista em Divulgação Científica, que foi objeto de pesquisa de suas dissertação de 
Mestrado e tese de Doutorado. 
 
Objetivos: 

• Aprofundar o tema, apresentando conceitos centrais relativos à Genética e à Biologia 
Molecular;  

• Ressaltar a importância destas áreas do conhecimento, entendendo as diversas 
potencialidades da pesquisa científica e seu impacto em outras áreas biológicas;  

• Entender como são as pesquisas científicas nesta área e de forma geral, do que tratam 
e de que recursos necessitam;  

• Demonstrar, através de práticas em laboratório, como funciona a pesquisa nesta área, 
de maneira que haja um contato inicial com esta pesquisa;  

• Identificar, em diversos materiais de Divulgação Científica, o que e como é falado sobre 
esta área;  

• Elaborar materiais de Divulgação Científica a respeito da temática. 
 
Resultados Esperados: 
Dada a relevância do tema na atualidade, espera-se que haja interesse e comprometimento por 
parte dos alunos, que estes não só se tornem mais conhecedores do tema abordado como 
desenvolvam aptidões necessárias para a prática científica. Os alunos devem entender como 
funciona uma rotina de trabalho em laboratório, como seguir protocolos e procedimentos 
laboratoriais, como se elabora uma hipótese científica, como se desenvolve e se aplica uma 
metodologia de coleta dos dados da pesquisa e como se interpreta os resultados. Além disto, os 
alunos deverão produzir materiais de Divulgação Científica, sejam estes cartilhas, reportagens, 
vídeos, blogs ou estandes expositivos, que visem trazer novos conhecimentos a respeito da 
Genética e da Biologia Molecular, relacionando a pesquisa científica e seu impacto na sociedade. 
Estes materiais serão exibidos para a própria comunidade escolar do Colégio Pedro II. 
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Projeto: Iniciação Científica em Ciências Humanas no Museu da 
República 
 
Professor Orientador: Pedro Krause Ribeiro 
Departamento: História 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Mélany Reis de Menezes, Larissa de Oliveira Cutrim Serra, Layla Paula Barbosa Boa 
Morte Santana,  
 
Justificativa: 
A parceria e cooperação entre o Colégio Pedro II (MEC), através de seu Departamento de 
História, e o Museu da República (IBRAM – MinC) baseia-se numa longa trajetória de construção 
de afinidades. Visitado anualmente por centenas de estudantes do colégio em virtude de seu 
acervo permanente contemplar temas e problemas da História da República, o Museu, seus 
Jardins, Biblioteca e Arquivo Histórico acabaram tornando-se destino obrigatório das aulas de 
campo, tanto para alunos do Ensino Fundamental quanto para os do Ensino Médio. Tanto as 
exposições permanentes, quanto as mostras temporárias, fazem parte dos recursos utilizados 
com frequência pelos professores da disciplina para desenvolverem conteúdos programáticos 
consolidados.  
Entre as muitas idas e vindas dos estudantes, professores e técnicos do Museu pelos corredores, 
surgiu o desejo de aproximação entre as partes, que foi se consolidando em atividades e 
pesquisas dos professores nos acervos da instituição. Com o passar do tempo, aventou-se a 
possibilidade de criarmos nesta instituição um campo de iniciação científica júnior que 
oferecesse aos alunos do Ensino Médio do Colégio as chances de experimentação das atividades 
científicas e profissionais desenvolvidas pela equipe de arquivistas, museólogos, bibliotecários, 
sociólogos, historiadores, restauradores, administradores, entre tantos outros, que atuam no 
Museu da República.  
Como foco principal desse projeto, definiu-se o desenvolvimento da capacidade de reflexão e 
construção do conhecimento histórico a partir da materialidade do acervo do Museu. Ele 
representa uma possibilidade concreta de reflexão sobre o papel dos museus na preservação da 
nossa memória coletiva. Podemos destacar o interesse do Colégio Pedro II em propiciar aos seus 
alunos do Ensino Médio experiências relevantes de iniciação à pesquisa ao mesmo tempo que 
lhes oferece aproximações profissionais tão significativas na hora de escolherem suas carreiras. 
O processo pedagógico também pode ser enriquecido pela realização de eventos conjuntos 
Escola-Museu, entendidos como espaços educativos distintos e complementares.  
O projeto existe desde 2014, quando, sob orientação da prof.ª dr.ª Cláudia Affonso, uma aluna 
do Colégio Pedro II trabalhou no a acervo do Museu da República. No ano de 2015, sob a 
orientação da mesma professora, fortalecemos nossos vínculos, incluindo quatro alunas nesse 
projeto de Iniciação Científica. No ano de 2016, o projeto contou com 10 bolsistas, distribuídos 
em 5 setores do museu. Já no ano de 2017, foram, ao todo, 11 bolsistas, distribuídos em 7 
diferentes setores da instituição parceira. Nos dois últimos anos, o grupo de professores 
envolvidos na atividade propuseram visitas técnicas a diversas instituições do Rio de Janeiro, 
obtendo, ainda, ajuda de custo para visitações técnicas e palestras em instituições portuguesas. 
Por fim, no ano de 2017, foi promovida a I Jornada de Iniciação Científica (Museu da 
República/Colégio Pedro II), estreitando ainda mais os laços entre o colégio e o museu.  
 
Objetivos: 
Os alunos e alunas selecionados para atuar neste Programa frequentarão os setores e seções do 
Museu da República, se familiarizando com as características das carreiras de pesquisador e de 
profissionais de nível superior (Estágio Profissional) em atividades diversas no Museu da 



139 
 

República. Os setores do Museu da República participantes do Programa são: Arquivo Histórico, 
Biblioteca, Reserva Técnica, Educativo e Pesquisa. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se que, ao longo das atividades, os alunos do CPII sejam capazes de formular um Pré-
projeto de produto final, desenvolvê-lo a partir da apropriação das fontes disponíveis no Museu 
e apresentarem-no em formatos diversos, mas que incluem necessariamente a participação na 
Jornada de Iniciação Científica do Colégio Pedro II. São produtos finais aceitos, entre outros: 
visitas mediadas ao Museu; exposições especialmente montadas no Museu ou no CPII; jogos 
Educativos; produção de materiais didáticos diversos. 
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Projeto: Educação após a ocupação (Sociologia, escola e 
transformação social) 
 
Professor Orientador: Raphael Millet Camarda Corrêa 
Departamento: Sociologia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Sociologia da Educação 
Alunos: Mayra Alves de Castro, Juliana Ribeiro Gonçalves Rodrigues, Maria Eduarda Vasconcelos 
de Souza, Thalita Varela da Silva 
 
Justificativa: 
A escola é o espaço de materialização dos princípios políticos e pedagógicos construídos pelas 
pesquisas na área de educação e pela prática dos profissionais que nela trabalham. A escola é, 
portanto, resultado de projetos e ideais, assim como da prática cotidiana e disponibilidade 
material para seu funcionamento. É um pressuposto que os estudantes são a finalidade da 
existência da instituição escolar, mas o conhecimento que produzem sobre sua experiência não 
costuma ser sistematizado e incluído no processo formal de sua formação global. Essa pesquisa 
propõe a recuperação dos saberes dos alunos sobre sua própria experiência escolar e 
proporcionar a sua conscientização sobre os princípios políticos, pedagógicos e institucionais 
que a orientam. Através do conhecimento das principais linhas pedagógicas e da comparação 
de sua experiência escolar com outras experiências escolares tradicionais e críticas, espera-se 
que os estudantes possam elaborar uma avaliação consciente de sua própria escola assim como 
propor novos projetos e práticas educacionais. 
 
Objetivos: 

• Realizar pesquisa diagnóstica no campus sobre como os estudantes compreendem os 
instrumentos de avaliação aos quais são submetidos: provas individuais, pesquisas e 
trabalhos em grupo; 

• Pesquisar fontes, métodos e possibilidades para o estudo dos fenômenos educacionais 
na atualidade; 

• Ler textos sobre avaliação produzidos pelas linhas pedagógicas tradicionais e críticas.  
• Realizar pesquisa semelhante à realizada na própria escola em outra escola orientada 

por princípios pedagógicos alternativos; 
• Desenvolver métodos de coleta de dados quantitativos e qualitativos através de 

entrevistas e formulários; 
• Interpretar dados quantitativos e qualitativos produzindo gráficos, tabelas e sínteses 

textuais; 
• Comparar dados de amostras diferentes; 
• Produzir um diagnóstico sobre o processo de avaliação no Colégio Pedro II, seus 

objetivos e eficiência; 
• Pesquisar outras formas de avaliação utilizadas por diferentes escolas e analisa-las sob 

a luz de seus objetivos e em relação a outras formas de avaliação conhecidas.  
 
Resultados Esperados: 

• Aprendizado de técnicas de estudo e pesquisa da Sociologia para análise de fenômenos 
educacionais; 

• Produção de um diagnóstico sobre a experiência dos estudantes dos princípios políticos 
e pedagógicos que orientam sua vida escolar; 

• Conscientização dos estudantes e da comunidade escolar sobre os objetivos e 
fundamentos pedagógicos e políticos que orientam os procedimentos de avaliação 
existentes em nossa escola; 



141 
 

• Desenvolvimento do senso crítico dos estudantes em relação aos princípios pedagógicos 
tradicionais e críticos; 

• Promoção da criatividade e capacidade de formalização de propostas e projetos 
originais e inovadores na área de educação; 

• Apresentação de propostas de avaliação ou educativas desenvolvidas a partir do 
conhecimento produzido com a pesquisa.  
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Projeto: (Re) Conhecendo a cultura corporal do Campus Engenho 
Novo II: subsídios para a construção de um currículo intercultural 
em Educação Física Escolar 
 
Professor Orientador: Raquel Firmino Magalhães Barbosa 
Departamento: Educação Física 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Educação Física 
Alunos: Carlos Eduardo Gomes de Oliveira, Marcelo Luiz Cunha Dos Santos, Giselle Cristina de 
Oliveira Lisboa, Stefanie R. C. Dos Santos 
 
Justificativa: 
No ano de 2016, o Departamento de Educação Física (DEF) do Colégio Pedro II (CPII) iniciou um 
novo processo de reestruturação curricular. Esse processo envolveu a participação de um 
conjunto representativo do corpo docente dos 14 Campi e a consulta de um número significativo 
de discentes em todos os Campi, matriculados na parte final de cada ciclo de formação (5º ano 
e 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio). Dentre as intenções explicitadas 
pelo grupo envolvido nesta elaboração estava a criação de um currículo que contemplasse 
identidades docentes e discentes e, a escrita democrática inclusiva tornou-se uma das premissas 
básicas da construção desse documento, com base no reconhecimento de que "a diferença está 
no chão da escola" (CANDAU, 2011, p.25).  
O texto da Proposta Pedagógica do Departamento de Educação Física (PPEF) orienta, pautado 
em Neira (2015), que é tarefa de docentes e discentes "assegurar as diferenças em princípios 
plurais que se expressam nas inúmeras instâncias políticas, religiosas, estéticas, éticas ou de 
gênero, em suma, reconhecer a diversidade cultural em sua expressão dinâmica de significados 
construídos diversificadamente em contextos específicos" (PPEF, 2017, p.8). Um dos caminhos 
eleitos para assegurar o cumprimento dessa tarefa é a interdisciplinaridade, compreendida aqui 
como uma atitude frente ao conhecimento que possibilita, aos diferentes membros da 
comunidade escolar, “compreender aspectos ocultos no ato de aprender e dos aparentemente 
expressos, colocando-os em questão” (FAZENDA, 2002, p.11). Esse olhar múltiplo dirigido aos 
diferentes objetos do conhecimento permite, também, o reconhecimento, a amplificação e a 
valorização das diferentes vozes dos sujeitos que habitam a escola.  
Com base nas orientações sugeridas pela PPEF, a equipe de Educação Física do Campus Engenho 
Novo II (CENII) assume como base teórica de seu planejamento curricular a abordagem 
intercultural e busca, no desenvolvimento das práticas pedagógicas, propor, de forma dialógica, 
novas possibilidades de estratégias e conteúdos que valorizem a diversidade e as diferenças nas 
aulas de Educação Física. É neste contexto que este Projeto de Iniciação Científica Júnior se 
insere.  
Ao propor um projeto de iniciação científica que envolve o (re)conhecimento da cultura corporal 
do CENII espera-se construir, numa perspectiva dialógica, bases para a criação e a 
implementação de um currículo de orientação intercultural na disciplina Educação Física, que 
atenda aos seguintes princípios: reconhecimento e valorização das identidades culturais dos 
sujeitos envolvidos; promoção da justiça curricular, distribuindo de maneira equilibrada as 
manifestações da cultura corporal e promovendo a reflexão sobre o privilégio de umas 
manifestações em detrimento de outras; descolonização do currículo, trazendo à luz práticas 
corporais típicas de grupos historicamente silenciados; superação do daltonismo cultural, 
questionando a homogeneização dos processos de aprendizagem; promoção da ancoragem 
social dos conteúdos, partindo do que é conhecido e problematizando os conhecimentos em 
busca do estabelecimento de práticas corporais que possibilitem, de fato, uma Educação Física 
escolar que atenda a todos e todas.  
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Os princípios acima, que fazem parte de uma pedagogia pós-crítica em Educação Física (NEIRA; 
NUNES, 2009), corroboram para o desenvolvimento metodológico deste projeto. Espera-se, a 
partir dos seus resultados, incentivar o desenvolvimento do protagonismo estudantil no campo 
da pesquisa científica em Educação Física; colaborar para construção da identidade discente, 
valorizando talentos e despertando vocações científicas; e contribuir para a ressignificação e 
produção do conhecimento sobre as manifestações da cultura corporal no contexto do CENII.  
 
Objetivos: 

• Identificar, descrever e analisar as práticas corporais que integram o cotidiano de 
discentes do segundo segmento do Ensino Fundamental, de discentes do Ensino Médio 
e demais membros da comunidade escolar (docentes, equipe de gestão, servidores, 
profissionais terceirizados, estagiários e familiares) que tenham vínculo direto com o 
campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II; 

• Mapear e analisar artigos científicos que versam sobre a abordagem intercultural de 
currículo nas aulas de Educação Física;  

• Investigar e analisar, quais são as práticas corporais predominantes realizadas por 
docentes, discentes e demais membros da comunidade escolar, e como elas ocorrem 
dentro e fora da escola;  

• Construir, com base nos dados da produção científica pesquisada e nos sentimentos e 
percepções pessoais da comunidade escolar acerca das práticas corporais, uma 
proposta de distribuição de temas da cultura corporal a serem abordados nas aulas de 
Educação Física escolar, de modo a contemplar os princípios da abordagem intercultural 
de currículo.  

