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PREFÁCIO 

 

 

Concluídos o IV e o V Seminário de Pesquisa em Educação - SEPEDUC, 

apresentamos nessa coletânea os resumos submetidos pelos pesquisadores, acadêmicos e 

profissionais. Nesta trajetória de incentivo à formação em pesquisa no campo da Educação, 

fica evidente a evolução dos estudos realizados e apresentados, bem como a necessidade de 

ampliação do incentivo para a promoção de novas pesquisas que contribuam com a Educação. 

Promover a interlocução entre distintos profissionais que atuam, direta ou 

indiretamente com a Educação, tem se demostrado eficaz para difundir conhecimentos que 

agregam na formação docente e, consequentemente, nos processos de ensino e aprendizagem 

desenvolvidos nos mais diversos contextos educacionais, sejam eles formais ou não-formais. 

Desta maneira, ao apresentar os textos aprovados na 4º e na 5º edição do evento, 

agradecemos a participação de todas e todos que se propuseram a contribuir para esse 

movimento de fomento à pesquisa educacional em nossa instituição. 

 

 

 

Dra. Roselaine Maciel Regis Pietra 

GESTORA ACADÊMICA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FGG/ACE 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

Em sua quarta edição, o Seminário de Pesquisa em Educação (IV SEPEDUC) 

manteve, no ano de 2020, o objetivo de promover a socialização de pesquisas, atividades de 

extensão e relatos de experiência de profissionais e acadêmicos das mais distintas áreas do 

conhecimento, tanto da Faculdade Guilherme Guimbala/Associação Catarinense de Ensino 

(FGG/ACE) quanto de outras instituições, que tenham suas pesquisas ou campos de atuação 

relacionados à área da Educação. 

Realizado entre os dias 21 e 23 de setembro de 2020, o IV SEPEDUC reiterou como 

premissa o foco no campo Educacional, destacando a importância de que as Instituições de 

Ensino Superior, por meio de suas comunidades acadêmicas, se engajem na promoção e 

socialização do conhecimento em torno do processo educacional, das mais diversas nuances 

que o caracterizam, visando sempre a busca por um ensino de qualidade que promova, 

efetivamente, a aprendizagem das crianças, jovens e adultos que compõem a sociedade.  

Nesse sentido, os objetivos específicos definidos para a IV edição do evento foram 

redimensionados, procurando atender as demandas que emergiram da conjuntura social e 

sanitária decorrente da pandemia de Covid-19, sem renunciar às premissas que caracterizam a 

natureza do evento. Foram mantidos os propósitos de: (1) aproximar investigações científicas 

ou experiências das diversas áreas do conhecimento que tenham como eixo norteador a 

Educação; e (2) problematizar a Educação contemporânea e as possibilidades de pesquisa a 

ela relacionadas; bem como acrescidos os objetivos de (3) articular o uso das tecnologias de 

informação e comunicação com a socialização do conhecimento científico; e (4) considerar os 

impactos da pandemia de Covid-19 no campo educacional e naqueles a ele relacionados. 

Tendo como público-alvo os docentes e acadêmicos da FGG/ACE, assim como os 

demais profissionais e acadêmicos de outras instituições e áreas, com interesse nas discussões 

vinculadas ao campo da Educação, a participação na quarta edição do evento se deu mediante 

inscrição como ouvinte ou participante, tendo em vista que este último grupo se refere às 

pessoas que submeteram seus trabalhos para apreciação da comissão científica a fim de 

apresenta-los na modalidade comunicação oral, por meio virtual. 

Em 2020 foram submetidos 30 trabalhos para o IV SEPEDUC, sendo aprovados 12 

para as apresentações e publicação nestes anais, e mais 15 textos como excedentes, 
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selecionados para compor a presente publicação. Além da FGG/ACE, participaram mais duas 

instituições de ensino superior sediadas na cidade de Joinville/SC. 

No IV SEPEDUC foram promovidas três noites de intensas explanações e debates 

acerca de temáticas emergentes da pesquisa em Educação, que certamente levaram 

significativo conhecimento a todas as pessoas participantes, concorrendo para a missão da 

FGG/ACE de formar quadros profissionais de excelência para essa área. Portanto, espera-se 

que a publicação destes anais possa ampliar ainda mais o alcance das discussões ocorridas no 

evento, esperando que novas problematizações sejam elencadas, fomentando, cada vez mais, a 

pesquisa em Educação e contribuindo para a melhoria da qualidade educacional brasileira. 

