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“PEDE PARA FICAR?” 

PROJETO FICA E A EVASÃO ESCOLAR EM GUARAPUAVA:UM ESTUDO DE 

CASO 

 

Cristina Schorck 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Rita de Cássia Luiz da Rocha 

Mestre em Educação e Docente da Faculdade Guairacá 

 

Resumo: A Constituição Federal Brasileira promulgada no ano de 1988 assegura entre os 

direitos Fundamentais do cidadão Brasileiro, o direito à Educação. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no seu artigo quarto descreve que o direito à Educação deve ser garantido por 

todos os atores que são responsáveis pela criança e adolescente: família, poder público e a 

sociedade em geral. Porém, pesquisas indicam que o número de crianças e adolescentes que 

deixam de frequentar a escola todos os anos no país é elevado. Neste sentido, constata-se que 

o Estado, a família, a comunidade e a sociedade em geral não estão garantindo a criança e o 

adolescente o direito de permanecer na escola e ter um ensino de qualidade. Posto isto, o 

objetivo da pesquisa em andamento é evidenciar a efetividade do Projeto “Fica” da Secretaria 

de Educação do Estado do Paraná na redução dos índices de evasão escolar no município 

Guarapuava entre os períodos 2014 e 2015. O estudo, que visa analisar a incidência do 

Projeto “Fica” em Guarapuava, é de caráter qualitativo: estudo de caso. Realizar-se-á 

entrevistas com os Conselheiros Tutelares, Promotor de Justiça/Juíz da Vara da Infância, bem 

como, análise documental do Projeto “Fica”. O trabalho ajudará a compreender a dimensão da 

Evasão escolar do Município e o trabalho da Escola e do Poder Público para enfrenta-la. 

 

Palavras-chave: Criança; Adolescente; Direito; Evasão Escolar; Projeto Fica. 

  



 

 2 

A CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA ALFABETIZAÇÃO LETRAMENTO 

 

Evelin Caroline Rosa 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 
 

Leandro Tafuri 

Docente da Faculdade Guairacá 

 

Resumo: É inegável que a literatura contribui para o desenvolvimento social e cognitivo da 

criança. Além disso, a literatura, como um de seus princípios, deve estar ligada ao estético, 

aos recursos da linguagem, para que o leitor possa ser enredado pelos jogos de palavras e 

sentidos possíveis que ali circulam. Autores como RildoCosson (2012) e Fábio Cardoso dos 

Santos (2013) afirmam que a criança deve ter contato com a literatura desde a primeira 

infância. Além disso, devemos destacar que a literatura infantil contribui para o 

desenvolvimento da oralidade e, posteriormente, da escrita da criança.  Diante disso, o 

objetivo deste trabalho é verificar como a literatura é trabalhada na rede municipal de Ensino 

de Guarapuava-PR. Para tanto, analisaremos os documentos oficiais do referido município 

para verificar de que forma a leitura de textos literários é contemplada na escola. Além disso, 

por meio de uma pesquisa de campo, no qual nos valeremos da entrevista semiestruturada 

para coleta de dados, objetivamos analisar como a literatura tem sido efetivamente trabalhada 

no Ensino Fundamental I para que tenhamos um possível panorama dessa formação de 

leitores literários. 

 

Palavras-Chave: Formação de Leitores; Literatura Infanto-Juvenil; Letramento Literário. 
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A LINGUAGEM E O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

LeandroZazula 

Rafael de Farias Sass 

Aline Micheletto 

Maria Helena Machulek 

Acadêmicos do Curso de Psicologia Bacharelado da Faculdade Guairacá 

 

CarlaSant’Ana 

Mestra em Educação e Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar a contribuição de Vygotsky (2001) sobre o 

estudo da linguagem e sua interferência no desenvolvimento humano. A metodologia 

empregada para a realização deste texto foi a pesquisa bibliográfica em artigos e livros que 

revelam o espaço da linguagem no desenvolvimento psíquico do homem. De acordo com 

Vygotsky (2001), a linguagem é o principal instrumento de mediação da aprendizagem 

humana, uma vez que é por meio da linguagem que o ser humano se apropria dos signos e 

símbolos da história e da cultura de sua sociedade. Vygotsky (2001) defende a tese de que o 

desenvolvimento humano perpassa pelo desenvolvimento de três fases da linguagem: 1) 

linguagem social que diz respeito a comunicação; 2) a linguagem egocêntrica que revela a 

organização do pensamento infantil e processo de internalização de conceitos e, 3) a 

linguagem interna, ou o pensamento sem palavras, momento em que o sujeito já realizou as 

generalizações dos conceitos adquiridos nas interações sociais. Neste sentido, podemos dizer 

que compreender a teoria de Vygotsky (2001) é fundamental para a análise do sujeito 

histórico-social. Podemos concluir que os estudos de Vygotsky (2001) sobre a linguagem nos 

trazem a de que o homem se produz pela mediação social e a linguagem é o principal 

instrumento de interação do ser humano com a sociedade e a com a cultura, pela qual são 

disseminados os valores, dogmas e ideologias sociais aprendidos e internalizados pelas 

estruturas psíquicas superiores principal promotor do desenvolvimento humano.  

 

Palavras-chave: Linguagem; Vygotsky; Desenvolvimento Humano; Mediação Social. 
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A QUESTÃO AFRO-BRASILEIRA TRATADA EM UMA COLEÇÃO DE LIVROS 

DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Nayara Kasczuk Góes 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Leandro Tafuri 

Mestre em Letras eDocente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho  

 

Resumo: Questões sobre o negro e sua afro descendência são temas que têm sido muito 

discutidos na atualidade e, a partir dos conceitos de cultura e etnia, foi aprovada a Lei Federal 

nº 10. 639/2003, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana 

em todas as disciplinas do currículo escolar. Diante disso, e tendo em mente que, ainda, o 

livro didático é um dos principais instrumentos de trabalho do professor, buscamos verificar 

como este material tem tratado tal questão. O trabalho será norteado por uma discussão sobre 

a implementação da Lei Federal nº 10.639/2003, sua obrigatoriedade nos currículos escolares 

e a importância de se trabalhar a questão étnico-racial e afro-brasileira no Ensino 

Fundamental. Para tanto, tomaremos como objeto de análise livros didáticos de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental I, tencionando analisar a presença ou não do negro nas 

referidas obras que são aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Mobilizaremos como arcabouço teórico os seguintes autores: Petrônio (2007), Ferreira 

(2008), Silva (2010), Goulart (2013) e outros que têm se destacado no estudo da temática. 

Embora nosso trabalho, de caráter documental e abordagem qualitativa, esteja no início, 

análises preliminares nos permitem dizer que, no material selecionado, ocorre um apagamento 

do negro, uma vez que raramente a cultura desse povo é privilegiada, seja por meio de contos, 

poemas, lendas de autores afro-brasileiros, ou que tenham o negro como protagonista. 