 
Resultados Esperados: 

• Produção de material audiovisual para sistematizar reflexões, compartilhar e expor os 
resultados parciais da pesquisa, abordando também as percepções dos bolsistas acerca 
do próprio processo de aprendizagem durante a iniciação científica;  

• Elaboração e submissão de artigo científico com os resultados finais da pesquisa;  
• Organização de evento interno para apresentação dos resultados finais da pesquisa e 

para problematização coletiva acerca da proposta de distribuição de temas da cultura 
corporal a serem abordados nas aulas de Educação Física escolar, construída pelos 
bolsistas durante a ICJR. 
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Projeto: Questões de gênero em documentários 
 
Professor Orientador: Raquel Simas 
Departamento: Sociologia 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Sociologia 
Alunos: Lucas Azevedo de Jesus Mancuso, Gabriela Miranda Antunes, Camilla Perreli de Amorim 
Silva, Sara Cardoso Pinheiro 
 
Justificativa: 
Pensamos a escola como um espaço de construção do conhecimento que deve garantir tanto o 
acesso de pessoas de diferentes orientações, crenças e comportamentos, quanto ampliar a 
concepção de inclusão para que os(as) estudantes sejam protagonistas no processo ensino-
aprendizagem. Desta forma, o projeto busca contribuir para o protagonismo estudantil ao 
propor a construção de um grupo autogestionário para pesquisar questões de gênero, em 
especial para investigar o movimento feminista brasileiro nas décadas de 1970 e 1980.  
É importante que esta investigação seja fundamentada em procedimentos científicos, na 
medida em que os sujeitos serão estimulados a aprofundar o conhecimento sobre o assunto, 
desnaturalizando, inclusive, padrões de gênero legitimados por relações de poder.  
Além disso, o trabalho em grupo com bolsistas das equipes de História (do projeto História do 
Brasil em Documentários), de Inglês (no grupo de estudo de Diversidade de Gênero) e de outros 
professores da equipe de Sociologia caminha para a consolidação de uma escola que valorize a 
circulação de conhecimento e a interdisciplinaridade. Desta forma, as(os) estudantes produzirão 
um conhecimento científico não reduzido aos limites disciplinares. Este projeto consiste numa 
continuidade da iniciação científica ocorrida no ano de 2017. Cabe frisar que os bolsistas 
apresentaram um ótimo envolvimento com a pesquisa, percebendo as limitações e as vantagens 
da produção de conhecimento científico. 
 
Objetivos: 

• Socializar as(os) estudantes em procedimentos de pesquisa científica, incluindo a escrita 
acadêmica. Um dos objetivos da proposta é trabalhar num artigo e participar de eventos 
da área de Sociologia, como por exemplo o Encontro Estadual de Ensino de Sociologia 
(ENSOC) que irá ocorrer em setembro; 

• Ampliar as discussões sobre gênero e sexualidade, contribuindo para uma base 
formativa das(os) estudantes que dialogue com teorias científicas. A escolha do tema 
de investigação colocou a necessidade também de haver uma leitura maior sobre a 
ditadura civil-militar brasileira de 1964 a 1985; 

• Participação ativa nas políticas para a diversidade de gênero na instituição, integrando 
o Grupo de Estudo de Diversidade de Gênero de SCIII.  

 
Resultados Esperados: 
Esperamos que a pesquisa das(os) estudantes nos documentos do Arquivo Nacional resulte em 
um documentário com o tempo estimado de 5 a 15 minutos sobre a consolidação do movimento 
feminista no Brasil. Tal mídia será destinada ao uso em sala de aula, de forma que mobilize 
alguns conceitos abordados nos programas de Sociologia e de História.  
Também pretendemos elaborar um ou mais artigo que possam ser publicados em revistas da 
área, como a Revista Perspectiva Sociológica do departamento de Sociologia e/ou apresentados 
em eventos. 
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Projeto: Três visões sobre a economia política: as perspectivas 
liberal, socialdemocrata e socialista 
 
Professor Orientador: Renata Karla Magalhães Silva 
Departamento: Sociologia 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Economia 
Alunos: Lucas Pedro Ferreira Leal Silva, João Vitor Gonçalves de Oliveira, Ana Carolina Santos de 
Lima, Gabriel Coelho Torres 
 
Justificativa: 
A presente proposta de Iniciação Científica surgiu a partir de demandas dos próprios estudantes, 
que gostariam de compreender melhor as relações entre as divergências econômicas e as 
divergências políticas dos pensadores liberais e socialistas. A curiosidade a respeito dessas 
questões apareceu já nas aulas de Sociologia e, posteriormente, transbordaram a sala de aula, 
por meio de debates nos próprios corredores da escola. Então a professora e os estudantes 
decidiram enfrentar o desafio de conhecer melhor essas questões por meio de uma Iniciação 
Científica Jr. Esse elemento, por si só, já pode ser considerado justificativa fundamental para a 
realização desta pesquisa: o fato de que ela parte de um anseio especial dos próprios 
estudantes. Para além disso, conhecer as divergências e a pluralidade de pontos de vista em um 
campo do conhecimento é também muito importante para o desenvolvimento de habilidades 
intelectuais fundamentais ao pensamento científico e à vida em coletividade. Nesse sentido o 
projeto se destaca por abordar o debate entre três perspectivas distintas. Além do já exposto, o 
projeto também se justifica por seu conteúdo. O conhecimento da economia é fundamental 
para a aprendizagem de diversas disciplinas aprendidas na escola (como a sociologia, a filosofia, 
a história e a geografia) e para a formação de adultos socialmente conscientes e responsáveis, 
já que sem ele não há compreensão suficiente do capitalismo contemporâneo e das suas crises 
– tema que move e motiva diversas práticas sociais de grande impacto, desde a interpretação 
de um noticiário de televisão até a decisão de migrar de uma região a outra do país ou de votar 
neste ou naquele candidato. 
 
Objetivos: 

• Investigar as diferenças existentes entre as perspectivas liberal, socialdemocrata e 
socialista da economia, buscando compreender também as consequencias políticas 
dessas perspectivas; 

• Desenvolver a prática de leitura de textos teóricos e o movimento de reflexão sobre 
esses textos em relação com as práticas e as experiências vividas dos estudantes;  

• Conhecer os conceitos e as preocupações básicas da Economia, investigando o seu 
objeto principal e relacionando-a às disciplinas aprendidas na escola;  

• Refletir e produzir questionamentos, a partir dos conceitos estudados, a respeito do 
significado das crises econômicas para cada uma das percepções estudadas;  

• Escrever a partir de leituras em Economia;  
• “Traduzir” o saber econômico, de modo a adequá-lo aos objetivos e perspectivas dos 

estudantes do ensino básico, especialmente do ensino fundamental 2. 
 
Resultados Esperados: 

• A leitura e os debates de três livros de introdução à economia, cada qual representando 
uma perspectiva distinta sobre os processos econômicos;  

• A produção de um material didático de introdução à economia voltado para o ensino 
fundamental 2;  

• A produção de pequenos resumos e fichamentos sobre as leituras;  
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• A produção de um banner para a apresentação na Jornada de Iniciação Científica. 
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Projeto: Argumentação e Demonstração em Matemática 
 
Professor Orientador: Renato de Carvalho Alves 
Departamento: Matemática 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Matemática 
Alunos: Alissa Azevedo Aires Santana, Beatriz Esmoris Russo, Luiza Mascia Nobre da Silva, Flávia 
da Silva Almeida 
 
Justificativa: 
Na área da Matemática ou em outras áreas que dela dependem mais diretamente (como 
Estatística, Física ou Engenharias) é comum o uso de demonstrações, tanto como forma de 
validar resultados ou teorias, quanto no sentido de comunicar, argumentar sobre determinado 
resultado. Nesse sentido, é importante que estudantes com interesse em prosseguir seus 
estudos em Matemática (ou nas outras áreas citadas) tenham contato com a estrutura de uma 
demonstração, quando a mesma se faz necessária, e aprendam a diferenciar uma argumentação 
(sugestão de justificativa) de uma demonstração (a justificativa). 
 
Objetivos: 
Propiciar aos alunos o contato com diferentes tipos de argumentação em Matemática 
(numérica, algébrica, geométrica), bem como à análise da estrutura de uma demonstração 
(domínio de validade, hipótese, tese); estimular os alunos a, de forma autônoma, terem a 
iniciativa de formular conjecturas, estabelecer hipóteses e teses, bem como a aprenderem a 
justificar (ou a contradizer) uma determinada proposição. 
 
Resultados Esperados: 
Ao final do projeto espera-se que os alunos saibam diferenciar uma argumentação (justificativa 
não formal) de uma demonstração (justificativa formal) em Matemática, bem como saibam 
reconhecer que passos devem ser dados em uma eventual tentativa de se demonstrar uma 
proposição matemática. 
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Projeto: Cinema e História: métodos, práticas e ensino 
 
Professor Orientador: Robertha Pedroso Triches Ribeiro 
Departamento: História 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Mariana Cordeiro de Castro, Camille da Paixão Silva de Jesus, Yasmin Ayla Dias 
Monteiro, Alysson Gabriel Sant''Anna Menezes 
 
Justificativa: 
A utilização de imagens cinematográficas como um importante recurso didático no ensino de 
História não é novidade. Desde 1912, Jonathas Serrano, então professor do Colégio Pedro II e 
autor de livros didáticos, já apontava para a importância de os docentes recorrerem a filmes de 
ficção ou documentários para facilitar o aprendizado da disciplina, fugindo um pouco do modelo 
das aulas expositivas, tão largamente adotadas em sua época. Mais de um século depois, vários 
estudos vêm reforçando não apenas o potencial educativo das imagens em movimento, mas 
também o fato de se constituírem enquanto produtos culturais, ou seja, produzidos em 
contextos específicos, por determinados grupos e com objetivos definidos. São, portanto, 
documentos históricos, que podem ser tomados pelos historiadores como importantes fontes 
de pesquisa e utilizados em sala de aula não para ilustrar os conteúdos da disciplina, como 
defendia Jonathas Serrano, mas para, dentre outras possibilidades, comparar diferentes pontos 
de vista sobre determinados eventos e processos históricos.  
Hoje em dia, após o desenvolvimento das tecnologias audiovisuais e da internet, os filmes se 
tornaram algo corriqueiro no cotidiano dos discentes, submetidos a um verdadeiro bombardeio 
de imagens em velocidade. No entanto, grande parte dos alunos tende a apreender os filmes 
enquanto uma reprodução da realidade, sem estabelecer uma análise crítica dos mesmos, 
tomando os seus discursos como “verdades”, especialmente no caso de filmes históricos. Assim, 
é fundamental que se discuta com os mesmos que as produções cinematográficas não ilustram 
a realidade, elas a reconstroem com base em uma linguagem própria, acabando por revelar os 
valores e as expectativas tanto daqueles que as produziram quanto da sociedade que as 
receberam.  
Este projeto, portanto, partindo dos pressupostos teóricos defendidos por Circe Bittencourt, 
Marc Ferro e Pierre Sorlin, buscar discutir com os bolsistas/pesquisadores as possibilidades 
didáticas do cinema no ensino de História e seu papel na criação de uma nova relação com o 
conhecimento histórico. Além disso, objetiva elaborar propostas de ensino da disciplina a partir 
do uso de filmes, através de métodos que contemplem tanto as questões pedagógicas quanto 
as historiográficas.  
 
Objetivos: 

• Estimular o interesse dos discentes pelo estudo da História, através da utilização de 
diferentes linguagens e da dinamização do processo de ensino-aprendizagem; 

• Aproximar os bolsistas da metodologia de trabalho dos historiadores, através da leitura 
de textos e da análise de fontes históricas; 

• Discutir as possibilidades didáticas do cinema no ensino de História; 
• Caracterizar os filmes enquanto produtos culturais, problematizando os seus discursos 

e suas representações; 
• Elaborar com os bolsistas materiais didáticos que proponham aos docentes práticas de 

ensino de História a partir de algumas produções cinematográficas selecionadas.  
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Resultados Esperados: 
A partir da participação dos bolsistas no projeto “Cinema e História: métodos, práticas e ensino” 
espero, primeiramente, que eles vivenciem a pesquisa em História, conhecendo um pouco mais 
sobre a metodologia de trabalho dos historiadores. Além disso, a partir da discussão sobre a 
temática do cinema e do ensino de História, espero contribuir para o desenvolvimento de 
algumas habilidades e competências, tais como: analisar de forma crítica os filmes, enquanto 
documentos históricos; decodificar signos e códigos não verbais e comparar diferentes pontos 
de vista sobre eventos e processos históricos.  
Espera-se que ao longo do trabalho os bolsistas produzam, sob minha orientação, alguns 
materiais didáticos, como, por exemplo, roteiros de análise de filmes e propostas de atividades 
para as aulas de História, a partir de algumas produções cinematográficas escolhidas pelos 
integrantes do projeto. Essas propostas e esses materiais serão utilizados e experimentados no 
Vídeo Clube de História, projeto desenvolvido por mim no campus São Cristóvão II e oferecido 
às turmas do 9º ano, na modalidade de atividade extracurricular.  
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Projeto: Produção de recursos tecnológicos mediadores do 
processo ensino-aprendizagem de conteúdos de Biociências para 
estudantes com comprometimento visual ou sensório-auditivo 
 
Professor Orientador: Roberto Irineu da Silva 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Educação Especial - 70807051 
Alunos: Pedro Macedo da Silveira, Catarine Xavier Moreira, Stael Kennedy Felipe Barbosa, 
Camila Moraes Bilbáo Cavalcanti 
 
Justificativa: 
A apropriação de um determinado conhecimento científico demanda, em termos de 
aprendizagem, a construção de um significado por parte do educando. Entretanto, a viabilidade 
desta construção é frequentemente comprometida pelas práticas tradicionais de ensino que 
baseiam seu processo de ensino na perspectiva de aulas expositivas. Em consequência, o que se 
verifica é a promoção da simples memorização dos conteúdos e não a apreensão dos 
significados dos mesmos, o que contribui para ambos, analfabetismo e exclusão científica, sendo 
especialmente agravado nos casos dos educandos com Necessidades Educativas Especiais 
(NEEs). Em decorrência desta problemática, e compreendendo que as NEEs devem atuar como 
uma espécie de catalisador para produção de novos métodos didáticos-pedagógicos e 
tecnologias de assistência e inclusão, a plataforma de pesquisa na área da Educação, 
NUPROMADI-BIO, reconhecida pela portaria 2974/2015, tem desenvolvido projetos, cujo 
objetivo é fomentar a promoção de uma Educação Científica Inclusiva no âmbito das Disciplinas 
de Ciências e Biologia. Dentre os empreendimentos, destacam-se: (a) Criação de um banco de 
experimentos no formato de vídeoaulas (com legenda e/ou tradução em LIBRAS), relativo a 
conteúdos de anos letivos inerentes à Educação Básica; (b) Criação de um glossário digital na 
forma de aplicativo, contemplando termos específicos em Ciências e Biologia; e (c) criação de 
um Ambiente de Aprendizagem Virtual de domínio público para universalização do acesso das 
videoaulas produzidas.  
Para este pleito, a saber, candidatura de alunos do Colégio Pedro II para aquisição de bolsas IC 
Júnior, propõe-se a produção de dez videoaulas com tradução em LIBRAS, abordando conteúdos 
de Ciências do sexto ano e cinco aulas apresentando demonstrações de utilização de 
equipamentos e vidrarias inerentes ao laboratório didático de Biociências, projeto este iniciado 
e já premiado por ocasião da XI FECTI. Finalmente, considerando a recém parceria firmada com 
o Instituto Nacional de Tecnologia (Acordo de Cooperação do INT com o Colégio Pedro II, cuja 
publicação consta na Página 10 - Seção 3 - 09/02/2017 do Diário Oficial da União), pretende-se 
continuar a produção do aplicativo glossário de Biociências, produzindo áudios dos termos 
científicos já cadastrados, nas modalidades de vozes masculinas e femininas para efetivar um 
processo de humanização do aplicativo.  
 