No ano de 2021, o V Seminário de Pesquisa em Educação (V SEPEDUC) reforçou o 

seu propósito de promover a socialização de pesquisas, atividades de extensão e relatos de 

experiência de profissionais e acadêmicos das mais distintas áreas do conhecimento. 

Tendo em vista a realização da segunda edição do evento que ocorreu em meio à 

pandemia de Covid-19, as discussões abordaram, para além das problemáticas educacionais 

cotidianas, as interferências da pandemia no trabalho realizado por docentes e seus estudantes 

no decorrer do fazer pedagógico. Nesse sentido, os objetivos específicos para a edição 

anterior do evento foram mantidos, procurando dar continuidade à atenção dispensada às 

novas demandas que emergiram da conjuntura social e sanitária atual, sem renunciar às 

premissas que caracterizam a natureza do evento. 

Realizado entre os dias 20 e 22 de setembro de 2021, o V SEPEDUC manteve como 

público-alvo os docentes e acadêmicos da FGG/ACE, assim como os demais profissionais e 

acadêmicos de outras instituições e áreas, com interesse nas discussões vinculadas ao campo 

da Educação. Foram submetidos 21 trabalhos, dos quais foram aprovados 12 para as 

apresentações e publicação nestes anais, e mais 9 textos como excedentes, selecionados para 

compor a presente publicação. Além da FGG/ACE, participaram mais duas instituições de 

ensino superior sediadas na cidade de Joinville/SC. 

 

 

Me. Juliano Agapito 

PROFESSOR DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FGG/ACE 
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BULLYING ESCOLAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS EMOCIONAIS E COGNITIVAS 

 

Dayane Rodrigues - FGG/ACE 

Gislaine Maia da Rocha- FGG/ACE 

 

Resumo: A pesquisa aqui apresentada, que se encontra em andamento, refere-se ao trabalho 

de conclusão de curso intitulado “bullying escolar e suas consequências emocionais e 

cognitivas”. O trabalho aborda as problemáticas que este fenômeno provoca na aprendizagem 

do educando durante seu período escolar e as consequências emocionais que o indivíduo leva 

para a sua vida adulta. É importante destacar a relevância deste tema, tendo em vista que, 

cientificamente, ele se relaciona diretamente com as questões de aprendizagem, pois muitos 

artigos do balanço das produções acadêmicas desenvolvido demostram que crianças e jovens 

que sofrem constantemente com o bullying escolar, tendem a ter mais dificuldade de 

aprendizagem, devido aos problemas emocionais adquiridos. Do mesmo modo, socialmente é 

importante que profissionais da educação e sociedade em geral tenham clareza quanto às 

consequências decorrentes do bullying, em específico sobre a aprendizagem. Com base nesta 

temática, foi levantado o seguinte questionamento como problema de pesquisa: quais as 

principais consequências para as vítimas de bullying em relação à aprendizagem e qual o 

papel do professor referente a isso? O objetivo geral é compreender as possíveis 

consequências do bullying escolar na aprendizagem, e remete aos seguintes objetivos 

específicos: entender o papel do professor em momentos que o bullying se faz presente; 

identificar as principais consequências do bullying em alunos egressos das escolas públicas e 

particulares; perceber se há diferenças na forma como o bullying é praticado em escolas de 

educação básica públicas e particulares. Para alcançar estes objetivos a pesquisa aborda as 

teorias acerca da identificação e prevenção do bullying pela perspectiva de Silva (2010) e 

Fante (2011). A pesquisa é descritiva e configura-se como um estudo de levantamento 

(Survey), que está sendo realizado por meio da aplicação de questionários via plataformas 

digitais. Os participantes são egressos e professores da Educação Básica. Após a conclusão da 

coleta de dados será realizada a tabulação em planilhas do programa Excel e será utilizada a 

técnica de Análise de Conteúdo (FRANCO, 2012) para a sua análise e interpretação. O 

resultado esperado é compreender as consequências do bullying e o papel do professor 

perante esta problemática, além de perceber se há diferença na forma como o bullying é 

praticado dentro de uma instituição pública comparada a uma instituição privada, ou seja, 

espera-se atingir os objetivos propostos para o estudo e responder à problemática de pesquisa, 

contribuindo para a produção do conhecimento acerca do bullying e de suas consequências 

para a aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Bullying; Aprendizagem; Escola. 
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O COTIDIANO PEDAGÓGICO E OS ESTEREÓTIPOS DO TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