 

Palavras-chave: Livro didático; Língua Portuguesa; Cultura afro-brasileira; Lei 

N°10.639/2003. 
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR NO PROCESSO AVALIATIVO DA 

APRENDIZAGEM 

 

Marcia de Quadros Oliveira 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Resumo:Durante o período escolar surgem diversas dificuldades de aprendizagem, desde a 

simples e passageira, podendo ser solucionadas durante o trabalho docente em sala de aula, 

até as dificuldades graves e persistentes e estas necessitam de recursos especiais para serem 

solucionadas, nisto as adaptações curriculares se fazem necessárias. Adequações curriculares 

são possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos, 

as quais tem amparo legal para ser efetivada, porém geralmente pouco utilizada, ou ainda 

quando colocada em prática não abrange sua totalidade, ocorrendo somente na metodologia 

do professor e nos conteúdos, contudo no tocante a avaliação da aprendizagem ainda fica 

estagnada. Sendo assim, compreender a necessidade da adequação curricular no processo 

avaliativo da aprendizagem escolar nos anos iniciais, identificar as concepções de adequação 

curricular, evidenciar a necessidade de um currículo diversificado e flexível no processo de 

ensino- aprendizagem e analisar os instrumentos de avaliação da aprendizagem, identificando 

se ocorre a adequação curricular, são objetivos deste trabalho. Para isso desenvolver estudo de 

caso, qualitativo de caráter exploratório em uma escola municipal de Guarapuava, utilizando 

de questionário estruturado para coleta de dados com apontamento dos docentes a respeito 

tema deste trabalho, os quais estão em andamento. 

 

Palavras chaves: Adequação; Currículo; Avaliação. 
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ALTAS HABILIDADES SUPERDOTAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL II DO 

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA 

 

Sabrina Lopes 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Carla Maria de Schipper 

Mestra em Educação e Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho  

 

RESUMO: Pessoas com altas habilidades/superdotação possuem um grande potencial, sejam 

eles isolados ou combinados, de aptidão acadêmica especifica, capacidade intelectual geral, 

criatividade, capacidade de liderança, grande habilidade para música, artes visuais e 

dramáticas. Diante das especificidades apontadas surgiu o interesse na investigação de 

aspectos educativos desta área. Portanto, o presente trabalho aborda o conceito, as categorias 

e a identificação desta necessidade educativa especial. Para a compreensão do processo 

educacional destes alunos torna-se necessário analisar as propostas de ensino e as 

modalidades de serviços e de intervenção Pedagógica oferecidas no município de 

Guarapuava-Pr, portanto, o campo investigativo será a Sala de Recursos Multifuncional, 

voltado ao atendimento destes alunos no Ensino Fundamental 2ª etapa. A Pesquisa encontra-

se em andamento e abordará de forma qualitativa os assuntos relacionados a este segmento 

através de estudo de caso e como técnica de pesquisa utilizará a observação e entrevista 

semiestruturada. O embasamento teórico centra-se em obras que tratam do conceito, 

categorias, identificação das Altas Habilidades/Superdotação e que descrevem as 

especificidades educativas destes alunos e as adaptações curriculares necessárias ao 

desenvolvimento de um trabalho de qualidade.  

  

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Sala de Recursos; Educação Especial. 

  



 

 7 

AS CASAS DE REZA GUARANI:ESPAÇO DE CULTURA, TRADIÇÃO E 

EDUCAÇÃO 

 

MariannaZanonaJucoski do Rosário 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Rita de Cássia Luiz da Rocha 

Mestra em Educação e Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: Ao participarmos de um encontro de lideranças indígenas constatamos a 

preocupação dos mesmos com as crianças Guarani no estado do Paraná. Alguns indígenas 

relatavam a necessidade das crianças de preservarem seus costumes e a sua cultura, tendo os 

mais velhos a obrigação de transmitir os ensinamentos aos mais novos. Consideramos que o 

povo Guarani sempre foi sinônimo de união, e tentam com muito custo manter vivas as suas 

tradições, costumes e crenças, a despeito das relações desiguais causadas pelos sistemas 

sociais. Um desses sistemas é a escola, pois da forma como se constitui não atende as 

demandas sócio-culturais que cada criança adquire em sua comunidade. Nestas tensões 

causadas pelos contatos Inter étnicos, a Casa de Reza torna-se o centro fundamental para 

assegurar a tradição, manutenção e a transmissão da cultura indígena. É neste espaço que as 

relações entre a criança e seu líder comunitário se estreitam na construção da identidade, ou 

seja, o modo de ser guarani. Posto isto, o objetivo está em investigar como este grupo 

preserva e valoriza a cultura guarani por meio da Casa de Reza. A pesquisa terá abordagem 

qualitativa de cunho etnográfico. Serão realizadas visitas a duas comunidades indígenas: 

TekohaItamarã e TekohaAñetete, localizadas no município de Diamante do Oeste – PR, e 

entrevistas de áudio que posteriormente serão transcritas. Este estudo ainda em curso está em 

aprofundar e colaborar na difusão dos elementos culturais e religiosos desempenhados e 

perpassados dentro das comunidades Guarani a futuras gerações.  

 

Palavras-chave: Guarani; Casa de Reza; Crianças; Cultura; Educação 
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AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO DO CAMPO E A ORGANIZAÇÃO 

CURRICULAR DO COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DE CAVACO 

 

Sonia Rodrigues Calixtro 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Elizabeth Macedo Fagundes 

Mestra em Educação e Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: Os estudos voltados para a Educação do Campo como um processo histórico, social 

e político vem tomando grande proporção no âmbito educacional, pois muito se tem discutido 

em relação de garantir uma educação de qualidade aos sujeitos do campo, de forma a 

valorizar e suprir os anseios desse povo. Sendo assim podemos destacar o currículo e suas 

formas de organização do conhecimento escolar como um fator de suma importância a fim de 

qualificar e garantir esses conhecimentos. Assim está pesquisa será realizada no Colégio 

Estadual do Campo de Cavaco, município de Cantagalo, Estado do Paraná. A finalidade deste 

trabalho é analisar, segundo a legislação pertinente da educação do campo, como o currículo 

escolar está organizado para evidenciar aspectos de forma a valorizar a diversidade 

sociocultural da comunidade, no âmbito do direto á igualdade e do respeito às diferenças e 

resgate da identidade da população camponesa. Pois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBN, lei nº 9.394/96 e as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo, 

apresentam princípios e procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas 

do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais. Sendo, que a pesquisa se encontra em 

andamento, não havendo ainda resultados finais. 