Objetivos: 
Produzir ambos, um glossário-aplicativo de termos técnicos em Biociências e um registro 
audiovisual de experimentos laboratoriais com legendas ou tradução em LIBRAS, 
contextualizados com os conhecimentos teóricos ministrados em no Sexto Ano do Ensino 
Fundamental, com a finalidade de fomentar a viabilização de um processo de educação científica 
inclusiva e de formação continuada, a partir da divulgação de tais práticas na forma de um 
acervo em um Ambiente de Aprendizagem Virtual de domínio público.  

• Pesquisar e selecionar para teste, atividades práticas relacionadas ao conteúdo do sexto 
ano do Ensino Fundamental, verificando a adequação das atividades selecionadas ao 
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ano de escolaridade a que se destinam, ao espaço físico, aos recursos materiais e 
humanos disponíveis, ao número de alunos e ao tempo de aula; 

• Produzir videoaulas com tradução em LIBRAS relativas a demonstrações de utilização de 
equipamentos e vidrarias para fins de introdução do aluno surdo no laboratório de 
Biociências; 

• Produzir videoteca legendada em língua portuguesa e com tradução em LIBRAS, dos 
experimentos catalogados; 

• Publicar em um Ambiente Virtual de Aprendizagem os experimentos 
videodocumentados (no formato de vídeoaula), com a finalidade de divulgação 
científica, capacitação e formação continuada, além de formação de recursos didáticos 
para o processo de aprendizagem de alunos com limitação sensório-auditiva; 

• Produzir áudios nas vozes masculinas e femininas dos termos científicos já elencados 
para sua posterior adição no aplicativo-glossário que está sendo confeccionado no 
Instituto Nacional de Tecnologia.  

 
Resultados Esperados: 

• Produção de registros audiovisuais legendados em língua portuguesa e com tradução 
em LIBRAS, concernentes à execução dos experimentos relacionados aos conteúdos do 
Sexto ano do Ensino Fundamental, além de demonstrações de uso de equipamentos e 
vidrarias utilizados no laboratório didático de Biociências; 

• Publicação das videoaulas produzidas em um sítio de domínio público, objetivando o 
processo de divulgação científica; 

• Produção de um aplicativo-dicionário com narrações eletrônicas dos termos científicos 
de Biociências nas vozes masculina e feminina, com fins de humanização; 

• Formação de recursos humanos especializados por meio da contribuição no processo 
de iniciação científica por ocasião da orientação; 

• Promoção de palestras, seminários e encontros pedagógicos para divulgação do 
ambiente virtual nos Campi pertencentes ao Colégio Pedro II; 

• Publicação dos resultados deste trabalho em Congressos e Revistas Científicas 
Indexadas.  
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Projeto: Aplicativos de simulação no ensino de Física para 
dispositivos móveis e Desktop 
 
Professor Orientador: Robson Costa de Castro 
Departamento: Física 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Física 
Alunos: Arthur dos Santos Ranquine, Victor Campbell Meyohas De Freitas, Yasmim de Moraes 
dos Santos, Ana Therezinha Ribeiro Meneses Luiz 
 
Justificativa: 
Este projeto de Iniciação Científica visa dar continuidade ao projeto “Aplicativos de Simulação 
do Ensino de Física para dispositivos móveis” realizado em 2016, no qual foi desenvolvido o 
aplicativo FísicaCP2-Tijuca, que consiste em um aplicativo para celular/tablet que contempla 
simuladores de Experimentos Físicos, e que pode ser usado para o Ensino da Física em sala de 
aula. O projeto continua sendo uma forma de incentivo aos alunos do Ensino Médio Integrado 
em Informática que demonstram interesse em aprofundar seus conhecimentos de Ciência da 
Computação e Física, pois os fenômenos físicos são contextualizados com o uso da tecnologia. 
Além disso, o projeto também visa fortalecer a parceria entre os departamentos de Ciência da 
Computação e Física, incentivando a formação de grupos interdisciplinares.  
Por fim, é importante dar continuidade ao projeto para que o aplicativo FísicaCP2-Tijuca seja 
constantemente aprimorado, de forma a prover o Colégio com uma ferramenta computacional 
inovadora e adequada ao uso na prática docente. Em 2016 o projeto obteve a premiação de 2º 
lugar no seguimento “Ciência da Computação” na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(SEPEX 2016) realizada no CEFET, e que também conquistou o prêmio InovAção 2016 do Colégio 
Pedro II. Em 2017 foram desenvolvidos 4 simuladores computacionais, são eles: Espelhos 
esféricos, Estudo dos gases, Leis de Newton e Lei da Gravitação Universal.  
 
Objetivos: 

• Avaliar o uso do aplicativo FísicaCP2-Tijuca em sala de aula;  
• Disponibilizar uma primeira versão do aplicativo FísicaCP2-Tijuca para ser usado pelo 

corpo docente da Instituição, propiciando a introdução de uma nova ferramenta 
pedagógica no processo de ensino e aprendizagem em Física;  

• Continuar a migração de simuladores já criados na versão Desktop em 2015 para a 
versão mobile;  

• Desenvolver novos simuladores de Física para Desktop e para dispositivos móveis, 
acoplando-os ao aplicativo FísicaCP2-Tijuca.  

 
Resultados Esperados: 

• Disponibilização do aplicativo FísicaCP2-Tijuca para a comunidade escolar;  
• Com a utilização da tecnologia no processo educacional, espera-se aumentar o interesse 

pelas aulas de Física, pois o fenômeno ministrado em sala de aula pode ser observado 
em seu celular ou tablet, em qualquer momento e lugar;  

• Aprimoramento do aplicativo FísicaCP2-Tijuca para incluir novos simuladores;  
• Criação de novos simuladores de Física na versão Desktop. 
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Projeto: Módulos Pedagógicos – Uma experiência com a Inovação 
e Investigação Responsável Projeto integrante do Núcleo de 
Investigação e Ensino de Ciências (NIEC-CP2) 
 
Professor Orientador: Rodrigo Trevisano de Barros 
Departamento: Física 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Ensino 
Alunos: Thiago de Oliveira Ferreira, Dhyana Ataide Ferraz Sarges, Renata Tavares Giraux 
Pinheiro, Bernardo Campos Cardoso 
 
Justificativa: 
O foco do nosso projeto é contribuir de forma abrangente com os processos contra-
hegemônicos para o ensino de ciências, possibilitando que o professor vá além das atividades 
desenvolvidas nas salas de aula, permitindo um maior engajamento dos alunos, professores e 
comunidade escolar no processo de investigação e inovação responsáveis (IIR) (SUTCLIFFE, 
2011). A investigação pauta-se nas seis dimensões-chave do IIR: Envolvimento – participação 
conjunta da comunidade escolar no processo de investigação e inovação; Igualdade de gênero 
– contribuição com a igualdade de gênero, desbloqueando assim todo potencial da sociedade 
civil envolvida; Educação em ciências – promoção de uma educação criativa capaz de responder 
às necessidades futuras da sociedade; Ética – busca por uma maior relevância da aceitação social 
dos resultados da investigação e inovação; Livre acesso – acesso livre e online aos resultados 
das pesquisas e Governação – envolvimento com as decisões políticas que desenvolvam e 
contribuam com a IIR. Sutcliffe (2011) ressalta o caráter recente das discussões que envolvem o 
IIR, quando os debates atuais são fundamentais para evolução e ampliação das discussões que 
implicam essa perspectiva. O avanço se faz à luz dos trabalhos que são propostos e dos 
compartilhamentos dos saberes produzidos. Para o autor, no âmbito da IIR algumas 
características são fundamentais a qualquer projeto que almeje atender as expectativas da 
proposta, que são, por exemplo: produzir benefício social ou ambiental; alcançar engajamento 
contínuo da sociedade; avaliar possíveis danos, riscos e oportunidades sociais; adquirir 
capacidade de adaptação, antecipação e gerência das mudanças sociais e apresentar abertura e 
transparências. Tais expectativas precisam ser mantidas por um projeto que anseie atender as 
bases da IIR. 
 
Objetivos: 
Inspirado no projeto IRRESISTIBLE (REIS e MARQUES, 2016b), desenvolvido pelo instituto de 
educação da universidade de Lisboa, almejamos vivenciar relações entre teoria e prática 
objetivando:  

• familiarizar os alunos com a pesquisa;  
• auxiliar os professores envolvidos na produção de conhecimento sobre sua própria 

condição docente;  
• possibilitar o processo de formação contínua de alunos e professores de nossa escola;  
• estimular projetos de inovação e adequação da educação de ciências a questões de seu 

tempo;  
• estimular o trabalho coletivo e entre disciplinas;  
• produzir e compartilhar 05 materiais que auxiliem a prática pedagógica dos professores 

a partir de temas identificados pelos alunos de nossa unidade escolar. 
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Resultados Esperados: 
• Construir 05 módulos sob metodologia da IIR;  
• Formar alunos sensíveis à investigação como forma de aprendizagem;  
• Possibilitar os alunos a desenvolverem investigações que sigam metodologia 

específicas;  
• Contribuir com a construção de processo contínuo de formação docente. 
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Projeto: "Ocupar também é educar!" Um estudo sobre as 
ocupações estudantis no Colégio Pedro II 
 
Professor Orientador: Rogério Cunha de Castro 
Departamento: História 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Educação, História 
Alunos: Gabrielle Luise de Oliveira Senna, Isadora Garrido, Manoela Geammal Nogueira, Vitória 
Gomes Frreira 
 
Justificativa: 
Durante o ano letivo de 2016, tendo como palavra de ordem a expressão “ocupar também é 
educar”, uma parcela significativa dos estudantes do Colégio Pedro II ocuparam suas unidades 
de ensino com o fito de defender a educação enquanto “direito essencial”. Tal esforço de auto-
instituição, por sua vez, aponta para a perspectiva de que a ação direta e o mutualismo podem 
oferecer um ambiente adequado ao convívio escolar. Além disso, a iniciativa de assumir a gestão 
da escola através de comissões, tais como as de limpeza, segurança, pedagogia, alimentação, 
comunicação e manutenção, aproximou os estudantes da democracia direta ambicionada pela 
proposta das chamadas “Escolas Modernas”.  
O que pretendemos demonstrar é que a partir das ocupações realizadas pelos estudantes, a 
ação direta e o mutualismo reassumiram, em circunstância análoga àquela observada nas 
Escolas Modernas, a condição de importantes ferramentas pedagógicas. Assim, ao reclamar seu 
gerenciamento e estabelecer uma relação federada entre os campi ocupados, nossos jovens, 
ainda que intuitivamente, aproximam-se dos postulados educacionais que, em princípios do 
século XX, orientaram as Escolas Modernas.  
Em outras palavras, a pesquisa objetiva verificar em que medida tal esforço de auto-instituição 
constituiu um contraponto para a “sensação de impotência” alegada pelos estudantes, bem 
como ensejou assembleias e comissões que, por sua vez, aproximam-se das premissas 
apontadas por uma “pedagogia antiburocrática” ancorada na:  
autogestão – supõe a gestão da educação pelos envolvidos no processo educacional; isso 
significa a devolução do processo de aprendizagem às comunidades onde o indivíduo se 
desenvolve (bairro, local de trabalho);  
autonomia do indivíduo – o indivíduo não é meio, é o fim em si mesmo. No universo das coisas 
(mercadorias) tudo tem um preço, porém só o homem tem uma dignidade. Negação total de 
prêmios ou punições.  
Solidariedade – da mesma maneira que o capitalismo cria a competição entre os trabalhadores, 
para superá-la eles desenvolvem formas de solidariedade – sindicatos, por exemplo -; daí a 
educação autogestionária fundar-se prioritariamente não na competição e sim na solidariedade; 
ser uma educação crítica permanente das próprias formas educativas; anti-autoritária, 
preocupando-se em desenvolver as potencialidades de cada um – eis que o indivíduo não vale 
tanto pelo que sabe quanto pelas precondições que tenha para saber mais -; e globalizante, não 
restrita ao taylorismo intelectual. (TRAGTEMBERG, 2012, p.183)  
Nesse sentido, através dos depoimentos coletados entre estudantes, responsáveis e servidores 
do Campus Centro, aos quais acrescentamos a consulta de jornais e documentos oficiais 
produzidos àquela altura, a presente pesquisa pretende oferecer uma reflexão sobre as 
ocupações no Colégio Pedro II, suas implicações para o conjunto da comunidade escolar, assim 
como seu alcance enquanto fenômeno capaz de colocar o ensino como responsabilidade de 
todos. Além disso, pretendemos investigar em que medida ensejou outra forma de poder, bem 
como a oferta do amadurecimento para a autonomia através do efetivo exercício do pensar 
(consenso conseguido nas assembleias) e do fazer (execução das demandas pelas comissões de 
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trabalho), de tal modo que nossos jovens reúnam os cabedais necessários à vida; papel 
significativo da escola na construção da sociedade.  
 
Objetivos: 
O projeto pretende desenvolver um estudo sobre as ocupações estudantis no Colégio Pedro II, 
mais especificamente aquela ocorrida no Campus Centro durante os meses de outubro a 
dezembro de 2016, com o fito de reconhecer as estratégias de natureza pedagógica empregadas 
pelos estudantes, sua proximidade com os postulados da “Escola Moderna”, assim como o 
impacto desse fenômeno para o conjunto da comunidade escolar. Além disso, a pesquisa visa 
compreender como as práticas da ação direta, do mutualismo e do federalismo orientaram as 
relações no espaço da escola durante o período em que ocorreram as ocupações, assim como o 
alcance de sua contribuição para o exercício de “auto-instituição” protagonizado pelos 
estudantes. 
 
Resultados Esperados: 
Além de iniciar os estudantes-pesquisadores nos métodos e conceitos dos estudos em 
educação, possibilitando o contato com a literatura científica nesse campo do conhecimento, o 
projeto pretende promover o debate sobre o papel da escola para a construção da sociedade, 
além de divisar as possibilidades de atuação dos estudantes enquanto principais agentes da 
própria formação. Os resultados da pesquisa deverão ser apresentados através de relatórios, 
banners e debates sobre o tema pesquisado. 
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Projeto: CAAPII - Agroecologia no CPII 
 
Professor Orientador: Rogério Lafayette Pinto 
Departamento: Geografia 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Geografia Física (Pedologia, Biogeografia, Climatologia, Geomorfologia) 
Alunos: Roberta Coutinho Leite Valverde, Luma C. Costa, Milena Simplício Ribeiro, Guilherme 
Matos de Sul 
 
Justificativa: 
O projeto, que se iniciou em 2017, teve mais de 50 inscrições este ano (52 no total), apenas 
entre os alunos de oitavo e nono anos do ensino fundamental. Isso se explica, em parte, pela 
carência de atividades ao ar livre com solo e em contato direto com a natureza, dentro do 
próprio colégio;  
pela necessidade de promover ações de sustentabilidade num espaço onde ainda é forte a 
cultura do desperdício; e é um contraponto ao sedentarismo jovem, ao uso excessivo de 
celulares e ao excesso de urbanização da metrópole.  
Além disso, o projeto em 2017 criou um vínculo com o colégio que inclui a produção de temperos 
para a cantina do pátio (alfavaca - Ocimum gratissimum) e a manutenção de canteiros para a 
compostagem de resíduos orgânicos (folhas secas) e cultivo permanente de plantas alimentícias, 
aromáticas e medicinais. 
 
