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Editorial
Democratizar lança o seu primeiro número do ano brindando aos leitores com artigos
que privilegiam um leque de temáticas bastante plurais.
A primeira contribuição, oferecida por Vanda Cardozo de Menezes e Wagner
Alexandre dos Santos Costa, tem no jornalismo popular seu ângulo de análise privilegiado.
Mobilizando o instrumental da análise do discurso, os autores norteiam suas reflexões pela
identificação de uma relação intertextual nos títulos das matérias jornalísticas, assinalando
como as manchetes podem acrescentar sentidos e suscitar um direcionamento da
interpretação pelo leitor.
Na sequência, Renato Soares Coutinho analisa o projeto Autonomia Carioca,
organizado pela Fundação Roberto Marinho e realizado no âmbito da Rede Municipal de
Ensino do Rio de Janeiro. Coutinho tece considerações sobre os limites e as possibilidades
do projeto, além de indicar possíveis incongruências entre o corpo conceitual e os limites
estabelecidos pelas condições estruturais e sociais que envolvem os espaços tradicionais de
ensino.
Luciane Porto Frazão de Sousa centra o seu estudo no eixo temático da educação
inclusiva. Para a autora, o diálogo em torno do assunto necessita envolver culturas, políticas
e práticas de inclusão, pois, em sua avaliação, são dimensões fundamentais para analisar
cenários educacionais e propor estratégias mais inclusivas.
Por seu turno, Bruno Alves Faria desenvolve uma reflexão sobre algumas questões
relativas à identidade profissional do pedagogo, colocando em destaque a controversa
variável da docência como base para o trabalho do profissional de Pedagogia.
Roberto Bitencourt da Silva faz uma resenha do livro do professor Carlos Eduardo
Martins, intitulado “Globalização, dependência e neoliberalismo na América Latina”, tendo
em vista chamar a atenção para certos dilemas e desafios abrangentes que tendem a enredar a
educação, sobretudo brasileira.
Dois artigos que guardam especial interesse aos estudiosos das Ciências Exatas
encerram esta edição.
O artigo produzido por Wagner da Silva Zanco, Odair da Silva Xavier, Thaís de
Oliveira Gomes, Andrés Pablo Lopez Barbero e Ricardo Marques Ribeiro põe em relevo a
problemática da qualidade de vida nas cidades, no mundo contemporâneo. Como recorte de
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estudo, os autores propõem uma nova geração para os sistemas de gerência de vagas de
estacionamento automotivo em vias públicas.
Por fim, Daniel B. Mello, José Barbosa da Silva e Ricardo Rhomberg Martins
oferecem um escrito sobre modelagem física, desenvolvida para o protótipo de veículo
suspenso por levitação magnética, em construção no Núcleo de Robótica da Universidade
Estácio de Sá.

Boa leitura!
Bianca Fogli
Roberto Bitencourt da Silva
Editores.
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