 

Palavras-chave: Educação do campo; LDB; Diretrizes Curriculares. 
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AS EXPERIÊNCIAS DO PROGRAMA PIBID NA FORMAÇÃO DOCENTE NAS 

LICENCIATURAS DA FACULDADE GUAIRACÁ 

 

Rubia Mara Ribeiro Padilha 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Elizabeth Macedo Fagundes 

Mestra em Educação e Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: Em 2014, pela primeira vez, acadêmicos de Pedagogia da Faculdade Guairacá do 

município de Guarapuava/PR participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência – PIBID – que é um programa ligado à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES. O PIBID tem por objetivo o compromisso de investir na 

valorização do magistério e na melhoria da qualidade da educação brasileira. O Programa é 

voltado principalmente para formação docente. Diante disso, a intenção desta pesquisa é 

verificar quais as contribuições desse Programa para a formação dos Graduandos e Egressos 

do curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá. Sendo que a metodologia será bibliográfica 

que, conforme Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos. E na sua finalidade estudo de caso Gil (2008) 

que permita um conhecimento mais detalhado sobre o assunto pesquisado. Para tanto, o 

desenvolvimento esta pesquisa terá embasamento teórico em documentos do Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, que trata a respeito do PIBID, e em relação a formação docente 

será utilizado autores como: Freire (2000), Libâneo (2010), Pimenta (2005), Tardif (2014), 

entre outros. Também serão utilizados os relatórios anuais das ações desenvolvidas do 

subprojeto PIBID/Pedagogia, e por meio de entrevistas com Professores, Supervisores, 

Acadêmico, e também com Egressos de Pedagogia que fizeram parte do Programa. A presente 

pesquisa encontra-se em andamento. 

 

Palavras-chave: PIBID; Formação docente; Pedagogia. 
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NO ATENDIMENTO AO 

INDIVIDUO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL O CRAS 

 

Rafael de Farias Sass 

Joselma, Domingues 

Pamela Katherine Gomes 

Acadêmicos do Curso de Psicologia da Faculdade Guairacá 

 

JonatanSchmeider 

Docente da Faculdade Guairacá – Orientador do Trabalho 

 

Resumo: A pesquisa tem por finalidade abordar as definições de risco e vulnerabilidade e o 

papel do psicólogo diante da problemática. Papel este que deve ser analisado e refletido de 

acordo com circunstâncias específicas O tema elencado se justifica por sua importância na 

relação teoria e prática do profissional de psicologia, bem como pela delimitação, explicitação 

e clareza quanto à sua atuação no atendimento individual e coletivo nas esferas sociais 

vulneráveis, o que também define o objetivo geral do trabalho. Ao apresentar as definições de 

vulnerabilidade, devemos ter em mente que esse conceito aponta para múltiplos planos, o que 

requer múltiplas formas de se trabalhar e intervir na situação-problema apresentada, a saber, 

quais as estratégias e medidas a serem tomadas pelo profissional da psicologia em uma 

determinada situação de vulnerabilidade social. Qual a delimitação do trabalho do psicólogo 

nessas técnicas para a atuação do (a) psicólogo (a) no CRAS/SUAS. A psicologia só é 

comprometida com a transformação social quando toma como foco as necessidades, 

potencialidades, objetivos e experiências dos oprimidos; assim, o profissional pode oferecer 

contribuições no sentido de considerar e atuar sobre a dimensão subjetiva dos indivíduos, 

favorecendo o desenvolvimento da autonomia e da cidadania. Dessa forma, as práticas 

psicológicas desenvolvidas devem buscar compreender e intervir nos processos e recursos 

psicossociais, estudando as particularidades e circunstâncias em que ocorrem. 

 

Palavras-chave: Papel do Psicólogo, Vulnerabilidade, Assistência Social, CRAS. 
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ATRAJETÓRIA DOCENTE DA PROFESSORA ANASTÁCIA ZASTAVNI DE SOUZA 

 

Marinilze Bolino 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Claudia Rejane S. Almeida Santos 

Mestra em Educação e Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

 

Resumo:A presente pesquisa evidenciará a trajetória de vida da professora Anastácia 

Zastávni de Souza, nascida em 1937nacapital Belgrado, estado da Banhaluca, Bósnia antiga 

Iugoslávia. Em razão das consequências causadas pela Segunda Guerra Mundial ela e sua 

família se mudaram para a Itália, país onde viveram durante quatro anos antes de chegar ao 

Brasilpor volta de 1954.O tema abordado é relevante, pois abrange a disciplina dehistória da 

educação no Brasil e enfatiza a experiência profissional na área educacional em um contexto 

específico, nesse caso uma escola multisseriada.O objetivo central é destacar a atuação dessa 

docente na Escola Pero Fernandes Sardinha na localidade de Marrecas, distrito Guairacá,que 

pertence auma região de interiordo município de Guarapuava,no período de1973 a 1998. O 

embasamento teóricofundamenta-seem escritos que envolvem histórias de vida deprofessores, 

formação docente e também sobreo que estava acontecendo com a educação no país entre as 

décadas de 1970 a 1990.Quanto à metodologia a pesquisa constitui-se em uma abordagem 

qualitativa utilizando o método histórico e a técnica de coleta de dados será por meio de 

entrevistas com a professora, e alunos.O trabalho está na fase de levantamento bibliográfico e 

constituição das fontes orais. 

 

Palavras-chave: História de vida; Docência; Mulher; Imigrante.
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CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA ATENDIDA PELA PSICOLOGIA 

 

Rafael de Farias Sass 

Joselma Domingues 

Pamela Katherine Gomes 

Acadêmicos do Curso de Psicologia da Faculdade Guairacá 

 

JonatanSchmeider 

Docente da Faculdade Guairacá – Orientador do Trabalho 

 

Resumo: O presente estudo busca caracterizar a clientela atendia pela Psicologia em um 

Serviço- Escola de uma Faculdade no Centro-Oeste do Paraná, para identificar as variáveis 

dos clientes e subsidiar informaçõesconcretas das necessidades de sua clientela.  Os Serviços-

escola têm como relevância aprimorar os atendimentos prestados, uma vez que podem 

proporcionar um maior conhecimento da população atendida, através do melhor 

direcionamento e aprimoramento das práticas de avaliação do serviço. A partir disso, 

objetivou-se caracterizar a clientela de um serviço-escola de Psicologia, identificar os 

referenciais teóricos utilizados na fundamentação dos casos atendidos e comparar os métodos 

utilizados no processo terapêutico com a literatura. Por meio deste levantamento e análise das 

variáveis sócio demográficas registradas nos 127 relatórios, no período janeiro à dezembro de 

2015; foi possível identificar que a maior incidência do perfil da clientela que procura 

atendimento é de crianças de 0 à 10 anos com um total de 53 clientes, e jovens de 11 à 20 

anos com um total de 32 clientes, estes dados são relevantes porque justificam outras 

variáveis apresentadas como nível de escolaridade, profissão e religião. Entre as queixas 

apresentadas as que se destacam são dificuldades nas relações familiares, dificuldades 

escolares, comportamento agressivo, ansiedade e insegurança, dificuldades em lidar com 

perdas e dificuldades em relacionamentos interpessoais. 