Objetivos: 

• Promover um contato direto com a natureza através de atividades variadas ligadas à 
agroecologia;  

• Revitalizar espaços ociosos com solo do colégio com o plantio, pelos alunos, de mudas 
diversas;  

• Resgatar conhecimentos esquecidos pelas pessoas da cidade, como o cultivo do próprio 
alimento;  

• Estudar fenômenos naturais locais como as variações de temperatura e a distribuição 
das chuvas.  

 
Resultados Esperados: 

• Aumento da área verde do colégio, com canteiros de plantas alimentícias, aromáticas e 
medicinais;  

• Alunos mais conscientes dos riscos ambientais e da importância da agricultura urbana;  
• Contribuir para a mudança de hábitos e ações de sustentabilidade na instituição pública;  
• Conhecimento do potencial de captação de água da chuva através de sua medição 

anual.  
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Projeto: Quem traz na pele essa marca: relações de gênero e raça 
no espaço escolar 
 
Professor Orientador: Rogerio Mendes de Lima 
Departamento: Sociologia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Sociologia/Ensino 
Alunos: Maria Carolina de Jesus Pinto da Silva, Samella Moreira dos Santos, Fabio Gustavo 
Marques Fernandes, Ellis Siqueira da Silva 
 
Justificativa: 
Dados de diversas pesquisas, em especial aquelas produzidas a partir de dados fornecidos pelo 
IBGE, têm comprovado que na sociedade brasileira as desigualdades de gênero e raça são parte 
do cotidiano. Em diferentes instâncias são inúmeros os dados e exemplos que comprovam que 
as mulheres e as populações negra e indígena sofrem processos históricos de dominação que se 
apresentam tanto de modo objetivo (material) quanto de maneira subjetiva 
(cultural/ideológica). A escola enquanto uma instituição que simultaneamente reflete e forma a 
sociedade, se constitui em lugar privilegiado para observar como se estruturam as relações 
desiguais de gênero e raça. Entretanto, mais que isso, ela é também o espaço onde podem ser 
produzidas outras formas de compreensão e ação que levem à superação das diferentes formas 
de dominação. No caso específico do ensino de Sociologia na escola básica, uma de suas 
premissas é levar os estudantes a estranharem e desnaturalizarem a realidade e os fenômenos 
sociais nos quais estão inseridos. Sendo assim, fomentar o debate sobre as relações de gênero 
e raça no âmbito escolar colabora para que eles desenvolvam formas de identificar, combater e 
reconstruir relações de raça e gênero em novos parâmetros, quebrando preconceitos e 
discriminações que têm efeito danoso e cruel sobre a vida de milhões de pessoas.  
No que se refere ao Colégio Pedro II, uma escola caracterizada pela diversidade dos sujeitos que 
nela atuam e pela capacidade de estar à frente de seu tempo em diferentes questões de 
relevância social, o desenvolvimento desse projeto contribui para a produção de conhecimento 
docente e discente sobre esses temas, especialmente ao conjugar as experiências dos sujeitos 
com um sólido debate sobre reflexões teóricas e pesquisas sobre os temas. Permite ainda 
avançar no debate sobre o papel de formação de nossa escola para além dos conteúdos 
presentes nas grades curriculares, numa perspectiva que vê a educação como elemento de 
emancipação efetiva dos indivíduos, passando da condição de receptáculos passivos de 
conhecimento produzidos por outrem, para coprodutores das explicações sobre sua realidade 
social. Por fim, justifica-se ainda por trazer para dentro do espaço escolar, temas que são 
candentes não somente para o conjunto dos estudantes, mas para toda a comunidade escolar.  
 
Objetivos: 
Criado em 2014, este projeto pretende pesquisar, analisar e refletir sobre as diferentes 
dimensões das relações de gênero e raça dentro da escola, através do desenvolvimento de 
pesquisas que tratem de temas como a trajetória de estudantes negros e negras na instituição 
e na sociedade; o impacto das relações raciais e de gênero na construção das identidades sociais 
de jovens; a construção da identidade feminina numa sociedade que trata desigualmente as 
mulheres; a influência dos estereótipos de gênero e raça construídos pelos meios de 
comunicação e pela literatura no cotidiano escolar; a persistência do racismo e do machismo na 
escola.  
No ano de 2018, o objetivo da pesquisa é produzir uma análise da trajetória de estudantes 
negros e negras do ensino médio, procurando identificar como os pertencimentos de gênero e 
raça (e também classe) influenciam no caminho percorrido na escola básica, em especial no 
Colégio Pedro II, e nas perspectivas futuras que esses jovens traçam para suas vidas.  
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Os objetivos específicos do projeto são:  
• Proporcionar a estudantes do ensino médio experiência na elaboração e 

desenvolvimento de pesquisas científicas que tenham como campo a escola básica; 
• Identificar através de entrevistas semiestruturadas, o papel dos pertencimentos de 

gênero, raça e classe nas trajetórias de estudantes negras e negros na escola básica, em 
especial no Colégio Pedro II, campus Realengo II; 

• Traçar um perfil sociocultural dos estudantes negras e negros participantes da pesquisa; 
• Proporcionar uma reflexão coletiva sobre as relações de gênero e raça no Colégio Pedro 

II, campus Realengo II; 
• Produzir diferentes formas de conhecimento sobre as relações de gênero e raça e seus 

impactos nas trajetórias passadas, atuais e futuras de estudantes negros e negras; 
• Divulgar os resultados da pesquisa em diferentes fóruns acadêmicos.  

 
Resultados Esperados: 

• Formar estudantes da escola básica que sejam capazes de produzir pesquisas e 
conhecimento sobre fenômenos sociais; 

• Ampliar a compreensão de estudantes e professores sobre as relações raciais e de 
gênero no âmbito do Colégio Pedro II; 

• Produzir conhecimento que colabore no combate à dominação de gênero e raça; 
• Verificar similaridades e diferenças nas trajetórias dos estudantes participantes da 

pesquisa; 
• Difusão do conhecimento produzido através da participação em eventos acadêmicos.  
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Projeto: Qual a importância do pensamento para a vida? 
 
Professor Orientador: Rommel Luz Figueira Barbosa 
Departamento: Filosofia 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Maria Eduarda Freitas Gomes, Pedro Gil dos Santos Santiago, Ana Caroline Caicó 
Novaes, Jordana Azevedo Bravo 
 
Justificativa: 
O projeto pretende promover a discussão e análise da relação entre o pensamento (nas formas 
do "conhecimento de si" e da "crítica", mas também da psicologia e antropologia filosóficas, da 
cosmologia ou da metafísica) e as diversas dimensões da vida e da experiência humanas. Será 
dada prioridade a questões tradicionalmente classificadas como éticas ou políticas, mas sem se 
restringir a elas. O interesse dos estudantes, manifestado durante os encontros semanais, será 
fundamental para o direcionamento das pesquisas individuais elaboradas durante a execução 
do projeto. Os projetos anteriores centraram-se nos trabalhos da filósofa contemporânea 
Hannah Arendt e de Platão. Este projeto dá prosseguimento aos anteriores, mas expandindo 
seu escopo: da importância do pensamento para a política, ele se desloca para a importância do 
pensamento para questões que digam respeito a diferentes aspectos da vida e da experiência 
humanas.  
As discussões serão orientadas pela leitura e discussão de textos filosóficos que tratem da 
relação entre as diferentes dimensões da vida humana e o pensamento, como a "Ética a 
Nicômaco", de Aristóteles, obra que permanece sendo uma das principais referências para o 
pensamento ético e político, e cuja leitura servirá de eixo para as demais leituras e discussões. 
O recurso a Aristóteles se deve não apenas a sua relevância filosófica, mas também porque em 
sua obra é de fundamental importância a relação entre o pensamento e a conduta humana. 
Relação esta tematizada por toda a obra, da pergunta inicial a respeito da relevância da reflexão 
ética para a efetiva conduta dos indivíduos, passando pela centralidade do raciocínio para a 
definição de nossos comportamentos, até o lugar da razão na realização plena da vida humana.  
A pesquisa e a discussão qualificada de tais problemas permitirá a formação de uma 
compreensão mais bem fundamentada a respeito dos diferentes problemas éticos com os quais 
nos deparamos cotidianamente. Como os diferentes fins que nos propomos e perseguimos 
contribuem para que vivamos um certo tipo de vida? Qual a relevância dos sentimentos de 
prazer e desprazer para a formação de nossos "gostos" e preferências? É o prazer um critério 
adequado para a avaliação dos fins que propomos para nossas vidas? Em que consiste a justiça 
nas relações humanas? Qual o lugar da reciprocidade nas relações de amizade? Sobretudo, a 
questão maior, para Aristóteles e para nós: em que consiste a felicidade e o que é necessário 
para considerarmos uma vida como boa, realizada, admirável?  
Uma das características do texto aristotélico é justamente o de levar em consideração, para o 
tratamento das questões, as opiniões difundidas pela sociedade a respeito delas. O respeito 
pelas opiniões existentes, a análise de suas diferenças e características é fundamental para a 
reflexão dos problemas abordados e permite aos envolvidos no projeto dispor de um ponto de 
apoio para as discussões no qual a pluralidade é um fator fundamental, bem como a seriedade 
e o rigor. Desse modo, a pesquisa oferece não apenas a ocasião para o desenvolvimento de 
qualidades éticas e cognitivas necessárias a toda discussão pública (seja ela acadêmica ou 
política), mas também um modelo de reflexão no qual valores como a pluralidade, a seriedade 
e o rigor são centrais.  
Para além da relevância das próprias questões a serem trabalhadas, a prática da pesquisa 
qualifica academicamente o discente, preparando-o melhor para etapas posteriores de sua 
educação, além de propiciar o desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais 



161 
 

para o exercício da cidadania, tais como: a livre discussão de ideias; a postura crítica em relação 
aos seus próprios pensamentos e aos dos outros; o respeito às opiniões divergentes; assim como 
o empenho em justificar seus posicionamentos, qualidade fundamental de toda opinião e 
posicionamento que pretenda expor-se ao escrutínio público, característico das discussões em 
ambientes democráticos. 
 
Objetivos: 

• Fomentar a reflexão, a partir de conceitos, de questões como as elencadas acima, 
concernentes ao papel e a relevância do pensamento e da reflexão para diferentes áreas 
da vida humana; 

• Proporcionar aos estudantes meios teóricos e conceituais para uma abordagem 
qualificada de problemas de relevância ética e política; 

• Estimular a reflexão a respeito da abrangência da maioria das questões cuja relevância 
reconhecemos, através da explicitação dos nexos entre diferentes aspectos (éticos, 
psicológicos e metafísicos, por exemplo) de um mesmo problema; 

• Propiciar aos discentes participantes um espaço adequado para o desenvolvimento de 
competências e habilidades próprias à atividade de pesquisa acadêmica e científica; 

• Estabelecer um espaço de livre discussão no qual os discentes poderão exercitar e 
desenvolver habilidades de exposição de ideias e argumentação qualificada. 

 
Resultados Esperados: 

• Desenvolvimento pelos discentes de habilidades e competências próprias à pesquisa 
acadêmica; 

• Aperfeiçoamento da competência de leitura e compreensão de textos filosóficos e 
argumentativos; 

• Aprimoramento da escrita de textos argumentativos e do uso competente de conceitos.  
• Formação de uma postura acadêmica de respeito e comprometimento em relação a 

seus interlocutores e parceiros de pesquisa, bem como para com seu objeto de estudo.  
• Produção, por cada discente, de um texto filosófico-argumentativo, a respeito de um 

dos temas trabalhados ao longo dos encontros semanais; 
• Confecção, pelos discentes em conjunto, de um banner apresentando a pesquisa, a ser 

apresentado quando da Jornada de Iniciação Científica, organizada pela PROPGPEC. 
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Projeto: A potencialidade pedagógica dos games de estratégia: 
pesquisa histórica e a modagem de um game 
 
Professor Orientador: Rômulo Rafael Ribeiro Paura 
Departamento: História 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: História; História do Brasil; História da América Latina; e Ensino de 
História 
Alunos: João Henrique Cardoso, Arthur José Ferreira Nicheli de Carvalho, Maria Antônia 
Rodrigues Camelo, Priscila Cabral de Mesquita 
 
Justificativa: 
Vivemos num mundo cada vez mais mediado pelas novas tecnologias de informação e 
comunicação. É cada vez mais comum o uso de computadores, tablets e smartphones no 
cotidiano das pessoas, sobretudo das gerações mais jovens, os chamados nativos digitais. 
Reconhecendo tal fenômeno, entendemos que é cada vez mais importante a inserção de tais 
ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem da educação básica. É urgente o 
papel da educação na mediação do uso dessas tecnologias e na apropriação das mesmas quando 
necessário para aproximar o ensino da realidade vivida por muitos estudantes. É nesse sentido 
que o nosso projeto busca analisar o papel de games de estratégias no processo de ensino-
aprendizagem e ao mesmo tempo propor usos didático de tais jogos.  
O presente projeto é a segunda etapa do projeto iniciado ano passado por mim e pelo professor 
Rômulo Paura, no qual levantamos a potencialidade pedagógica dos games de estratégia. Os 
estudantes envolvidos no projeto de pesquisa analisaram de forma crítica os games de 
estratégias, passaram a entendê-lo não só como uma prática voltada para a lazer, mas a sua 
potencialidade no processo de ensino e aprendizagem. Entraram em contato com 
procedimentos de pesquisa, leitura de textos acadêmicos e elaboração de questionário para 
reconhecimento de público alvo e análise de dados. Desenvolveram a habilidade de elaboração 
de atividades pedagógicas e mediar o processo de ensino-aprendizagem com estudantes do 6º 
e 7º ano do Ensino Fundamental.  
Entendemos que os games de estratégia com temática histórica permitem uma apropriação 
lúdica de conhecimento referentes a diferentes experiências históricas, sendo, em alguns casos, 
mais atrativo à estudantes da educação básica (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). É grande 
e variado o número de jogos do gênero de estratégia, assim como é a diversidade de 
experiências históricas abordadas em jogos já existentes. Entretanto, é notório a carência e até 
a ausência da temática brasileira em tais jogos. Diante desse problema, nosso projeto busca 
construir alternativas que trabalhem a temática da História do Brasil nesses games.  
A empresa inglesa Creative Assembly, vinculada à gigante SEGA, é criadora da franquia Total 
War, hoje com dez títulos de jogos e dezenas de expansões. Para dar dinamismo aos seus jogos 
e abrir canais de diálogo com seus fãs a empresa disponibiliza a biblioteca de alguns dos seus 
títulos para que os usuários possam fazer alterações nos mecanismos dos jogos, os chamados 
mods. A série de jogos do Total War tem como foco central batalhas históricas, o jogador pode 
ter a experiência virtual de comandar um grande exército e ser um general no campo de batalha, 
é capaz de escolher cada movimento que as suas unidades fazem, o momento de atacar etc.  
Para vincular o jogo a temática da história brasileira escolhemos recortar o período histórico da 
Guerra do Paraguai (1864-1870). Essa guerra foi o maior conflito armado da América do Sul, 
envolveu quatro países no contexto de formação e consolidação dos seus Estados-nacionais: 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ela teve grande importância para a História desses países, 
no Brasil é considerada ainda hoje pela historiografia como divisor de águas para os rumos 
tomados pelo Império do Brasil.  
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Objetivos: 