Gislaine Maia da Rocha - FGG/ACE 

 

Resumo: Este texto refere-se a um relato de experiência da prática pedagógica com uma 

criança de 9 anos de idade diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e que 

frequenta uma escola de Educação Básica particular no município de Joinville/SC, tendo 

como professora auxiliar a acadêmica de Pedagogia que desenvolveu este relato. Ao trabalhar 

com esta criança durante o ano letivo de 2020, foi possível perceber como existem inúmeros 

estereótipos sobre o Autismo, e assim ficou claro que cada criança possui suas singularidades 

e que o mesmo ocorre com aquelas diagnosticadas com TEA. É essencial que sejam 

respeitadas suas preferências, mas sem deixar de trabalhar com os conteúdos que são 

necessários para o desenvolvimento da aprendizagem. Durante o ano ouviu-se diversos 

comentários que generalizam e igualam todas as crianças que apresentam este transtorno, que 

no caso do Olaf (nome fictício, escolhido pela própria criança) apresenta resistência às 

disciplinas mais teóricas, como Língua Portuguesa e História, pois ele não gosta de copiar, 

prefere fazer e praticar, assim demonstra preferência pela área de exatas e artística. Olaf ama 

abraços e dificilmente apresenta comportamentos agressivos, e quando isso ocorre 

normalmente é contra si próprio, ou ainda, expressa suas angústias por meio da expressão 

artística. Tem um ótimo desempenho nas atividades e não necessita de modificação em seus 

planejamentos, apenas ajustes como a redução na quantidade de cópias, dada a sua preferência 

(e demanda) por criar e resolver. Realiza as atividades com rapidez e facilidade, gosta de 

desafios e é constantemente estimulado. Nesta escola acontecem reuniões semanais com a 

professora regente e com a professora responsável pelas ações de inclusão da instituição, para 

verificar o desempenho de cada aluno com necessidades educacionais especiais e possíveis 

atitudes e ações necessárias para melhorar seus desempenhos escolares. Com o Olaf optou-se 

por conversar em todos os inícios de aula sobre tudo o que será realizado nas determinadas 

aulas daquele dia letivo, e assim ele começou a copiar com mais paciência e melhor 

desempenho. Também foi possível diminuir sua autoagressividade física e verbal, com 

simples abraços diários, ou seja, as adaptações podem ser simples para alcançar bons 

resultados, desde que se trabalhe multidisciplinarmente com os demais professores, 

psicólogos dentre outros profissionais. O que favorece ainda mais seu desempenho escolar e 

social é a participação constante da família, e isso demonstra a importância de trabalhar 

juntos, família e escola. Conclui-se que cada criança, independentemente de qualquer 

diagnóstico, aprende de formas diferenciadas e assim o olhar sensível do professor é o que 

ajuda a estimular seu desempenho escolar no processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Aprendizagem; Estereótipos. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

 

Jéssica Alessandra Francisco do Rosário – FGG/ACE 

 

Resumo: Este resumo faz menção a uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso em 

andamento, que tem como tema norteador o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), que são vinculadas à atual política de Educação 

Especial do Ministério da Educação, que preconiza um sistema de educação inclusiva nos 

moldes de um atendimento especializado para as pessoas com deficiências, transtorno do 

espectro autista, e altas habilidades/superdotação, dentro das escolas públicas de Educação 

Básica do Brasil. Sendo assim, entre as diversas possibilidades, muitas vezes são realizados os 

atendimentos em horários contrários ao da classe regular e têm por objetivo proporcionar às 

crianças um trabalho complementar específico, para que possam superar e/ou compensar as 

limitações causadas pelos seus comprometimentos sensoriais, físicos, intelectuais ou 

comportamentais, desenvolvendo e explorando ao máximo suas competências e habilidades. 