 

Palavras-chave: Serviço-Escola; Psicologia; Queixa Clínica.  
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CENTRO DE CAPACITAÇÃO UNIVERSIDADE DO PROFESSOR – FAXINAL DO CÉU –

 PR 

 

Lorenna Kaalla de Paula 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Claudinéia Schinemann 

Mestra em Educação e Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

  

Resumo: O Projeto Universidade do Professor em Faxinal do Céu – PR – teve, durante 

alguns anos, sua importância no que se diz respeito à educação paranaense, sendo apontado 

como centro de excelência em formação de profissionais, inclusivea nível nacional, 

mas encontra-se desativado atualmente. Esta pesquisa tem como objetivo 

analisar seu percurso histórico desde sua implantação até o término de suas atividades, através 

da análise de documentos e do estudo das políticas públicas de formação de professores 

implantadas no Paraná no período de 1995 a 2011. Pretende-se identificar suas contribuições 

para o cenário educacional paranaense, a partir de entrevistas com profissionais que atuaram 

no centro de formação e de professores que participaram de formações no local, além 

de reportagenssobre o assunto vinculadas no período. A delimitação temporal corresponde ao 

início e término das atividades nesse espaço de formação.A intenção para a escrita deste 

projeto é de contribuir e dar suporte teórico para futuras pesquisas, seja na área da educação, 

como fonte de pesquisa histórica e na área de políticas públicas, levando em consideração a 

relevância deste projeto no âmbito educacional. 

  

Palavras-chave: Centro de Capacitação Universidade do Professor – Faxinal do Céu –

 PR, Políticas Públicas. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM LEITURA E ESCRITA 

 

Sandra Maria Chicouski 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

DirleiIlivinski 

Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como foco a reflexão sobre alguns aspectos 

relacionados as dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita, considerando que as 

mesmas estão presentes na vida escolar de muitos alunos tendo merecido estudos de vários 

pesquisadores.  Considerando que as dificuldades de aprendizagem representam, entre tantas, 

uma das maiores preocupações dos professores, destacamos neste trabalho a importância de 

se conhecer a características e causas das dificuldades para atuar deforma a superá-las. 

Necessário destacar que entre as dificuldades de aprendizagem, está a de leitura e escrita e 

que estas podem estar ligadas a diversos fatores, podendo ser de ordem orgânica, cognitiva e 

emocional.    O objetivo principal desta pesquisa é investigar como os professores em sala de 

aula, atuam frente a dificuldades relacionadas à leitura e a escrita, bem como identificar o 

papel do professor diante das dificuldades desses alunos.Dessa forma este projeto caracteriza-

se como pesquisa qualitativa, tendo como metodologia o estudo de caso onde será utilizada a 

técnica de entrevistas e questionários para melhor explicitar o tema proposto e atingir os 

objetivos elencados. O estudo encontra-se em fase de fundamentação teórica. 

 

Palavras – chaves: Dificuldades de aprendizagem, leitura, escrita. 
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EDUCAÇÃO DO SURDOCEGO: A APRENDIZAGEM NO ENSINO COMUM 

 

Andrielle de Lima de Oliveira 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

DenielliKendrick 

Docente da Faculdade Guairacá – Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: A surdo cegueira é uma deficiência singular que apresenta as deficiências auditivas 

e visuais associadas em diferentes graus de perdas, ou seja, a surdo cegueira pode ser total ou 

parcial. O histórico do surdo cegueira é mais antigo do que muitos pensam, o caso mais 

conhecido é de Helen Keller, nos Estados Unidos. No Brasil temos o escritor surdo cego Alex 

Garcia que é um dos defensores dos direitos de pessoas surdo cegas. A atual pesquisa tem por 

objetivo investigar como ocorre a aprendizagem de uma aluna surdo cega no ensino comum. 

A aluna está no último ano do ensino fundamental II, em um colégio público, na cidade de 

Guarapuava-PR.  A abordagem investigativa adotada será de caráter qualitativa, estudo de 

caso, os instrumentos de coleta de dados serão observações em sala de aula e entrevistas com 

pais, professores e pedagogos. Como referencial teórico a pesquisa estará pautada na 

perspectiva vygotskiana de desenvolvimento, a abordagem histórico cultural. A pesquisa 

encontra-se em andamento e espera-se contribuir no debate sobre a inclusão das pessoas surdo 

cegas no ensino comum brasileiro.  

 

Palavras-chave: surdo cegueira; aprendizagem; desenvolvimento; ensino comum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 16 

ENTRE CONHECIMENTOS E VIVÊNCIAS: UM ESTUDO DA PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA NA CASA FAMILIAR RURAL DE PINHÃO/PR 

 

Andréia Luciane dos Santos 

Professora da Secretaria de Estado de Educação 

 

Jorge Nei Neves 

Professor da Secretaria de Estado de Educação 

 

Resumo:Ao abordar a problemática relacionada ao curso técnico em Agroecologia, nível 

médio, integrado à educação profissional, ofertado na Casa Familiar Rural de Pinhão/Paraná, 

através da Pedagogia da Alternância, o estudo em desenvolvimento pretende analisar a 

formação recebida pelos alunos alternantes e jovens egressos do regime de alternância da 

Casa Familiar Rural de Pinhão/PR e sua contribuição para a realização de suas expectativas, 

vivências e permanência no campo. Para tanto, é necessário buscar os elementos que foram 

fundamentais para atuação dele no meio rural e identificar o trabalho da CFR após a 

conclusão do curso junto aos seus alunos egressos, a partir de análise de documentos 

norteadores dessa instituição, pesquisa de campo e estudo de caso. 