• Elaborar um mod do Medieval II: Total War para a Guerra do Paraguai; 
• Analisar a historiografia referente à Guerra do Paraguai;  
• Analisar diferentes mods já desenvolvidos a partir do Medieval II: Total War;  
• Analisar fontes primárias textuais e imagéticas referente à Guerra do Paraguai, com fins 

de adaptabilidade para um game;  
• Produzir textos históricos explicativos para o jogo;  
• Desenvolver competência técnica para utilizar diferentes programas de edição de 

imagens, vídeos e textos a partir de aplicativos criados por modadores;  
• Compartilhar todo o processo de desenvolvimento do mod em fóruns de discussão na 

internet como o Total War Center - http://www.twcenter.net/;  
 
 
Resultados Esperados: 

• Elaboração de textos específicos para a inserção na modagem do jogo que versem sobre 
a temática definida (Guerra do Paraguai);  

• Relatório/artigo com análise sobre o processo de pesquisa para adaptação do jogo  
• Relatório sobre o desenvolvimento da versão;  
• Apresentação de resultados em feiras e eventos acadêmicos dentro e fora do Colégio 

Pedro II; 
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Projeto: O corpo nas redes sociais: o olhar através de um filtro 
 
Professor Orientador: Rosane Barreto Dos Santos 
Departamento: Educação Física 
Campus: Niterói 
Área de Conhecimento: Educação Física e Cultura 
Alunos: Giovanna de Souza Leite Alves, Julia Duarte Adler, Thays Portela Guimarães, Isadora 
Rosa Crespo de Freitas 
 
Justificativa: 
Entendemos que a construção de um objeto de estudo não se dá ao acaso ou de uma forma 
simples, mas surge a partir de experiências vividas e de um olhar de curiosidade. Em nossa 
realidade docente é perceptível que as redes sociais, acessadas através de smartphone e tablete 
no próprio ambiente escolar, tem provocado um enorme impacto na percepção de corpo pelos 
adolescentes. Podemos dizer que a rede social, atualmente, é a forma primária de comunicação 
deles e seu principal canal com o mundo exterior e que o corpo tem sido re- significado das 
diversas formas, ângulos, cores e com diversos filtros no intuito de atingir a imagem “perfeita”. 
Não podemos nos abster dessa discussão, já que esta realidade encontra-se na vida, nas mãos 
de nosso adolescentes. É necessário proporcionar a estes estudantes a capacidade de analisar, 
de forma crítica, esses corpos produzido nas redes sociais, entendendo as nuances por de trás 
dos filtros, além de introduzi-los na produção científica, oportunizando um trabalho 
diferenciado e enriquecedor que dificilmente teriam por outros meios. 
 
Objetivos: 
A presente proposta tem como objetivo primordial a aproximação dos alunos com a pesquisa 
científica, estimulando a criatividade, orientando e direcionando os trabalhos, além de propor 
discussões que permeiam a realidade destes alunos a respeito da influência das redes sociais 
sobre o corpo, analisando-o em suas formas comunicativas. E para entender esse corpo da rede 
social, iremos resgatar os sentidos construídos sobre o corpo ao longo da história e as 
representações sociais construídas até a contemporaneidade, analisar as ferramentas utilizadas 
nestas redes para a criação de corpos perfeitos e visíveis, compreender a necessidade de 
visibilidade da imagem e o limite entre o público e o privado. Para isso, levantaremos questões 
como: Eu sou o que posto nas redes? Quem sou eu dentro e fora das redes sociais? Meu corpo 
é “perfeito” para ser publicado? Qual a característica do corpo “perfeito”? Quais ferramentas 
utilizadas para atingir o corpo “perfeito” e quais os sentidos de sua utilização? O corpo sempre 
foi o mesmo ou se modificou com o tempo? Além de outros questionamentos que poderão 
surgir durante o processo. 
 
Resultados Esperados: 
Esperamos que ao final do processo a curiosidade que move o aluno tenha sido o começo ao 
invés do termino em uma resposta simples para os questionamentos. Que eles sejam 
incentivados a buscar as diversas possibilidades de respostas, com base em seus conhecimentos 
prévios ou até mesmo no “senso comum”, mas compreendendo o caráter científico das 
possíveis explicações dos desafios propostos. Além disso, esperamos enriquecê-los com 
conhecimentos que dificilmente teriam acesso se não fosse por meio do projeto e poder 
responder aos questionamentos levantados, além de outros que poderão surgir no decorrer do 
processo.  
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Projeto: Jogos e linguagem de programação: desenvolvendo jogos 
interativos com o auxílio do Scratch 
 
Professor Orientador: Sandro Miranda De Rezende 
Departamento: Projeto Interdisciplinar 
Campus: São Cristóvão II 
Área de Conhecimento: Exatas 
Alunos: Maria Vitoria Souza Costa 
 
Justificativa: 
Desenvolver a autonomia e criatividade para enfrentar as mais diversas situações do cotidiano 
e do mercado de trabalho é um desafio para a escola em um contexto de constantes avanços 
tecnológicos. Considerando que o uso de novas tecnologias perpassa todas as esferas da vida 
cotidiana, faz-se necessário desenvolver habilidades para que os estudantes possam usufruir 
com desenvoltura da cultura digital. A integração das novas tecnologias ao ambiente escolar, 
além de permitir o desenvolvimento de conteúdos de maneira lúdica e dinâmica, representa 
uma necessidade em uma sociedade tecnológica.  
Acreditando que a utilização de uma ferramenta computacional para explorar elementos de 
linguagem e lógica de programação pode contribuir para a melhoria do raciocínio lógico e 
matemático dos alunos e o desenvolvimento de habilidades na resolução de problemas, 
propomos nesse projeto de iniciação científica a utilização da linguagem de programação 
Scratch para a criação de animações e jogos matemáticos educativos.  
O Scratch é uma linguagem de programação criada no Media Laboratory do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), e que pode ser baixado gratuitamente pelo site: 
https://scratch.mit.edu/. Através do software, é possível a criação de animações, videos e jogos 
educativos, por meio de uma interface gráfica lúdica e interativa. O usuário tem ao seu dispor 
diversos comandos e opções de imagens, cores e personagens e, utilizando conhecimentos 
básicos de Matemática e linguagem de programação, é possível a criação de programas como 
blocos de montar, que são intuitivos e apresentam uma sintaxe semelhante a muitas linguagens 
de programação. Assim, através do projeto, proporcionaríamos aos estudantes uma introdução 
à linguagem e lógica de programação e à construção de algoritmos, contribuindo para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico matemático e o desenvolvimento de habilidades para a 
resolução de problemas.  
 
Objetivos: 

• Propiciar uma introdução à linguagem e lógica de programação;  
• Desenvolver programas de computador simples;  
• Despertar a curiosidade e a criatividade, estimulando a autonomia no controle da 

própria aprendizagem;  
• Desenvolver o raciocínio lógico-matemático;  
• Utilizar ferramentas tecnológicas para a resolução de problemas do cotidiano;  
• Promover reflexões sobre novas tecnologias e sociedade. 

 
Resultados Esperados: 

• Compreender o conceito de algoritmo e seu uso na resolução de problemas;  
• Estar familiarizado com as estruturas lógicas clássicas de programação;  
• Utilizar a ferramenta Scratch com desenvoltura para o desenvolvimento de animações 

e jogos;  
• Refletir criticamente sobre o impacto de novas tecnologias no cotidiano;  
• Resolver problemas simples através da criação de um programa de computador. 
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Projeto: Para além das salas de aulas. O grupo A.L.F.A e a 
divulgação científica no Campus São Cristóvão 
 
Professor Orientador: Sandro Soares Fernandes 
Departamento: Física 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Divulgação Científica 
Alunos: Davi Silvério mascarenhas, Gustavo Hungeilouhlev, Fernanda de Almeida de Carvalho, 
Gabriel Sobral de souza louro 
 
Justificativa: 
As Ciências e a tecnologia possuem um papel fundamental para o desenvolvimento social e 
econômico. Neste cenário, a divulgação científica ganha destaque assumindo o papel de 
transmitir à população, de forma dinâmica e simples, o conhecimento científico. O foco do nosso 
grupo é buscar em nossa comunidade uma abordagem de natureza qualitativa sobre a ótica da 
importância da divulgação científica no ambiente escolar a partir da contribuição do acesso às 
informações de boa qualidade para a formação do cidadão.  
A educação científica possibilita aos cidadãos um reconhecimento da ciência como parte 
integrante da cultura humana, uma vez que o seu processo de produção é muito influenciado 
pelo momento histórico da sociedade. Deste modo, a divulgação científica como preceito 
fundamental busca a socialização de informações científicas e tecnológicas, visando incluir a 
população na produção e compartilhamentos de saberes e conhecimentos (MATEUS e 
GONÇALVES, 2012).  
Certamente a escola tem um papel especial no processo de divulgação científica. Contudo, 
grande parte do conhecimento transmitido nas escolas é apresentada como se todas as 
informações e teorias tivessem sido produzidas há muito tempo, por cientistas de países 
distantes em seus laboratórios. Aliás, muitos desses conhecimentos são mostrados, como se já 
estivessem prontos, “desde sempre”. Assim, os modelos tradicionais de ensino tendem a afastar 
o conhecimento científico do cotidiano do aluno, impossibilitando a apropriação do 
conhecimento científico.  
Nossa proposta é desenvolver uma agenda de atividades em nossa comunidade escolar visando 
uma maior popularização da ciência entre nossos estudantes de ensino médio.  
 
Objetivos: 
Nosso objetivo é promover a popularização da ciência, da tecnologia e da inovação a partir da 
execução de quatro grandes ações. As ações que propomos foram pensadas atentando para o 
caráter multidisciplinar e integrador frente à tríade ensino de ciências – comunidade escolar – 
alunos, tendo como objetivos comuns de popularização do conhecimento. Com a execução 
desta proposta, esperamos atender a todos objetivos da chamada interna 15 e contribuir para 
ampliar aspectos da popularização da ciência e tecnologia na nossa comunidade escolar. Com o 
exposto, temos a pretensão de envolver, direta ou indiretamente, toda a comunidade do 
Campus São Cristóvão III do Colégio Pedro II. Nossas quatro ações:  

1. Manutenção de uma agenda de palestras – CICLO DE PALESTRAS CPII/CSCIII: 
Quinzenalmente, professores, pesquisadores e ex-alunos visitarão nossa comunidade 
para compartilharem seus projetos de pesquisa para nossos alunos. 

2. Organização e gestão das atividades da SNCT 2018 (Ciência para redução das 
Desigualdades): 
É de extrema importância a participação do Colégio Pedro II na Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. Precisamos integrar as diferentes áreas de conhecimento de modo 
a criar um evento da altura da nossa comunidade escolar. 
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3. Articulação e aplicação do projeto “FÍSICA POR UMA TARDE”: 
Nesta ação vamos buscar uma integração entre os alunos dos campi II e III. Alunos do 
ensino fundamental passarão uma tarde participando de oficinas, desenvolvendo 
práticas de laboratório e conhecendo as instalações dos laboratórios do Campus III.  

4. Montagem de exposições e oficinas em parceria com Área Verde e também com a 
Curadoria de Imagens do Campus São Cristóvão III: 

• Exposição “Do Micro ao Macro”. Exposição, montada no horto, onde os 
visitantes vão interagir com objetos em diferentes tamanhos, mas mantendo a 
escala. Começaremos com um átomo e chegaremos ao Sistema Solar. 

• Oficina de Estereoscopia. Em parceria com a Curadoria de imagens (Sociologia) 
vamos montar uma oficina para a comunidade escolar onde os alunos irão 
desenvolver estereoscópios, produzir imagens estereoscópicas e conhecer um 
pouco sobre a Fotografia estereoscópica no Brasil.  

 
Resultados Esperados: 

• Que a SNCT 2018 promova uma maior integração entre as áreas de Ciências da Natureza 
do nosso campus; 

• Em parceria com a Área verde, estruturar, organizar e montar uma exposição intitulada 
“Do Micro ao Macro” no espaço do horto; 

• Com o Ciclo de Palestras do Campus São Cristóvão III, buscar maior aplicação dos 
conteúdos trabalhados em sala com as novas tecnologias e pesquisas que estão sendo 
desenvolvidas nos centros de ciências do nosso estado;  

• Através do projeto “Física por uma tarde”, desmistificar que a física é uma disciplina 
difícil, sem aplicações e que basta conhecer as fórmulas para resolver as provas. É 
comum recebermos alunos do Campus II com este discurso e esperamos mostrar uma 
física mais aplicada e lúdica para os futuros alunos do Campus.  
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Projeto: Grandes temas em biologia: da sala de aula à área verde 
do Colégio Pedro II (CPII) 
 
Professor Orientador: Sergio Eduardo Cabo Pereira da Silva 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Biologia 
Alunos: Raphael Dias Barbosa, Maryana Belmont Souto, Giovanna Santana Vetromille Ribeiro, 
Helena Aragão Guedes 
 
Justificativa: 
O interesse pelo estudo da biologia é algo que deve, quando despertado, ser nutrido pela oferta 
de oportunidade de aprofundamento e de extensão desse estudo para além dos limites da sala 
de aula. Dessa forma, poder harmonizar a pesquisa teórica com a observação e experimentação 
controlada na natureza, no caso, a área verde do colégio, pode permitir o desenvolvimento de 
um novo olhar no/a estudante, que passa a ter uma vivência renovada no estudo das ciências 
naturais. 
 
Objetivos: 

• Aprofundar conhecimentos em biologia através da aplicação de conhecimentos teóricos 
na prática; 

• Exercitar e refletir criticamente sobre o uso do método científico na experimentação em 
campo, seus limites e possibilidades; 

• Contribuir para a preservação e ampliação do uso do espaço da área verde dentro do 
contexto do ensino-aprendizagem da biologia no CPII. 