O problema gerador desta pesquisa tem por questionamento: os professores do AEE fornecem 

práticas alternativas aos professores de sala regular e aos pais desses alunos com deficiência a 

fim de promover o desenvolvimento cognitivo e social? Sendo assim, o objetivo geral é 

verificar se os professores que atendem na sala de recursos com o serviço do AEE, fornecem 

práticas alternativas aos professores de sala regular e aos familiares. Diante disso, foi 

realizada uma pesquisa teórica sobre os documentos legislativos que perpassam as Políticas 

da Educação Especial e Inclusiva, sendo usado para embasar o projeto e os roteiros de 

entrevistas semiestruturadas que foram aplicados recentemente com oito professores da Rede 

Municipal e Estadual de Joinville/SC, sendo quatro docentes de sala regular e quatro 

educadores da Sala de Recursos, bem como a dois pais/responsáveis de crianças atendidas 

pelo AEE nestas escolas.  Estas pessoas aceitaram participar da investigação através de 

convites virtuais feitos pela acadêmica, os mesmos tinham opções de escolher a forma de 

entrevista, dentre elas, gravar suas respostas e enviá-las pelo aplicativo WhatsApp (áudio), ou 

plataformas de comunicação virtual como Zoom. Dessa forma, foram tabulados os dados da 

pesquisa, que estão sendo analisados e interpretados. É importante enfatizar que esse estudo 

partiu da concepção da acadêmica sobre a necessidade de mudanças neste cenário educacional 

visando conscientizar a sociedade sobre possibilidades de melhorias no AEE, contando com a 

participação dos docentes e a perspectiva dos pais sobre as práticas pedagógicas inclusivas. 

 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Sala de Recursos Multifuncionais; 

Educação Especial Inclusiva. 
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FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA, LUDICIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS: UM 

ESTUDO DOCUMENTAL  

 

Alexia Castro Truppel Machado – FGG/ACE 

Pablina Beatriz Portes Garipuna – FGG/ACE 

Allan Henrique Gomes – FGG/ACE 

 

Resumo: A política pública de assistência social se consolida no Brasil na Constituição de 

1988 estando no âmbito da seguridade social, sendo a partir deste momento que a assistência 

social se torna um direito de toda a população brasileira. Com a compreensão da relevância da 

rede de assistência social, que a partir de um Laboratório de Psicologia Social se desenvolvem 

estágios dentro do âmbito da assistência, que utilizam como um dos métodos o lúdico.  O 

lúdico é uma ferramenta potente para o desenvolvimento e aprendizagem, sendo 

predominantemente utilizado com crianças, porém compreende-se que este é um recurso 

possível para várias faixas etárias e espaços. Tendo isso em vista foi realizada uma pesquisa 

documental em que analisamos os relatórios de estágios de um curso de psicologia do sul do 

Brasil. Dentre as tecnologias psicossociais produzidas explorou-se o recorte dos dispositivos 

psicossociais lúdicos porque no tratamento dado aos documentos eles apareceram como os 

recursos mais utilizados nas intervenções. Com isto que emergiu na análise construímos duas 

categorias: a educação continuada e o lúdico, e os jogos como componente da educação não 

formal no SUAS. A formação continuada para profissionais que atuam no Sistema único de 

Assistência Social (SUAS) é fundamental, pois esse é um campo ainda recente no Brasil. A 

metodologia lúdica foi utilizada com os trabalhadores desta área, os quais refletiram suas 

práticas. A partir da análise dos arquivos, apreende-se o lúdico como uma metodologia que 

pode possibilitar a aprendizagem e a formação na rede de assistência social. O dispositivo do 

jogo, não é escolha fortuita já ele movimenta a emoção e a criatividade, toca, pois, no sensível 

já que é ato criativo que transcende o vivido. Na criação, o sujeito parte dos elementos da 

realidade que se apropriou, por meio dos sentidos, para imaginá-los de uma forma nova, os 

reconstruindo. A assistência social é uma política pública destinada a pessoas em situações de 

vulnerabilidade social.  A mediação a partir dos jogos que abordam temas como a cidadania 

com os usuários buscou fortalecer a comunidade, um dos objetivos previstos por essa política. 

Ao construir espaços de brincar com os jogos tenciona-se o fomento de reflexões sobre os 

sentidos que os usuários atribuem a ser cidadão e aos seus direitos. Também através do jogo, 

se abrem possibilidades de vivências estéticas que provocam tensionamentos nas suas leituras 

de si mesmos, da realidade e do lugar que ocupam nessa. O exíguo tempo para um campo de 

atuação com demandas tão complexas como os efeitos da desigualdade social, faz com que o 

arcabouço metodológico ainda seja um alvo de inquietações para os profissionais. Em 

pesquisas na base de dados scielo, constatou-se uma ausência de comunicações mais 

detalhadas sobre jogos, que pudessem servir de suporte metodológico na assistência social. 