 

Palavras-chave: Educação do Campo; Casa Familiar Rural; Pedagogia da Alternância. 
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FORMAÇÃO DE LEITORES LITERÁRIOS: O PAPEL DO PROFESSOR 

ENQUANTO MEDIADOR 

 

JosaneLoise Casagrande 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Leandro Tafuri 

Mestre em Letras, Docente da Faculdade Guairacá – Orientador do Trabalho 

 

Resumo:Na atualidade, formar leitores literários tem sido um dos grandes desafios dos 

docentes. A concorrência com os meios eletrônicos torna essa tarefa ainda mais árdua. Diante 

disso, o professor precisa estar preparado para mediar o acesso dos alunos à leitura literária e, 

a partir disso, incentivá-los a, cada vez mais, desenvolver o hábito da leitura. Entendemos que 

a tarefa de formar leitores seria mais fácil se fossem os professores também leitores. Assim, 

nos questionamos: como o professor encara o desafio de formar leitores na 

contemporaneidade? Realizamos essa pesquisa não pelo viés do aluno, mas sim pelo sujeito 

professor, ou seja, estaria o professor preparado para auxiliar o aluno a se tornar um leitor 

literário? Para tanto, nossa pesquisa, que está em andamento, será realizada de um 

questionário com perguntas subjetivas que serão feitas aos professores do Ensino 

Fundamental I para que possamos compreender os hábitos e sentido da leitura em seu 

cotidiano. Portanto, objetivamos analisar o perfil do professor de Ensino Fundamental I 

enquanto leitor e também como mediador/formador de leitores, verificando como está sendo 

abordada a leitura em sala de aula, considerando que a escola tem representado para uma 

grande maioria de crianças, o único contato com livros, cabendo ao docente um importante 

desafio nesse processo, uma vez que, oportunizar estratégias de leitura para a formação de 

leitores críticos é um entre os importantes desafios de um currículo escolar. A fundamentação 

teórica para este trabalho será feita a partir de autores como Mikhail Bakhtin, Vygotsky, 

Joseane Maia entre outros. 

 

Palavras-chave: Leitura; Literatura; Professor Leitor. 
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HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

GUARAPUAVA 

 

Jéssica de Lima 

Acadêmica do curso de Pedagogia Faculdade Guairacá 

 

Lucineia Moreira de Souza 

Mestra em educação. Docente do Colegiado de Pedagogia - Faculdade Guairacá – 

Orientadora do trabalho 

 

Resumo: O trabalho tem como objeto de estudo as representações dos professores em torno 

da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas municipais. A pesquisa visa 

diagnosticar como é o trabalho a respeito de tal conteúdo em algumas das escolas municipais 

de Guarapuava, respaldado pela obrigatoriedade da lei 10.639 que fora sancionada no ano de 

2003. É importante destacar que Guarapuava conta com uma comunidade quilombola numa 

região denominada Invernada Paiol de Telha, no entanto, é possível afirmar que isso não 

garante o conhecimento de sua história e de sua importância e influência na cultura regional. 

Entende-se que a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

ainda é considerada secundária, o que denota uma carência de perspectivas bem como de 

reconhecimento das contribuições do negro na sociedade guarapuavana. A pesquisa será de 

cunho qualitativo, na qual far-se-á um estudo de caso, utilizando como instrumento 

entrevistas com professores de três escolas municipais e com alguns membros da comunidade 

quilombola Paiol de Telha. 

 

Palavras Chave: Lei 10639/2003; História e Culturas Afro-brasileira e Africana; 

Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha. 
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HISTÓRIA E MEMÓRIA: O CURSO NORMAL DO COLÉGIO ESTADUAL SANTO 

ANTONIO IMBITUVA-PR 

 

Francieli Maria Beraldo 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Rita de Cássia Luiz da Rocha 

Mestra em Educação, Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá – 

Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: A história da educação e das instituições escolares vem sendo alvo de vários 

estudos, os quais evidenciam a importância da constituição e difusão das culturas escolares. 

Neste sentido, entender os processos de mudanças que ocorre na educação perpassa pelo 

entendimento da escola e sua complexidade, a qual se constitui pelo tempo e espaços, 

condutas, formas de pensar, rotinas, maneiras de ensino e gestão, e das relações sociais 

internas e externas da escola. Sendo assim, o objetivo deste estudo está em compreender os 

avanços e desafios enfrentados pelo curso normal nas décadas de 60 e 70 do Colégio Estadual 

Santo Antônio Imbituva-PR fundado em 1912, e existente até os dias atuais o mesmo possui 

grande importância na formação social das pessoas pois visa formar pessoas conscientes 

capazes de desenvolver uma democracia baseada em valores que garantam a dignidade e 

favoreçam a construção continua de uma sociedade igualitária. Para tal, realizar-se-á por meio 

de abordagem do método qualitativo e pesquisa histórica documental, sendo utilizado para a 

elaboração da mesma, documentos como fotos, atas, livros de chamadas e entrevistas de 

professores, ex-alunos e ex-diretores. Portanto, relatar sobre os processos históricos das 

instituições escolares implica em ampliar e conferir uma identidade cultural e social na qual 

os indivíduos estão inseridos, e são testemunhos daquele tempo.  

 

Palavras-chaves: História; Instituições escolares; Curso normal. 
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INSTITUTO EDUCACIONAL DOM BOSCO: CONTEXTO DE EDUCAÇÃO NÃO 

FORMAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

 

Thalita Fonseca Tereza 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Elizabeth Macedo Fagundes 

Mestra em Educação, Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá – 

Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é averiguar como ocorre a Educação Não Formal no 

Instituto Educacional Dom Bosco no Município de Guarapuava, que tem seu papel educativo 

nos marcos da Pedagogia Social. Considerando a educação não formal como um campo de 

conhecimento em construção, a Pedagogia Social constitui também a base teórica para as 

práticas de Educação Popular, Educação social comunitária e práticas de Educação não 

escolares. Na não formal, o grande educador é o outro, aquele com quem interagimos ou nos 

integramos. Na educação informal, os educadores são os pais, a família em geral, os amigos, 

os vizinhos, colegas de escola, a igreja paroquial, os meios de comunicação de massa. Assim 

sendo para o desenvolvimento deste trabalho será fundamentado em autores que estudam o 

tema em questão, e também pela pesquisa de campo por meio de observação e questionário. 

Que para Gil (2009), a pesquisa de campo visa reunir dados, fatos e conceitos, que muitas 

vezes ficam desarticulados da teoria estudada, tendo seu interesse voltado para o estudo de 

indivíduos, grupos, comunidades, instituições e outros campos, favorecendo a compreensão 

de vários aspectos da sociedade ou do ambiente A referida pesquisa encontra-se em 

andamento por isso ainda não há resultados. 