 
Resultados Esperados: 

• Formação mais aprofundada com maior domínio de conteúdo pelo/a estudante 
envolvido no processo; 

• Produção de estudos e novos conhecimentos a serem compartilhados entre os 
estudantes participantes e seus colegas no CSCIII; 

• Consolidar o espaço da área verde e dos laboratórios de biologia do campus como locais 
de ensino-aprendizagem ativos e participativos na instituição; 

• Ampliação das estratégias de ensino praticadas no Departamento de Biologia e Ciências.  
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Projeto: Comunicação oral e negociação 
 
Professor Orientador: Silvia Oliveira da Rosa Fernandes 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Língua portuguesa 
Alunos:  
 
Justificativa: 
A vida traz desafios, conflitos, relações, que são concretizados pela comunicação e mediados 
pela linguagem e estão marcados, muitas vezes, por equívocos ou amarras que impedem os 
adolescentes de lidar com a complexidade das situações que se apresentam. Em conselhos de 
classe, é quase unânime a fala de que os adolescentes devem, antes de mais nada, saber lidar 
com suas emoções, ter flexibilidade e clareza para lidar com desafios, conflitos, cobranças, 
frustrações e as mais diferentes demandas da vida.  
Parte desses equívocos provém da incapacidade de se comunicar e negociar, com o professor, 
com os colegas, com os amigos, com os responsáveis, consigo mesmo. O estudo da língua 
portuguesa, em sala de aula, ajuda o aluno a entender a língua em seu funcionamento sistêmico, 
acadêmico, prático em alguns momentos, mas, dado o número grande alunos em sala, 
dificilmente possibilita ao aluno apropriar-se do seu material linguístico para melhorar sua 
comunicação oral e sua forma de se relacionar com os outros e com o mundo.  
Uma vez que contará com grupos menores, um projeto que trabalhe em termos práticos como 
ele deve se comunicar oralmente e negociar diante das demandas da vida é sem dúvida uma 
oportunidade para dar-lhe mais clareza e segurança nas mais diversas situações cotidianas. Além 
disso, é possível que as estratégias estudadas sejam aplicadas nos próprios bolsistas e sejam 
multiplicadas com os colegas, já que adolescentes tendem a receber melhor o que emana de 
seus pares. 
 
Objetivos: 

• Estudar e aplicar estratégias para comunicação oral (postura de “palco”, organização de 
ideias, planejamento e produção de discurso oral, ancoragem para autocontrole e 
preparação emocional); 

• Estudar e aplicar técnicas para interação e negociação (PNL e seus pressupostos, 
metamodelos, simulações de interação, mediação de conflito, comunicação ecológica); 

• Estudar mecanismos de construção e expressão de emoções (entender melhor as 
emoções, identificar e observar esses mecanismos e emoções em vivências). 

 
Resultados Esperados: 
Ao fim do processo, espera-se que os estudantes: 

• Se expressem oralmente com mais clareza e segurança; 
• Se conheçam melhor e reconheçam melhor suas emoções; 
• Lidem com os desafios escolares e de vida com mais serenidade e clareza. 
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Projeto: Consumo Consciente: as contradições da produção 
capitalista na degradação socioambiental 
 
Professor Orientador: Silzane de Almeida Carneiro 
Departamento: Sociologia 
Campus: Centro 
Área de Conhecimento: Sociologia; Sociologia Ambiental 
Alunos: Raquel Mouzinho dos Anjos, José Miguel Alves de Sousa, Geovanna de Sousa Coelho, 
Lorrany Vitória Olinto Nascimento 
 
Justificativa: 
Estudar o meio ambiente e reconhecê-lo como um direito humano torna-se relevante para a 
compreensão da relação indivíduo/sociedade e sua interdependência em uma dada estrutura 
social. Este entendimento possibilita desenvolver um olhar histórico sobre um padrão social de 
formação de indivíduos e da sociedade cada vez mais tecnológica no contexto de 
desenvolvimento das sociedades capitalistas.  
Observar este processo e a emergência do consumo consciente em um cenário de escassez de 
recursos e degradação ambiental torna-se relevante para compreensão das estratégias de 
manutenção deste modelo de desenvolvimento e discursos que produz ações, valores e 
comportamentos.  
Desvendar as articulações entre cidadania, direitos humanos e meio ambiente identificando 
contradições, valores e estratégias de consumo para uma vida saudável em um ambiente 
marcado pelo individualismo, pela competição e pelo consumo como forma de distinção social 
torna-se relevante para melhor entendimento da emergência do discurso do consumo 
consciente na produção de valores e comportamentos.  
 
Objetivos: 

• Analisar as relações entre Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente; 
• Identificar e analisar o contexto da emergência do consumo consciente; 
• Analisar o discurso sobre o meio ambiente saudável observando suas contradições; 
• Observar analiticamente as relações entre produção, consumo e degradação ambiental; 
• Caracterizar as definições de meio ambiente e direitos humanos; 
• Caracterizar o racismo ambiental; 
• Identificar o consumo consciente, seus valores e suas práticas; 
• Observar nas propagandas e suas mensagens, valores e práticas de consumo 

estimulados e sua relação com o meio ambiente; 
• Identificar as relações e interesses entre as esferas pública e privada sobre o consumo 

consciente; 
• Produzir material educativo. 

 
Resultados Esperados: 
Reconhecer o discurso sobre o consumo consciente como um discurso de poder e controle que 
estimula comportamentos e condutas favorecendo à manutenção deste modelo de 
desenvolvimento capitalista e não a uma posição crítica a este modelo de consumo que origina 
e acirra a degradação socioambiental.  

• Elaboração de um relatório  
• Elaboração do boletim do LAEDH sobre a pesquisa  
• Elaboração de material educativo  
• Apresentação em jornadas científicas  
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Projeto: Produção de modelos didáticos para o estudo do corpo 
humano no Ensino Fundamental 
 
Professor Orientador: Simone Souza Dottori 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Biologia e Ciências 
Alunos: Rodrigo Beffa Neto, Ana Clara Ramos Machado Fagundes, Mariana Venâncio Vidal, Júlia 
Alexandria dos Santos 
 
Justificativa: 
Embora alvo de constantes processos de reavaliação e reformulação, o ensino de Ciências ainda 
é considerado complexo e de difícil compreensão pelos discentes, segundo eles, devido ao 
excesso de termos técnicos, conceitos e leis – entre outros – a serem memorizados. Assim, a 
pesquisa voltada para o desenvolvimento de novas estratégias e materiais didáticos, visando 
proporcionar aos educandos um processo de ensino-aprendizagem mais significativo, é de 
fundamental importância para transformação desse quadro. Nesse contexto, diversos autores 
mostram que atividades de modelização (construção e uso de modelos tridimensionais) 
constituem uma eficiente metodologia a ser utilizada, pois permitem a materialização do 
conhecimento teórico e proporcionam aos alunos, além do desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, a socialização, a motivação e a criatividade.  
O fato de uma pesquisa voltada para o Ensino Fundamental vir a ser desenvolvida por alunos de 
Iniciação Científica do Ensino Médio, torna-se um diferencial, à medida em que esses alunos 
poderão usar sua própria experiência acadêmica recente para propor soluções mais adequadas 
à investigação. Além disso, a Iniciação Científica é uma forma de aprendizagem e produção de 
conhecimento que desempenha papel fundamental na formação dos estudantes do Ensino 
Médio, levando-os ao aprimoramento do pensamento crítico e permitindo o desenvolvimento 
de habilidades para a futura vida profissional, esteja ela relacionada à pesquisa ou não.  
 
Objetivos: 

• Elaborar oficinas de modelização de sistemas do corpo humano (circulatório e 
respiratório), utilizando materiais de baixo custo. As oficinas serão aplicadas em turmas 
do 8o ano do Ensino Fundamental do Campus Engenho Novo II e terão como objetivo 
contribuir para ampliar a compreensão dos conteúdos abordados durante as aulas de 
Ciências, de forma lúdica, dinâmica e participativa; 

• Avaliar a eficiência do uso dos modelos como estratégia de aprendizado da anatomia e 
fisiologia do corpo humano; 

• Permitir que os alunos da Iniciação Científica conheçam e participem de todas as etapas 
da produção da pesquisa e da divulgação científica, desde a formulação de hipóteses, 
pesquisa bibliográfica, definição de procedimentos, elaboração de instrumentos de 
avaliação, coleta, tratamento de dados e análise de resultados, até a redação de 
relatórios e a comunicação do trabalho desenvolvido para a comunidade acadêmica.  

 
Resultados Esperados: 
Espera-se que as oficinas com a utilização dos modelos tridimensionais facilitem o aprendizado 
dos conteúdos sobre o corpo humano estudados nas aulas regulares de Ciências e que 
estimulem nos alunos uma postura mais ativa e autônoma no processo de aquisição do 
conhecimento.  
Além disso, espera-se que o projeto venha a contribuir para a formação dos alunos de Iniciação 
Científica, desenvolvendo sua maturidade intelectual e outras habilidades como senso crítico, 
capacidade de trabalhar em equipe e criatividade.  
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Projeto: Argumentação e oralidade 
 
Professor Orientador: Sirley Ribeiro Siqueira 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Língua Portuguesa 
Alunos: Anna Carolina Ferreira Fonseca, Ana Clara Argolo de Carvalho, Fernanda Cunha Arnaud,  
 
Justificativa: 
O projeto justifica-se pela necessidade de se oferecer aos alunos de Ensino Médio a 
possibilidade de construírem conhecimento linguístico através da pesquisa. Tal atividade, 
voltada para ampliação da competência oral dos discentes, configura-se como uma importante 
ferramenta a fim de trabalharmos de maneira mais efetiva o que está proposto desde os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), isto é, a oralidade formal na escola. Este projeto, 
portanto, valida-se tanto por estar de acordo com o que diversos estudiosos têm proposto 
acerca do ensino da língua, quanto por buscar cumprir aquilo que os documentos oficiais têm 
orientado acerca das aulas de língua portuguesa. 
 
Objetivos: 
De modo geral, o projeto tem por objetivo desenvolver a oralidade formal dos estudantes 
através da participação em debates acerca de temas em destaque para a nossa sociedade. De 
maneira específica, pretende-se que os alunos participantes da iniciação científica, com a 
orientação e apoio da professora proponente deste projeto, possam ser capazes de:  

• Fundar uma Sociedade de Debates no Colégio Pedro II, a fim de se produzir 
conhecimento acerca de debate, argumentação e discurso;  

• Discutir temas relevantes para o jovem do século XXI, visto como cidadão ativo e 
consciente de seus direitos e deveres;  

• Promover debates nos quais se defendam pontos de vista diferentes por meio de 
argumentos consistentes;  

• Empregar a linguagem adequada, tendo em vista o contexto situacional e o interlocutor;  
• Zelar pela ordem e respeito à diversidade de opiniões, fruto de uma sociedade 

democrática.  
 
Resultados Esperados: 
Através da implementação do projeto, espera-se criar uma sociedade de debates, a qual 
promoverá regularmente debates no campus de São Cristóvão III. Tais discussões, abertas a todo 
corpo discente, visam ao desenvolvimento da capacidade argumentativa na modalidade oral e, 
por meio destas atividades, acredita-se que será possível ampliar a competência dos educandos 
para a defesa de diferentes posicionamentos através da elaboração de argumentos 
consistentes. 
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Projeto: Laboratório Sentidos Urbanos e Juventude/ Linha de 
pesquisa: espaço urbano e gênero 
 
Professor Orientador: Tatiana de Souza Ferreira 
Departamento: Geografia 
Campus: Realengo II 
Área de Conhecimento: Ciências Humanas 
Alunos: Júlia Alves de Lima, Giovanna da Silva Ramos, Theissa Albuquerque Guimarães,  
 
Justificativa: 
O presente projeto se justifica pela continuidade do trabalho em andamento já em anos 
anteriores dos estudos de gênero e espaço urbano que o LabSUju vem empreendendo. O 
projeto tem atendido a demanda de nossos estudantes por compreender, através da pesquisa 
e do embasamento teórico acadêmico, os cruzamentos existentes entre o espaço urbanos e as 
relações de gênero nele materializadas, a sensação de (in)segurança e vulnerabilidade 
provocadas por determinadas paisagens e qual papel os jovens ocupam nessas relações, sendo 
por elas atravessados cotidianamente. 
 
Objetivos: 
Fornecer aos estudantes as ferramentas necessárias do método científico, qualificar o debate 
sobre gênero a partir das discussões acadêmicas, elaborar uma cartografia com base no método 
da cartografia ação social. 
 
Resultados Esperados: 
Elaboração de mapas, aprendizagem do uso de programas de estatística, publicação de artigos. 
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Projeto: Revitalização dos laboratórios de Biologia e Ciências do 
Campus Humaitá II 
 
Professor Orientador: Tatiana Pinto de Abreu 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Humaitá II 
Área de Conhecimento: Biologia e Ciências 
Alunos: Vinícius Pereira da Silva, Bárbara Lima Bieler, Frederico de Sousa Romeiro,  
 
Justificativa: 
Os laboratórios de Biologia e Ciências do Campus Humaitá II configuram importantes espaços 
para o desenvolvimento de aulas práticas e lúdicas. Entretanto, existem diversos fatores que 
limitam a realização de tais atividades, entre os quais podemos citar:  

• Má utilização do espaço físico, evidenciada pela falta organização de equipamentos, 
vidrarias e reagentes; 

• Problemas na limpeza e manutenção dos equipamentos; 
• Indisponibilidade de materiais para consulta e desenvolvimento de aulas práticas.  

O campus possui laboratórios relativamente amplos e com paiol anexado para armazenamento 
de equipamentos, vidrarias e outros materiais. Porém, por falta de manutenção e limpeza, 
tornaram-se espaços subutilizados.  
Acreditamos que a colaboração dos alunos de Iniciação Científica será fundamental para 
organização dos laboratórios e para o desenvolvimento de atividades diferenciadas que 
contemplem todas as séries do Ensino Fundamental e Médio. É possível reverter o quadro atual 
de modo a tornar os espaços de aulas práticas adequados e atrativos para que professores 
possam usá-los com frequência, priorizando a aprendizagem e o envolvimento dos alunos.  
 
Objetivos: 

• Otimizar a organização dos laboratórios, tornando-os espaços convidativos para o 
desenvolvimento de atividades práticas; 

• Melhorar a qualidade das aulas práticas realizadas; 
• Estimular a execução de mais aulas práticas de Ciências e Biologia; 
• Dar oportunidade para que os alunos contribuam com o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas; 
• Permitir que alunos ampliem seus conhecimentos científicos fora da sala de aula, 

através de projetos.  
 