Isso colabora novamente para o sentimento de vazio metodológico que os profissionais 

costumam vivenciar no momento do planejamento das suas intervenções. Por conseguinte, é 

premente a produção de mais pesquisas descritivo-analíticas que relatem os jogos como 

tecnologias psicossociais. 

 

Palavras-chave: Lúdico; Educação Não-Formal; Assistência Social.  

  



14 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (1º e 2º ANO) 

 

                                                                        Cláudia Bonfim Miranda – FGG/ACE 

Dirlene Glasenapp – FGG/ACE 

 

Resumo: O presente relato tem como objetivo descrever a experiência adquirida no estágio 

curricular em docência, nos anos iniciais do ensino fundamental I (1º e 2º ano), que foi 

realizado no 2º semestre do ano de 2019, em uma escola da rede de ensino Estadual na 

cidade de Joinville – SC, e teve como objetivos principais: obter conhecimento por meio das 

observações e práticas realizadas no período de estágio e experiência na profissão docente. 

Fundamentado no que Pimenta; Lima (2010) dizem, o estágio supervisionado é uma das 

etapas/fases mais importantes nos cursos de licenciaturas, dando ênfase aqui no curso de 

Pedagogia. É no estágio que o discente em formação tem a oportunidade de vivenciar a 

prática docente na sala de aula, e nele é possível a experiência como professora, pois em 

determinado momento do estágio o acadêmico tem a oportunidade de reger a sala e 

desenvolver sua prática, conforme planejou durante as observações. As práticas foram 

planejadas e desenvolvidas conforme o que as professoras do 1º e 2º ano sugeriram, focando 

sempre no processo de alfabetização dos alunos. Após as observações, foram planejados dois 

dias de 4h/a para cada turma. Percebeu-se que a relação entre professoras e alunos era 

harmoniosa, as salas de aula eram aconchegantes e comportavam todos adequadamente. As 

aulas planejadas foram eficientes e conclui-se que o objetivo foi alcançado, as observações 

foram agradáveis, obtendo assim um vínculo com os alunos e professores, o que possibilitou 

mais desenvoltura no momento da prática. Durante esse período a relação entre professor, 

aluno e estagiária foi de colaboração, tudo foi desenvolvido e discutido em conjunto. Os 

alunos mostraram interesse e curiosidade no momento das atividades propostas, se 

envolveram e mostraram-se competentes ao resolver os exercícios. Desse modo, foi possível 

perceber que o estágio é uma experiência de grande valia para a formação do pedagogo, pois 

além de proporcionar a vivência da profissão, permite ao acadêmico perceber seu nível de 

identificação com cada um dos ciclos da educação e direcionar sua escolha para futura 

atuação.  

 

Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado; Formação Inicial; Experiência Docente. 
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A ESCOLARIDADE DOS PAIS E A ALFABETIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 

 

Taynara Elisa Lovison – FGG/ACE 

Dirlene Glasenapp – FGG/ACE 

 

Resumo: O presente artigo, cuja temática é a “a escolaridade dos pais e a alfabetização dos 

estudantes”, tem como objetivo identificar a contribuição do nível de escolarização e 

participação dos pais no processo de alfabetização dos estudantes do 1º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública estadual de Joinville/SC. A pesquisa possui uma 

abordagem descritiva, que tem por finalidade o estudo, a análise, o registro e a interpretação 

dos fatos e fenômenos de determinada realidade. O método de investigação utilizado foi o 

estudo de caso e para a coleta de dados foram enviados questionários com questões mistas 

para os responsáveis dos estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental. Também foi realizada 

uma sondagem de hipótese de escrita que teve por objetivo conhecer a escrita de cada criança 

e a sua apropriação do sistema alfabético, e solicitado à instituição escolar o parecer 

pedagógico de cada um dos estudantes. Para a discussão teórica abordou-se as temáticas: 