 

Palavras chaves: Pedagogia Social; Educação não formal; Instituto Educacional Dom Bosco. 
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LITERATURA INFANTO-JUVENIL E IDENTIDADE FEMININA: ANÁLISE DA 

COLEÇÃO ANTIPRINCESAS DE NADIA FINK 

 

Ana Cristina Hadlich Ferraz 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Leandro Tafuri 

Mestre em Letras, Docente da Faculdade Guairacá – Orientador do Trabalho 

 

Resumo: A literatura sempre foi uma forma de se evidenciar a cultura de um povo, suas 

características e suas identidades. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 

verificar como se constitui a identidade feminina em obras que tentam descaracterizar o ideal 

romântico das princesas clássicas. Para tanto, escolhemos como objeto de análise a coleção 

Antiprincesas, da argentina NadiaFink, que tem, por meio do gênero biografia, lançado mão 

de mulheres da vida real para construir o ideal de uma nova mulher, a que não espera as 

coisas acontecerem, mas, sim, vão à luta, atrás de seus anseios. Vale destacar que as 

“antiprincesas” escolhidas são a pintora mexicana Frida Kahlo, compositora e artista plástica 

chilena Violeta Parra e a militar chilena Juana Arzuduy. Nosso trabalho, ainda em andamento, 

portanto, perfaz um levantamento histórico dos contos de fadas, bem como dos elementos 

composicionais desse gênero. A pesquisa terá caráter qualitativo, o qual consiste em ser 

descritiva e fundamentada em signos e significados, possuindo enfoque indutivo, sendo que a 

metodologia mais adequada para esta é a documental, que está pautada na análise da coleção 

escolhida. Para tanto, mobilizaremos os seguintes autores Vladimir Iakovlevich Propp, 

Regina Zilberman, Bruno Bettelheim, Fanny Abramovich, Beth Brait, José Nicolau Gregorin 

Filho, Marisa Lajolo, os quais tratam a respeito da literatura infantil, já para conceitos de 

identidade usaremos autores como Stuart Hall, ZyguntBauman, Guacira Lopes Louro e Judith 

Butler. 

 

Palavras-Chave: Identidade; Coleção Antiprincesas; Literatura infanto-juvenil. 
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NARRATIVAS DE VIDA E PERSPECTIVAS SUBJETIVAS: A AFETIVIDADE DE 

TRABALHADORAS DOMÉSTICAS NO CONTEXTO DO TRABALHO – 

GUARAPUAVA – PR. 

 

Jadson Stevan Souza da Silva 

Acadêmico do Curso de Psicologia da Faculdade Guairacá 

 

RosemeriMoreira 

Doutora em História e Docente da Universidade Estadual do Centro-Oeste – Orientadora do 

Trabalho 

 

Resumo:Esta pesquisa pretende refletir sobre as relações afetivas e a memória de 

trabalhadoras domésticas, em seus contextos de trabalho, na cidade de Guarapuava – PR. 

Chamamos a atenção aos aspectos intimistas dessas mulheres quanto as suas histórias de vida. 

Quais as perspectivas subjetivas dessas mulheres que tem suas famílias, particularidades, 

anseios, necessidades e que precisaram se desprender desses domínios pessoais para 

sobreviver? Refletir tais problemáticas enquadrando-as no campo da História das Mulheres de 

maneira que se permita debater as questões de classe social; raça-etnia; espaço público e 

privado; identidade e subjetividade; são interesses que permitem discutir o processo de 

(des)valorização do emprego doméstico e seu papel de conforto e proteção social das famílias 

que as empregam. Para tanto, faremos uma análise com base nos relatos orais de experiência 

de empregadas domésticas da região de Guarapuava, com abertura a fontes pessoais dessas 

trabalhadoras de valor recordativo, tais como fotografias e outros objetos adquiridos no 

exercício do trabalho doméstico. O projeto que já está em andamento contou com a seleção de 

seis mulheres que se ocupam com o trabalho doméstico, com perfis diferenciados (geracional, 

escolaridade, etnicidade, etc.), para organização das entrevistas. O estudo que se propõe terá 

como base a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, especificamente analítica e em 

forma de estudos de caso, para o alcance dos objetivos. 

 

Palavras-chave: História das mulheres; Trabalho doméstico; Memória; Relações de Gênero. 
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN EM ESCOLAS 

MUNICIPAIS DE GUARAPUAVA 

 

Rosimery de Freitas Santos 

Acadêmica do curso de Pedagogia Faculdade Guairacá; 

 

Lucineia Moreira de Souza 

Mestra em Educação. Docente do Colegiado de Pedagogia da Faculdade Guairacá- Orientadora 

do trabalho 

 

Resumo: O trabalho aborda a inclusão de alunos com síndrome de Down nas escolas públicas 

de Guarapuava. Sabe-se que objetivo da inclusão é que todos sejam entendidos como iguais 

sem preconceito e discriminação, fator que leva a garantia do direito de todos à educação de 

qualidade. Para tanto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo de inclusão 

de crianças com síndrome de Down em algumas escolas públicas municipais de 

Guarapuava/PR, para que se possa elucidar como a inclusão é realizada nas instituições 

escolares e como a sociedade aborda isso. No desenvolvimento da pesquisa mostrar-se-á 

estatisticamente quantas crianças com síndrome de Down frequentam as instituições escolares 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental em Guarapuava/PR dentro de um quadro 

populacional do município. A pesquisa proposta dar-se-á por meio de uma abordagem 

qualitativa. Conforme Trivinõs (1986) uma pesquisa de cunho qualitativo não pode se realizar 

de maneira descontextualizada e estanque, tendo em vista que o que se busca é a compreensão 

de como as pessoas com síndrome de Down são entendidas hoje nas instituições escolares e 

na sociedade. Dessa forma será feito um estudo de caso de três escolas municipais do 

município onde será utilizado como instrumento de coleta de dados entrevistas com os 

professores dessas instituições. 

 

Palavras-Chave: Síndrome de Down; Escolas Municipais de Guarapuava/PR; Inclusão; 

Professores.  
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O CONTO DE FADAS REVISITADO: ANÁLISE DA OBRA “A FADA QUE TINHA DE 

IDEIAS” 

 

Caroline de Fátima Andrade Siqueira 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Leandro Tafuri 

Mestre em Letras, Docente da Faculdade Guairacá – Orientador do Trabalho 

 

Resumo:O presente trabalho tem como objetivo central discutir a escrita dos contos de fadas 

na contemporaneidade em contraposição com os contos de fadas tradicionais. Entendemos 

que esse gênero literário é de grande importância no processo de formação dos leitores, uma 

vez que é por meio deles, em sua grande maioria, que as crianças entram em contato com o 

texto literário. Entendemos, ainda, que esse gênero literário é fundamental para a realização 

das atividades pedagógicas, pois trabalha com o simbólico no imaginário infantil. Charles 

Perrault, tido como o precursor da literatura infantil, foi responsável por adaptar as histórias 

da oralidade para a escrita. No entanto, em sua época, o autor não se preocupava em suavizar 

os enredos, fato que só ocorreu anos depois, com os irmãos Grimm. As histórias infantis são 

marcadas por apresentar finais felizes, onde as personagens femininas são conhecidas por sua 

incapacidade de resolverem os seus conflitos de forma independente. A pesquisa que por ora 

se apresenta, buscará contrapor, como já mencionado, entre textos canônicos da literatura 

infantil e os contemporâneos, a posição da personagem feminina e seus novos delineamentos. 