Resultados Esperados: 

• Esperamos que a revitalização dos laboratórios seja um grande incentivo para que os 
professores desenvolva mais atividades práticas, estimulando, assim, o interesse dos 
alunos pela Biologia e Ciências;  

• Acreditamos que os alunos diretamente envolvidos com o projeto, vivenciarão uma 
oportunidade única de aprofundar seus conhecimentos científicos, desenvolvendo suas 
capacidades críticas e de pesquisa; 

• Espera-se que os laboratórios tornem-se ambientes agradáveis, convidativos e, 
sobretudo, organizados, de tal maneira que seja facilitada a montagem e execução das 
aulas práticas. 
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Projeto: Três visões contemporâneas da economia política: as 
perspectivas liberal, socialdemocrata e socialista 
 
Professor Orientador: Thiago dos Reis Fragoso 
Departamento: Geografia 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Economia; História; Sociologia; Ciência Política; Geografia 
Alunos: João Pedro G. M. Lopes, Lucas Ventura Ximenes, João Gabriel Marinho Cardoso, Luma 
do Nascimento Chrystello 
 
Justificativa: 
A presente proposta de Iniciação Científica surgiu a partir de demandas de alunos da professora 
Renata Karla Magalhães Silva, do departamento de sociologia, que gostariam de compreender 
melhor as relações entre as divergências econômicas e as divergências políticas dos pensadores 
liberais e socialistas. A curiosidade a respeito dessas questões apareceu já nas aulas de 
Sociologia segundo a referida professora e, posteriormente, transbordaram a sala de aula, por 
meio de debates nos próprios corredores da escola nos quais pude estar presente. Então 
acompanhado da professora e dos estudantes decidimos enfrentar o desafio de conhecer 
melhor essas questões por meio de uma Iniciação Científica Jr. Esse elemento, por si só, já pode 
ser considerado justificativa fundamental para a realização desta pesquisa: o fato de que ela 
parte de um anseio especial dos próprios estudantes. Para além disso, conhecer as divergências 
e a pluralidade de pontos de vista em um campo do conhecimento é também muito importante 
para o desenvolvimento de habilidades intelectuais fundamentais ao pensamento científico e à 
vida em coletividade. Nesse sentido o projeto se destaca por abordar o debate entre três 
perspectivas distintas. Além do já exposto, o projeto também se justifica por seu conteúdo. O 
conhecimento da economia é fundamental para a aprendizagem de diversas disciplinas 
aprendidas na escola (como a sociologia, a filosofia, a história e a geografia) e para a formação 
de adultos socialmente conscientes e responsáveis, já que sem ele não há compreensão 
suficiente do capitalismo contemporâneo e das suas crises – tema que move e motiva diversas 
práticas sociais de grande impacto, desde a interpretação de um noticiário de tv até a decisão 
de migrar de uma região a outra do país ou de votar neste ou naquele candidato.  
 
Objetivos: 

• Investigar as diferenças existentes entre as perspectivas liberal, socialdemocrata e 
socialista da economia, buscando compreender também as consequências políticas 
dessas perspectivas;  

• Desenvolver a prática de leitura de textos teóricos e o movimento de reflexão sobre 
esses textos em relação com as práticas e as experiências vividas dos estudantes;  

• Conhecer os conceitos e as preocupações básicas da Economia, investigando o seu 
objeto principal e relacionando-a às disciplinas aprendidas na escola;  

• Refletir e produzir questionamentos, a partir dos conceitos estudados, a respeito do 
significado das crises econômicas para cada uma das percepções estudadas.  

• “Traduzir” o saber econômico, de modo a adequá-lo aos objetivos e perspectivas dos 
estudantes do ensino básico, especialmente do ensino fundamental 2.  

 
Resultados Esperados: 

• A leitura e os debates de três livros de introdução à economia, cada qual representando 
uma perspectiva distinta sobre os processos econômicos;  

• A produção de um material didático de introdução à economia voltado para o ensino 
fundamental 2; 

• A produção de um banner para a apresentação na Jornada de Iniciação Científica. 



176 
 

Projeto: Agência CP2 de Checagem 
 
Professor Orientador: Victor Figueiredo Souza Vasconcellos 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Língua Portuguesa e Jornalismo 
Alunos: Isabella Soares do Santos Sol, Matheus Vieira dos Santos, Ana Luiza Leal Ribeiro, Livia 
Monteiro Gomes de Lemos 
 
Justificativa: 
O grande uso das redes sociais, por parte dos alunos, é uma realidade incontornável, no século 
XXI. Dessa forma, é obrigação da escola dar as ferramentas necessárias para que esses discentes 
consigam ter contato com uma quantidade incontável de informações, construindo 
conhecimento a partir da seleção e da hierarquização dessas informações. Um particular 
fenômeno tem se tornado alvo de imensa controvérsia: as notícias falsas, ou "fake news". Essas 
matérias com conteúdo inverídico e com o objetivo de ludibriar as pessoas têm sido produzidas 
e veiculadas em larga escala justamente nas redes sociais.  
O projeto, então, justifica-se, justamente, porque se propõe a dar aos alunos participantes todas 
as ferramentas discursivas e jornalísticas de seleção e hierarquização de notícias e fatos. 
Pretendo realizar, primeiramente, discussões teóricas sobre os conceitos de "fato", "opinião", 
"tendência", editoração, notícia, reportagem, coluna de opinião. Depois, buscaremos, na 
prática, a partir das demandas dos alunos, realizar checagens de notícias que circulem pelas 
próprias redes sociais dos alunos.  
Com isso, pretendo, ao criar a agência de checagem de fatos com os alunos, desenvolver 
competências relacionadas à leitura e à interpretação de texto. Buscarei, ainda, mostrar que a 
tarefa fundamental na produção de conhecimento desse próximo século está relacionada 
principalmente ao atos de selecionar e hierarquizar informações. Por isso, a ideia é unir teoria e 
prática no ato de checagem de fatos e notícias.  
 
Objetivos: 
O objetivo geral é construir uma agência de checagem de notícias e de fatos em que os alunos 
sejam os protagonistas. Já os objetivos específicos são levar o aluno a perceber a diferença entre 
fato e opinião, a questionar o conceito de imparcialidade e de parcialidade, a entender a função 
e o procedimento típicos do jornalismo. Buscaremos também questionar a relação das redes 
sociais, com a produção de notícia e com os veículos de informação tradicionais e corporativos. 
Por fim, há o objetivo de incrementar a capacidade discursiva do aluno, tanto na escrita, quanto 
na leitura de textos. 
 
Resultados Esperados: 
O resultado esperado diz respeito à maior conscientização geral, não só dos alunos 
participantes, a respeito do uso atento das redes sociais e dos instrumentos de filtragem de 
dados e informações. Espero também que os alunos participantes produzam mais textos e 
conhecimento a respeito de variados assuntos, o que naturalmente torna o projeto 
interdisciplinar. Concretamente acredito que conseguiremos produzir uma página na internet 
com todo o conteúdo produzido, as notícias checadas e selecionadas para consulta de toda a 
comunidade escolar. 
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Projeto: Confecção do Manual de Aulas Práticas de Ciências e 
Biologia 
 
Professor Orientador: Violeta David Perini 
Departamento: Biologia e Ciências 
Campus: Humaitá II 
Área de Conhecimento: Ciências e Biologia 
Alunos: Vitória Serra Molina, Victória Felix Maia, Mateus dos Santos Neiva Moreira, Roberta 
Marques Falleiro 
 
Justificativa: 
A inclusão de atividades práticas no cotidiano escolar é fundamental para o aprimoramento do 
ensino de Ciências e Biologia. Entretanto são muitos os obstáculos para que essas aulas se 
tornem mais frequentes: práticas que usam materiais de alto custo, que usem materiais 
ausentes na infraestrutura escolar, de tempo de duração inadequado, ausência de materiais de 
consumo, além da alta disponibilidade de tempo necessária para formulação das práticas, 
organização do laboratório antes das aulas e organização após as aulas.  
Acreditamos que com organização, investimento e com a colaboração de estudantes é possível 
reverter esse quadro de modo a tornar as aulas práticas um processo simples, dinâmico e 
atrativo para professores. 
 
Objetivos: 

• Melhorar a qualidade das aulas práticas realizadas no campus Humaitá II;  
• Facilitar o trabalho dos docentes que desejam utilizar esses espaços em suas aulas;  
• Estimular a execução de mais aulas práticas de Ciências e Biologia;  
• Dar a oportunidade a alunos que desejam aumentar sua vivência com a biologia além 

da sala de aula por meio de projetos.  
 
Resultados Esperados: 
Esperamos que a realização desse projeto beneficie os estudantes envolvidos, a equipe de 
Ciências e Biologia e os estudantes do Humaitá II em geral.  
Para os estudantes envolvidos no projeto espera-se que desenvolvam sua capacidade de 
pesquisa, criatividade e que aprofundem seus conhecimentos em biologia. Para a equipe de 
Ciências e Biologia espera-se que o Manual de Aulas Práticas seja um objeto facilitador na 
execução das aulas práticas, tornando-as mais atrativas e simples para a rotina do professor. 
Com esse incentivo espera-se que todos os estudantes do campus sejam beneficiados com mais 
aulas práticas, que tragam a oportunidade da experimentação em laboratório, do exercício da 
curiosidade e da aprendizagem ativa. 
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Projeto: Mapeando meus colegas: a cartografia dos discentes de 
SCIII como ferramenta de conhecimento sobre a comunidade 
escolar e estudo do espaço urbano 
 
Professor Orientador: Vitor Soares Scalercio 
Departamento: Geografia 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Geografia, Cartografia e Geoprocessamento 
Alunos: João Vitor Ribeiro Santos, Alexandre Medeiros Bartalo, Rebeca Braga De Brito, Maui 
Braga Lioi Prado 
 
Justificativa: 
O projeto em tela segue para o segundo ano com basicamente o mesmo grupo de estudantes 
pesquisadores de 2017. Na verdade, pretendemos neste ano letivo incluir mais dois novos 
discentes diante da nossa necessidade de seguir com a pesquisa, que tem fluxo contínuo.  
Nosso projeto tem despertado a atenção e curiosidade dos professores e direção, na medida 
em que, dentre outras coisas, possibilita conhecermos melhor a comunidade escolar de São 
Cristóvão III. Quem é o aluno, sua religião, cor, quais as condições materiais do seu domicílio, o 
perfil laboral e escolar dos pais, quais os meios de transporte utiliza para ir e voltar da escola, o 
tempo médio gasto diariamente, quais os elementos mais aprovam e desaprovam em seu 
bairro, como ingressou no colégio, entre outras perguntas estiveram presentes nos 
questionários que elaboramos e aplicamos com 460 estudantes do campus.  
Resultados parciais confirmaram a hipótese inicial de que o campus tem uma capacidade de 
atração discente enorme. Dentre as treze Regiões de Planejamento da cidade do Rio, há alunos 
em praticamente todas, com exceção de Santa Cruz. A maioria vive nas RP de São Cristóvão, 
Tijuca, Méier e Madureira, todas da Zona Norte. Na Região Metropolitana há estudantes que 
residem em Maricá, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Mesquita e São João de 
Meriti. Verificamos também que há perfis socioeconômicos muito diversos, bem como 
composição racial heterogênea.  
Pretendemos seguir neste ano de 2018 com nossos estudos e aplicar mais 600 questionários 
para cobrir os quase 1.100 alunos do campus. Com essa meta cumprida, teremos feito o 
levantamento de dados de todo o conjunto discente. A tarefa não tem sido fácil, sobretudo no 
que diz respeito a operacionalização da pesquisa e a complexidade de se trabalhar com um 
número elevado de informações. Mas não nos resta dúvida do quão recompensante tem sido 
entender melhor nosso alunos através das técnicas da cartografia e do conhecimento 
geográfico.  
Vale sublinhar a importante parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP) 
- especificamente do Grupo de Estudos de Dinâmicas Ambientais e Geoprocessamento 
(DAGEOP), na fugura dos professores Philippe Valente Cardoso e Isabela Habib, ambos do 
Departamento de Geografia da universidade.  
Por fim, mas não menos importante, a pesquisa tem proporcionado aos bolsistas um amplo 
conhecimento sobre a geografia da cidade do Rio de Janeiro. Tornam-se sujeitos ativos no 
processo de construção, leitura, interpretação e análise de mapas, dados e informações sobre a 
cidade do Rio de janeiro, bem como promotores de uma cartografia onde os alunos se 
enxergaram nas representações espaciais.  
 
Objetivos: 
Na perspectiva dos alunos, pretendemos desenvolver neles a capacidade de levantar, operar e 
analisar dados e informações. Nossa fonte de dados é a própria comunidade escolar, o conjunto 
de alunos da unidade SCIII. Ao longo do processo, eles entendem melhor quem são os alunos, 
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seus perfis sociais e onde eles moram. Objetivamos também desenvolver junto a eles o tal 
almejado “raciocínio geográfico” na medida em que espacializamos todos esses dados e 
informações na metrópole fluminense. A análise dos discentes é seguida pela comparação dos 
dados do IBGE e da prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Eles conseguem reconhecer e se 
localizar no espaço urbano, aprendem sobre suas regionalizações, as infraestruturas existentes, 
os componentes naturais, o perfil socioeconômico dos bairros dentre um conjunto de 
informações geograficamente estruturadas. O trunfo é se pensar geograficamente a cidade a 
partir dos dados da própria realidade dos alunos do campus.  
Na perspectiva da pesquisa propriamente dita, pretendemos verificar o alcance espacial de SCIII, 
quer dizer a capacidade de atração do campus. Diferentemente da maioria das escolas que tem 
polarização em torno de seus bairros, o Colégio Pedro II extrapola essa lógica e opera na escala 
metropolitana. Futuramente, buscamos obter essa mesma informação em relação a outros 
campi.  
Operacionalmente falando, para 2018 objetivamos conseguir aplicar os questionários com a 
outra metade de discentes que não demos conta no ano passado. Como já foi dito na seção 
anterior, ainda faltam por volta de 600 alunos. Após esta etapa, que já se encontra em 
andamento, os bolsistas farão a tabulação de todos os dados levantados no Google Drive, 
gerando tabelas no Excel. A partir daí, com a colaboração dos professores da UERJ, seguiremos 
com a análise e produção de mapas, gráficos e tabelas.  
 