“Escola e família como bases para o desenvolvimento do indivíduo”, em que foram 

mencionados Brasil (1988), Szymanski (2001), Parolin (2005), Picanço (2012), Soares (2001) 

e Queiroz (2009); e “A família e as práticas de alfabetização e letramento” contemplando 

respectivamente Galvão (2001), Soares (2001), Nogueira (2009) e Bourdieu (2003).  Com 

esse estudo, foi possível observar que a escolaridade e participação dos pais refletem no 

processo de alfabetização dos estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental, visto que quanto 

mais comprometida a família com os estudos, maior a aprendizagem da criança. Os dados 

apontaram que os estudantes que já estão no processo de compreensão do sistema alfabético 

têm pais participativos, que incentivam as práticas de leitura e escrita. Quanto ao capital 

cultural e sua importância para enriquecer o repertório sociocultural da criança e estimular o 

seu aprendizado, observou-se que os pais não costumam oferecer para seus filhos o contato 

frequente com programas culturais e ambientes letrados diversificados. É mais comum que os 

pais disponibilizem aos seus filhos materiais escritos, no contexto familiar, a fim de incentivar 

a prática da leitura, sendo menos comum que essa leitura seja feita pelos próprios pais. 

Sustentou-se também, a ideia de que quanto maior a escolaridade dos pais e seu patrimônio 

cultural, maior será o investimento no estudo de seus filhos, cuja escolarização é a melhor 

estratégia para lhes garantir uma boa posição social. 

 

Palavras-chave: Escolaridade e Participação dos Pais; Alfabetização e Letramento; Capital 

Cultural. 
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ALTERAÇÃO DE PESO E SEUS MOTIVOS EM ESTUDANTES DO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Giselly Laiure da Luz – IELUSC 

Márcia Tavares Castilhos Streit – IELUSC 

 

Resumo: O ingresso no ensino superior traz consigo grandes mudanças para os estudantes, 

como o ritmo de vida mais intenso, carga horária de estudos mais elevada, imposição de 

cobranças pela sociedade, instituição e pelo próprio indivíduo que podem provocar 

sentimentos como desapontamento, irritabilidade, preocupação e impaciência durante a 

graduação (FERNANDES, et al. 2018). Estas situações podem interferir diretamente em 

aspectos relacionados a saúde destes estudantes. A partir deste entendimento, esta pesquisa 

teve por objetivo identificar se houve aumento de peso, quais os motivos e comparar os 

resultados obtidos entre os acadêmicos dos cursos de Nutrição e Educação Física de uma 

faculdade particular na cidade de Joinville – SC. Metodologia: para identificação da alteração 

do peso e dos motivos relacionados aplicou-se questionário onde o acadêmico escolhia entre 

houve aumento de peso, o peso foi mantido ou perda de peso, durante a graduação. 

Participaram 71 acadêmicos dos cursos de Nutrição (n=29), sendo 11 mulheres e 18 homens e 

Educação Física (n=42), sendo 40 mulheres e 2 homens. Estes acadêmicos cursavam as 

segundas, quartas, sextas ou oitavas fases destes cursos. Foi identificado no curso de 

Educação Física que 21% (n=9) dos respondentes perderam peso, 37% (n=15) o mantiveram e 

42% (n=18) aumentaram o peso corporal. No curso de Nutrição 10% (n=3) dos participantes 

mantiveram seu peso, 24% (n=7) perderam peso e 74% (n=21) aumentaram seu peso 

corporal. Os motivos apontados são os seguintes: no curso de Nutrição 31% (n=9) relataram 

falta de tempo em realizar algum exercício físico, 9% (n=3) relataram ansiedade, outros 

motivos correspondem a 16% (n=5), Reeducação Alimentar foi comentado por 13% (n=4) 

dos acadêmicos e Treino/ Exercício Físico representam 31% (n=9). Sobre os motivos para 

alteração no curso de Educação Física, os respondentes estão assim distribuídos: Reeducação 

Alimentar 7% (n=3), Outros 3% (n=3), Falta de tempo corresponde a 58% (n=24), e 

Ansiedade 28% (n=12). Observa-se que houve respostas onde foram selecionadas mais de 

uma opção pelos participantes, resultando na soma dos percentuais valores acima de 100%. 