Para tanto, analisará a obra “A fada que tinha ideias”, de Fernanda Lopes de Almeida. 

 

Palavras-Chave: A fada que tinha ideias; Literatura infanto-juvenil; Contos de fadas. 
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O ENSINO NOS ANOS INICIAIS DE ALFABETIZAÇÃO NUMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

 

CassianaPatriciaBohniak 

Acadêmica do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Elizabeth Macedo Fagundes 

Mestra em Educação, Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá – 

Orientadora do Trabalho 

 

Resumo: Muitos estudos têm apresentado a necessidade de as escolas desenvolverem 

projetos partir de abordagens metodológicas contextualizadas e interdisciplinares, que 

possibilitem aos alunos a compreensão dos conteúdos estudados e suas relações com a 

sociedade desde nos anos iniciais do ensino fundamental. A interdisciplinaridade é uma das 

abordagens metodológicas que é possível utilizar no contexto educacional de maneira que 

estimule o aluno, para a apropriação dos conteúdos disciplinares de forma contextualizada e 

não apenas por memorização. Assim sendo, a presente pesquisa tem como objetivo analisar 

como a prática interdisciplinar nos primeiros anos de alfabetização vem sendo realizada na 

Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida no Município de Boa Ventura de São Roque-PR. 

Para tanto, será abordado o ensino nos anos iniciais do ensino fundamental e os principais 

objetivos dessa fase da escolarização, tendo como base documentos oficiais: Lei de Diretrizes 

e Basesda Educação Nacional - LDBEN (Lei nº 9.394/1996), Plano Nacional de 

Educação(PNE) e a Lei dos Nove Anos para o ensino fundamental (Lei n. 11.274/2006). A 

Interdisciplinaridade nos primeiros anos de alfabetização no ensino fundamental e finalizando 

com as análises da pesquisa realizada na escola citada. Sendo que a metodologia será por 

meio de uma pesquisa abordagem qualitativa e o método estudo de caso, o qual envolverá 

técnicas de entrevistas, questionários e observação com os professores do 1° ao 3° ano dos 

anos iniciais de alfabetização para posterior análise. Ainda não há resultados, uma vez que a 

pesquisa se encontra em andamento. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Interdisciplinaridade; Anos iniciais. 
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O GÊNERO E O CRIME: PROBLEMATIZAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES DE 

MASCULINIDADES PELA VEICULAÇÃO MIDIÁTICA DE HOMICÍDIOS – 

GUARAPUAVA – 2010/2014 

 

Jadson Stevan Souza, da Silva 

Acadêmico do Curso de Psicologia da Faculdade Guairacá 

 

RosemeriMoreira 

Doutora em História e Docente da Universidade Estadual do Centro-Oeste – Orientadora do 

Trabalho 

 

Resumo: A presente pesquisa objetivou problematiza as representações de masculinidades no 

contexto midiático em relação à violência homicida. Para tanto, optamos em trabalhar tais 

problemáticas em um periódico regional intitulado Diário de Guarapuava com recorte 

temporal que coincide entre os anos de 2010 e 2014. Buscamos com esse intento, refletir a 

construção das masculinidades, das feminilidades e o protagonismo no crime em perspectivas 

que se referem ao gênero enquanto categoria de análise, de forma que possam ser discutidas 

as identidades de gênero, os usos sociais da violência, às práticas socioculturais que 

constroem e reconstroem os espaços simbólicos, como as masculinidades e feminilidades e a 

maneira que esses elementos são constituídos quando apresentados pelo jornal em 

perspectivas de violência homicida. Utilizamos para isso, a coleta de todas as edições que 

continham matérias referentes à violência homicida entre os anos propostos, à categorização 

dessas matérias e análise à luz de um referencial pertinente ao tema. Obtivemos com isso a 

possibilidade de observar nas representações de masculinidades apresentadas pelo jornal a 

reprodução e afirmação dos modos que compõem o ideário de masculinidades, como as 

masculinidades criminosas, violentas, as relações de gênero e de classe.  

 

Palavras-chave: Masculinidades; Violência Homicida; Imprensa; Relações de Gênero.  

 

 

 

 

  



 

 27 

O IMPACTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NO DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Fernanda aparecida Padilha 

PollyanaPittner 

Acadêmicas do curso de Psicologia da Faculdade Guairacá 

 

Weslley Kozlik Silva 

Mestrando em Educação na UNICENTRO. Docente no curso de Psicologia da 

FaculadeGuairacá. Orientador do trabalho 

 

Resumo: Estudos demonstram o impacto da depressão pós-parto (DPP) no desenvolvimento 

do bebê, no entanto o estudo apresentando busca analisar o efeito dessa depressão em um 

momento mais tardio, nos primeiros anos de vida da criança. É de grande importância 

considerar todos os aspectos que envolvem a criança, assim como o meio em que está 

inserida, bem como as relações estabelecidas com a mãe. Sobre a depressão pós-parto, 

buscamos apresentar algumas definições, bem como os sintomas. A metodologia utilizada 

para a realização deste trabalho refere-se à busca bibliográfica de artigos que enfocam o 

problema. Os estudos realizados indicam que a depressão pós-parto tem origem em uma 

diversidade de fatores, havendo uma interação entre fatores biológicos, obstétricos, sociais e 

psicológicos, atingindo um grande número de mulheres. Ela pode dificultar o estabelecimento 

de vínculo afetivo entre mãe e filho, podendo interferir na qualidade dos laços emocionais 

futuros, além de estar associada à redução de afeto e cuidados direcionados a criança, 

podendo gerar prejuízos para o desenvolvimento cognitivo, e emocional no primeiro ano de 

vida, bem como dificuldades na interação social. Dessa forma, torna-se importante detectar 

precocemente os fatores de risco envolvidos na DPP, através do acompanhamento das 

gestantes, para prevenção e para evitar repercussões negativas na interação entre mãe e filho e 

no desenvolvimento do bebê. Portanto, é necessário que haja auxílio e apoio para mãe, dando 

atenção também para o desenvolvimento da criança, sendo que o tratamento deve envolver 

três tipos de cuidados: ginecológico, psiquiátrico e psicológico.  

 

Palavras-chave: Depressão pós-parto; Desenvolvimento; Criança. 