Resultados Esperados: 
Capacitação teórica e prática dos alunos sobre conceitos de geografia urbana e econômica a fim 
de conseguirem analisar o conjunto de dados que dizem respeito ao espaço urbano 
metropolitano do Rio de Janeiro. Com a manipulação de mapas e programas de 
geoprocessamento, conseguem melhor se localizar na cidade. O desenvolvimento da autonomia 
geográfica é uma das competências necessárias para a prática cidadã. Aquele que melhor 
conhece sua cidade, que sabe se deslocar sobre ela, reconhecer a complexidade socioeconômica 
de sua população e os elementos físicos, políticos e econômicos que a compõe, tem a maior 
capacidade de ação e intervenção sobre a realidade. Espera-se, portanto, que consigam pensar 
geograficamente a cidade e a sua ação social sobre a mesma.  
Pretendemos também, através da parceria com o grupo de pesquisa DAGEOP, produzir 
futuramente um pequeno atlas digital com um conjunto de mapas temáticos, tabelas e gráficos 
com os dados levantados, que serão disponibilizados digitalmente, sobretudo visando sua 
utilização nas aulas de geografia. E por fim, construir uma metodologia de pesquisa a fim de 
multiplicar, ao menos parcialmente, nosso trabalho em outros campi e outras unidades 
escolares da rede pública e privada.  
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Projeto: Implementação de melhorias no sistema de síntese de 
fala em português Lianetts 
 
Professor Orientador: Vivian Borges Paixão 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: São Cristóvão III 
Área de Conhecimento: Língua Portuguesa / Informática 
Alunos: Ane Caroline Araujo Marques, Brenda de Lima Silva  
 
Justificativa: 
Este projeto, vinculado à pesquisa de doutorado em desenvolvimento da professora 
proponente, trata da síntese de fala em português do Brasil por meio do software LianeTTS. O 
programa mencionado consiste em um sistema de síntese de fala em português livre e gratuito, 
e foi desenvolvido no Núcleo de Computação Eletrônica (NCE/UFRJ), especificamente para 
ambiente operacional DOSVOX (software de acessibilidade utilizado por deficientes visuais, 
incluindo pelos alunos do CP2). O LianeTTS, por ter sido desenvolvido com recursos limitados, 
apresenta diversas falhas na conversão texto-voz, isto é, o programa “pronuncia” diversas 
palavras equivocadamente. Alguns desses erros podem ser facilmente corrigidos por meio de 
análise textual e alimentação do banco de dados de programa. O projeto, portanto, justifica-se 
tanto por seu caráter de pesquisa aplicada – uma vez que visa a proporcionar um produto de 
maior qualidade aos deficientes visuais usuários do DOSVOX – quanto por seu caráter 
pedagógico interdisciplinar – já que conjuga conhecimentos nas áreas de Língua Portuguesa e 
de Informática, especificamente por meio da exploração teórica e prática do funcionamento de 
sistemas de síntese de fala, bem como discussões de cunho social relacionadas às tecnologias 
assistivas e à inclusão digital das pessoas cegas. 
 
Objetivos: 
O objetivo geral do projeto é a implementação direta de melhorias no sistema de síntese de fala 
LianeTTS. Como objetivos específicos, têm-se:  

• levantamento da opinião de usuários do sistema DOSVOX sobre o LianeTTS;  
• verificação de erros no processo de síntese do LianeTTS;  
• alimentação do banco de dados do LianeTTS e consequente aprimoramento da 

qualidade do produto.  
No que tange à parte pedagógica, o objetivo central é promover a integração: (i) entre a teoria 
e a prática no que se refere ao tema estudado; (ii) entre as diferentes disciplinas envolvidas, a 
saber, Língua Portuguesa e Informática; e (iii) entre alunos cegos e alunos videntes, que deverão 
atuar conjuntamente no processo de pesquisa. 
 
Resultados Esperados: 
Esperam-se, como resultados do projeto:  

• a implementação de melhorias no sistema LianeTTS, que deverão ser encaminhadas ao 
NCE/UFRJ para apreciação dos responsáveis pelo desenvolvimento do programa e 
possível disponibilização ao público geral;  

• obtenção de informações sobre o uso de programas computacionais pela comunidade 
de cegos brasileiros;  

• aquisição de conhecimentos teóricos e práticos nas áreas de Língua Portuguesa e 
Informática pelos alunos-bolsistas, especialmente no que tange às tecnologias de fala 
assistivas;  

• desenvolvimento da competência em pesquisa e da autonomia dos alunos-bolsistas. 
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Projeto: Desenvolvimento de simuladores para dispositivos 
móveis e desktop 
 
Professor Orientador: Viviane Soares Rodrigues Silva 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Tijuca II 
Área de Conhecimento: Ciência da Computação 
Alunos: Davi Hecht Bambino, Agata Lohayne Cardoso do Nascimento, Raysa Maria Reis de 
Sousa, Rian Cordeiro 
 
Justificativa: 
Este projeto de Iniciação Científica visa dar continuidade ao projeto “Aplicativos de Simulação 
do Ensino de Física para Dispositivos Móveis” que vem sendo realizado desde 2016, no qual foi 
desenvolvido o aplicativo FísicaCP2-Tijuca. O aplicativo, desenvolvido para celular/tablet, 
contempla simuladores de Experimentos Físicos, que podem ser utilizados para o Ensino da 
Física em sala de aula. O projeto continua sendo uma forma de incentivo aos alunos do Ensino 
Médio Integrado em Informática que demonstram interesse em aprofundar seus 
conhecimentos de Ciência da Computação e Física, pois os fenômenos físicos são 
contextualizados com o uso da tecnologia. Além disso, o projeto também visa fortalecer a 
parceria entre os departamentos de Ciência da Computação e Física, incentivando a formação 
de grupos interdisciplinares.  
É importante dar continuidade ao projeto para que o aplicativo FísicaCP2-Tijuca seja 
constantemente aprimorado, de forma a prover o Colégio com uma ferramenta computacional 
inovadora e adequada ao uso na prática docente. Em 2016 o projeto obteve a premiação de 2º 
lugar no seguimento “Ciência da Computação” na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(SEPEX 2016) realizada no CEFET, e que também conquistou o prêmio InovAção 2016 do Colégio 
Pedro II. Além disso, em 2017 o relato dessa experiência tornou-se parte integrante do livro “O 
Novo Velho Pedro II” (Inovações Tecnológicas - Volume 4) e um artigo aceito no Workshop de 
Informática na Educação (XXIII WIE, 2017).  
 
Objetivos: 

• Avaliar o uso do aplicativo FísicaCP2-Tijuca em sala de aula;  
• Disponibilizar uma primeira versão do aplicativo FísicaCP2-Tijuca para ser usado pelo 

corpo docente da Instituição, propiciando a introdução de uma nova ferramenta 
pedagógica no processo de ensino e aprendizagem em Física;  

• Continuar a migração de simuladores já criados na versão Desktop em 2015, 2016 e 2017 
para a versão mobile;  

• Desenvolver novos simuladores de Física para dispositivos móveis, acoplando-os ao 
aplicativo FísicaCP2-Tijuca.  

 
Resultados Esperados: 

• Disponibilização do aplicativo FísicaCP2-Tijuca, na versão para dispositivos móveis, para 
a comunidade escolar;  

• Com a utilização da tecnologia no processo educacional, espera-se aumentar o interesse 
pelas aulas de Física, pois o fenômeno ministrado em sala de aula pode ser observado 
em seu celular ou tablet, em qualquer momento e lugar;  

• Aprimoramento do aplicativo FísicaCP2-Tijuca para incluir novos simuladores. 
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Projeto: Cineclube CP2 
 
Professor Orientador: Yandara Virginia Ribeiro Costa Moreira 
Departamento: Língua Portuguesa e Literaturas 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Linguística, Letras e Artes 
Alunos: Iara Barbosa de Araujo Silva, Lorraine Silva de Andrade, Rafael França Tavares, Gabriela 
Miranda de Araújo 
 
Justificativa: 
Este Projeto pretende abrir espaços no Colégio Pedro II para se pensar o cinema para além do 
viés temático. Propõe-se, para isso, desenvolver um trabalho de orientação voltado para a 
realização de leituras fílmicas que também considerem a especificidade da linguagem do cinema 
e se dediquem aos seus aspectos formais, muitas vezes abandonados em nome de um 
entendimento do filme concentrado em sua mensagem, em seu conteúdo.  
O Projeto reconhece, além disso, a importância de aprofundar o capital cultural dos alunos e 
também de aproximá-los de um acervo fílmico que, embora inserido na lógica comercial de 
consumo, também pode estimular a formação de um tipo de espectador capaz de justificar sua 
audiência pelo seu entendimento, pelo seu olhar analítico e amadurecido que ultrapassou a 
mera reação às robustas estratégias de atração desse mercado cinematográfico.  
O Projeto tem a intenção de ativar essa nova habilidade leitora dos alunos em relação ao cinema 
e às particularidades da sua linguagem na construção de sentidos, criando, ainda, contato com 
breves textos críticos sobre os filmes selecionados, a fim de que os estudantes possam produzir 
suas próprias resenhas.  
 
Objetivos: 

• Promover a exibição de filmes diversos no ambiente escolar.  
• Construir debates a partir dos filmes exibidos, com a eventual participação de 

convidados especialistas.  
• Enriquecer a experiência do aluno como espectador-leitor de filmes, tentando 

transcender o seu mero processo de identificação com as obras.  
• Instrumentalizar os alunos, com conhecimento teórico e crítico básico, para articular 

adequadamente forma e conteúdo no contato com o cinema.  
• Apresentar aspectos relevantes sobre a história do cinema.  
• Questionar a fabricação do gosto do espectador pela própria indústria do cinema.  
• Expor os alunos ao contato com resenha críticas escritas de cinema, tornando familiares 

as características desse gênero textual.  
• Orientar os alunos na produção de breves resenhas críticas escritas de cinema.  

 
Resultados Esperados: 
Ao aliar crítica e fruição a partir de filmes, cujas formas cinematográficas – planos, planos-
sequência, uso de sons diegéticos, montagem, paleta de cores, movimentos de câmera, 
enquadramentos, cortes, raccords, mise-en-scène, figurinos, entre outros recursos de 
linguagem – sejam elas mesmas criadoras de conteúdos significativos, espera-se proporcionar 
aos alunos a abertura de novos canais de conhecimento e compreensão a respeito do cinema, 
permitindo-lhes ultrapassar a sua compreensão intuitiva e, muitas vezes, vaga.  
Conforme já se expôs, essa abordagem requer que os alunos sejam instrumentalizados para 
apreender tais recursos formais e possam, desse modo, ampliar as suas habilidades de leitura. 
Lidando com o cinema como uma manifestação artística que se organiza de maneiras 
complexas, este Projeto demanda a ativação do leitor na construção de sentidos e mobiliza a 
produção de pensamento. Desse modo, em alguma medida, pode-se também desejar que esse 
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espectador-leitor sofistique as maneiras que recebe discursos e textos de outras naturezas no 
decorrer de sua existência – o político, o familiar, o profissional –, ativando habilidades de leitura 
do mundo e de intervenção crítica na sua realidade cotidiana.  
Por fim, anseia-se que os alunos, após já terem consolidado as características primordiais do 
gênero textual resenha crítica escrita, sejam estimulados a aplicar esses conhecimentos 
acumulados sobre cinema na produção de suas próprias resenhas, que poderão eventualmente 
ser submetidas a chamadas de publicação vigentes em sites ou revistas acadêmicas.  
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Projeto: Laboratório de Aprendizado de Máquina e Aplicações 
 
Professor Orientador: Ygor de Mello Canalli 
Departamento: Ciência da Computação 
Campus: Duque de Caxias 
Área de Conhecimento: Ciência da Computação 
Alunos: Emanuel Pires da Costa, Arsi Luiz Ferreira Monteiro Gonçalves, Pedro Hasselmann de 
Souza, Valdenildo Cristovão Feitosa Silva 
 
Justificativa: 
O Aprendizado de Máquina é uma área da Inteligência Artificial que se destina a trabalhar com 
problemas para os quais não é possível desenvolver uma solução analítica ou formalmente 
estruturada. A idéia principal do Aprendizado de Máquina é utilizar um volume de dados 
coletados sobre um determinado problema para aplicar algoritmos estatísticos capazes de 
identificar padrões complexos e então produzir uma solução probabilística. A aplicação das 
técnicas desta área de conhecimento tem ganhado grande visibilidade em toda comunidade 
internacional, em inúmeras áreas de conhecimento, tanto de ponto de vista de pesquisa, quanto 
comercial e industrial. Alguns exemplos de áreas de atuação são: previsão de mercado 
financeiro, recomendação automática de produtos e serviços, aprovação de crédito e 
orçamento de seguros, previsão meteorológica, auxílio a diagnóstico, reconhecimento facial e 
de fala. 
 
Objetivos: 
Este projeto se iniciou no ano letivo de 2017, no qual os alunos foram capazes de construir um 
classificador automático dentre três espécies botânicas do gênero Iris, utilizando-se da técnica 
de Vizinhos Mais Próximos, programado por eles próprios na Linguagem de Programação 
Python. A compreensão profunda dos algoritmos e técnicas utilizados em Aprendizado de 
Máquina, de forma geral, é um assunto acessível apenas a estudantes de graduação e pós-
graduação. Entretanto, existem técnicas e conceitos que podem ser bem compreendidas e 
aplicadas por alunos de nível técnico com conhecimento em programação. Além disso, existem 
pacotes voltados para facilidade de uso que contém diversos algoritmos implementados que 
não exigem conhecimentos profundos de computação e estatística, facilitando a aplicação em 
problemas do mundo real. Assim, o objetivo do projeto é levar a um novo grupo de alunos do 
curso técnico em informática uma experiência na área Aprendizado de Máquina. 
 
Resultados Esperados: 
Espera-se como resultado que os alunos adquiram noções de estatística e operações matriciais, 
do que é Aprendizado de Máquina e a capacidade de resolver problemas práticos. Assim como 
a primeira equipe apresentou o projeto na Comemoração dos 180 anos do Colégio Pedro II, o 
projeto espera que novos problemas sejam solucionados de maneira que possam ser 
apresentados à comunidade escolar e, quando possível, em eventos científicos externos. 
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Projeto: Filosofia Através do Cinema 
 
Professor Orientador: Zulena dos Santos Silva 
Departamento: Filosofia 
Campus: Engenho Novo II 
Área de Conhecimento: Filosofia 
Alunos: Rai do Vale Siqueira Senra, Gabriel Vieira Sá da Silva, Felipe Matheus Ribeiro Gonçalves, 
João Pedro de Mello 
 
Justificativa: 
O projeto proposto tem como justificativa a importância de se apresentar questões filosóficas 
por recurso didático alternativo, neste caso o uso de produções cinematográficas, por meio do 
qual intenta-se reflexões sobre o mundo em que vivemos e sobre a nossa condição humana. Os 
alunos de IC de Filosofia, com esse projeto, serão invocados para a atenção à produção cultural, 
bem como a apurarem a sensibilidade estética, com o que se poderá compreender que a 
produção cinematográfica pode ser desenvolvida não apenas pelo interesse de mercado, com o 
intuito de lucro, como produto de entretenimento com apelo ao gosto fácil e consequente 
ganho de bilheteria, constituintes do empobrecimento do horizonte discursivo que perpassa o 
olhar. Os alunos assim terão acesso a diferentes formas de direção cinematográfica que não 
apenas moldadas pelo circuito comercial e de entretenimento por entretenimento. 
 
Objetivos: 
Por meio da fruição de alguns filmes, reflexões, comentários e leituras de textos filosóficos 
pertinentes às questões indicadas nessas películas, tem-se por objetivo o desenvolvimento, por 
parte dos alunos, de senso crítico quanto aos recursos imagéticos como expositores de valores 
ou meios difusores de reflexões ou como "formadores" de consciência, afetando "corações e 
mentes". 
 
Resultados Esperados: 
Pretende-se como resultado de trabalho, que os alunos desenvolvam: 

• a apreciação de um filme que não por simples entretenimento; 
• a capacidade de discutir sobre os temas que os filmes abordam; 
• a expressão oral por meio de debates; 
• ou um texto crítico sobre um dos filmes assistidos, proposto pela professora ou por eles, 

apontando questões filosóficas pertinentes ao filme escolhido, ou um seminário 
expondo as relações entre um filme assistido e questões filosóficas pertinentes ao filme 
escolhido. 
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