 



 

 28 

O MOVIMENTO APAEANO DO BRASIL: VISIBILIDADE SOCIAL DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TURVO-PR 

 

Jaqueline Andrade 

Acadêmico do Curso de Psicologia da Faculdade Guairacá 

 

Carla Maria de Schipper 

Doutoranda PPGE/UFPR. Docente do Curso de Pedagogia da Faculdade Guairacá 

 

Resumo: Pessoas com deficiência na antiguidade, de acordo com padrões culturais vigentes 

em cada época, sofriam com a rejeição da sociedade. Com o passar dos séculos foram 

ocorrendo mudanças em relação ao conceito social de deficiência de tal forma que da 

eliminação, abandono, assistencialismo e integração passaram, no presente século, a ter 

acesso à educação, pois atualmente estão amparados por lei tendo seus direitos sociais, 

políticos e educacionais assegurados. Em busca de compreensão da conceituação histórica e 

educacional da área educacional especial para o deficiente intelectual, o presente estudo busca 

realizar uma pesquisa exploratória sobre a trajetória da APAE do Turvo contextualizando-a 

com o movimento Apaeano. Portanto, esta pesquisa objetiva caracterizar a história e 

visibilidade social da APAE no município de Turvo-PR junto à sua comunidade. Para tanto, 

pretende compreender os conceitos de deficiência no transcorrer da história, bem como a 

trajetória das APAES no Brasil. A presente pesquisa se realiza a partir da abordagem 

qualitativa, pois possui características exploratórias. Esta investigação tem como método o 

estudo de caso, utilizando das técnicas de entrevistas e questionários a serem respondidos por 

uma amostra da população do município de Turvo-PR. Para o desenvolvimento deste 

trabalho, que se encontra em andamento, utiliza-se de autores que descrevem sobre conceitos 

de deficiência, história da educação especial e das APAES no Brasil. 

 

Palavras-chave: APAE de Turvo; Visibilidade Social; Deficiência Intelectual. 

 

 

  



 

 29 
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Resumo:A problemática que envolve as questões ambientais, o uso de recursos naturais e a 

reutilização desses recursos, através de políticas e ações que envolvem os resíduos sólidos, 

tem sido um aspecto bastante recorrente nos debates da sociedade contemporânea. Nesse 

aspecto, surge a pessoa do catador de materiais recicláveis, que compõe esse cenário, 

ocupando seu lugar em um dos extremos da cadeia de reutilização. Essa pesquisa buscará 

compreender e estudar a vivência desses indivíduos, em um recorte específico, que é a 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis no município de Pinhão, Paraná. O estudo 

em desenvolvimento faz um acompanhamento desses catadores, a fim de analisar o seu 

cotidiano e os desafios que compõe às suas trajetórias de sobrevivência, através da atividade 

de coleta e seleção, até a transformação em renda, do “lixo” coletado. 
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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo, mediante revisão bibliográfica, elucidar acerca 

dos processos de saúde e doença mental levando em consideração até que ponto a profissão 

de educador deixa de causar satisfação profissional causando insatisfação e grave sofrimento 

tanto físico quanto mental. Nesse sentido, é necessário realizar discussões acerca do que é 

saúde e doença mental, bem como suas consequências para aqueles que se encontram dentro 

da sala de aula. É tomado como base para reflexão deste ensaio a síndrome de burnout, 

discorrendo como está se caracteriza e como a mesma ocorre nos professores. Questionam-se 

quais possibilidades para dentro do ambiente educacional que podem ser efetivadas e que 

diminuem a probabilidade de a síndrome acometer estes profissionais bem como os tipos 

tratamentos que podem ser realizados para aqueles que forem diagnosticados com a doença. 

Há uma dificuldade em realizar o diagnóstico desta, pois seus sintomas apresentam-se 

parecidos com outras doenças como, por exemplo, a depressão ou síndrome do pânico, o qual 

acarreta na demora do tratamento quando não diagnosticado precocemente. Os resultados 

apontam que os profissionais da saúde devem ser mais cautelosos na realização dos 

diagnósticos desta para que o início do tratamento seja realizado o mais rápido possível. 
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Resumo: A síndrome de asperger enquadra-se nos Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(TGD), que são distúrbios nas interações sociais e costumam manifestar-se nos primeiros 

cinco anos de vida. Caracterizam-se pelos padrões de comunicação estereotipados e 

repetitivos. Assim, a Síndrome de Asperger trata-se de uma acentuada diferença 

comportamental e na personalidade, sendo que a pessoa com essa síndrome possui 

características de dificuldade de adaptação e dificilmente gosta de interagir com outras 

pessoas e, geralmente, se comportam de maneira que parece estranha em situações sociais. O 

presente projeto será desenvolvido para investigar as dificuldades e as capacidades que uma 

criança com Síndrome de Asperger apresenta em seu processo de escolarização, A pesquisa é 

qualitativa, com estudo de caso, como instrumentos de coleta de dados utilizaremos a 

observação e entrevistas. Primeiramente com observações do aluno na escola, onde 

abordaremos as características da Síndrome de Asperger, ressaltando suas causas e 

tratamento, aprofundaremos a investigação sobre a inclusão do aluno com Asperger no ensino 

comum, as suas dificuldades de interação e de socialização, e as possibilidades de o professor 

trabalhar e incluir esse aluno. A pesquisa está em andamento e espera-se contribuir para as 

discussões sobre a inclusão escolar de alunos com Asperger e suas possibilidades 

pedagógicas.  
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Resumo: O Brasil recebeu em seus portos no séc. XX inúmeros imigrantes, entre eles os 

japoneses, com suas inseguranças, preocupações e expectativas num país novo que os acolhia. 

Neste contexto, o Paraná também recebeu imigrantes japoneses que vieram em busca de 

trabalho e de terras férteis para a agricultura, especificamente a cidade de Guarapuava foi que 

atraiu os nipônicos, pois o solo fértil da região favoreceu a plantação, cultivo de produtos 

gerando renda e posteriormente a criação de uma cooperativa. As cooperativas originadas por 

grupos de imigrantes buscavam organizar e trazer soluções para os problemas encontrados na 

lavoura visando um aumento na produtividade, bem com, os assuntos relacionados à vida 

comunitária. Com este objetivo na década de 60, foi criada em Guarapuava a Cooperativa 

Agrícola de Cotia. Com uma estrutura econômica viável, o grupo investe nos âmbitos sociais 

e educacionais. Em 1982 fundaram o Departamento Rural das Senhoras com o objetivo de 

aproximar as famílias dos cooperados. As senhoras organizavam eventos com atividades 

relacionadas ao trabalho agrícola, bem como evidenciavam os elementos da cultura japonesa. 

Deste modo, a presente pesquisa, em andamento, busca analisar os materiais de origem 

japonesa utilizados pelos indivíduos naquele espaço. A abordagem será qualitativa, de cunho 

documental, entre o acervo estão revistas ilustradas, desenhos, mangas, livros didáticos, jogos 

e livros de musicalização. A importância desta pesquisa está em evidenciar as práticas 

realizadas por estas senhoras, na manutenção do modo de ser japonês, e que de alguma forma 

colaboraram com a educação local.  
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