Destaca-se que o aumento ou diminuição no peso, por si só, não é determinante para 

relacionar a obesidade ou desnutrição, mas é um fator para ser analisado. Considerações: 

como sugestão, de acordo com o Guia Alimentar para População Brasileira (BRASIL, 2014), 

faz-se necessário organizar o uso do tempo, planejar o que será consumido durante o dia, 

principalmente quando se está fora de casa. Sugere-se, também, o consumo de alimentos in 

natura ou minimamente processados e a preparação das refeições e/ou lanches, sempre que 

possível. Respeitar as sensações de fome e saciedade geradas pelo corpo, alimentando-se de 

forma atenta e consciente. Destaca-se que estas alterações podem impactar o rendimento 

acadêmico destes estudantes, assim este estudo serve de alerta para mudanças de hábitos 

saudáveis que contribuam para seus estudos. 

 

Palavras-chave: Peso Corporal; Ansiedade; Nutrição. 
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QUANTIDADE DE REFEIÇÕES INGERIDAS POR ESTUDANTES NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Ana Beatriz de Mira – IELUSC 

Carolina Rodrigues Miranda – IELUSC 

 

Resumo: A alimentação é parte fundamental na vida do ser humano, entretanto, a rotina de 

um acadêmico acaba sendo estressante e traz consigo muitas responsabilidades, fazendo com 

que a alimentação saudável, muitas vezes, seja esquecida ou até mesmo inadequada, embora 

garanta todos os nutrientes necessários ao adequado desempenho físico e mental 

(FERNANDES et al., 2018). Qualquer indivíduo saudável, que tenha suas necessidades 

nutricionais atendidas é capaz de desenvolver atividades que demandam esforço e 

concentração de forma apropriada, o que consequentemente, gerará um melhor desempenho 

acadêmico. A partir deste entendimento, esta pesquisa teve por objetivo avaliar a quantidade 

de refeições ingeridas diariamente em estudantes do ensino superior. Metodologia: os 

participantes são dos cursos de Nutrição e Educação Física – licenciatura e bacharelado. Para 

obtenção dos dados foi aplicado questionário para 71 acadêmicos dos cursos de Nutrição 

(n=29), sendo 11 mulheres e 18 homens e Educação Física (n=42), sendo 40 mulheres e 2 

homens. A pergunta central era “quantas refeições você faz no dia?”. De acordo com os dados 

coletados, 41% (n=12) dos estudantes de nutrição consomem mais que quatro refeições 

diárias, enquanto outros 59% (n=17) consomem menos de quatro refeições por dia. Em 

relação aos acadêmicos de Educação Física, 69% (n=29) dos estudantes consomem mais de 

quatro refeições por dia, enquanto 31% (n=13) consomem menos que quatro refeições diárias. 

As palavras-chave para esta pesquisa estão de acordo com o DEcS – Descritores em Ciências 

da Saúde. Nota-se que os acadêmicos de Nutrição, tiveram um baixo fracionamento das 

refeições se comparado aos acadêmicos de Educação Física, embora tenham conhecimento de 

que o fracionamento das refeições faz com que nosso corpo fique saciado por mais tempo e 

impede a compulsão alimentar. Mas não apenas isso. Esse hábito ainda melhora o perfil 

lipídico, mantém o metabolismo constante, auxilia na melhora do comportamento cognitivo e 

do humor. Como a aprendizagem e a alimentação estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento intelectual, faz-se necessário alguns ajustes na rotina destes acadêmicos. 

Conforme os 10 passos para uma alimentação saudável do Guia Alimentar para a População 

Brasileira (BRASIL, 2014), é importante que se tenha um planejamento do tempo, bem como 

a distribuição das responsabilidades com a alimentação, visto que comer bem é tarefa de 

todos. 

 

Palavras-chave: Dieta Saudável; Ensino Superior. 
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LIBRAS NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO? 

 

Maria Eduarda Gil Alonso – IELUSC 

Jelson Budal Schmidt – FGG/ACE - IELUSC 

 

Resumo: As graduações da área da saúde são marcadas por estarem em contato com outras 

vidas humanas e, devido sua peculiaridade do cuidar, tornar o atendimento mais humanizado 

possível. Assim, perante as fragilidades do paciente é possível, mesmo que por alguns 

instantes fazer deste momento acolhedor e digno. Pertinente a este atendimento está a 

comunicação, pois é a partir dela que se fornece as primeiras palavras para a realização dos 

procedimentos correntes nas devidas profissões. Entende-se que a comunicação estabelece 

função primordial no desenvolvimento das pessoas, mas quando ela se dá de maneira não 

convencional, ou seja, não da forma como estamos acostumados a percebê-la? Sobretudo em 

Língua Brasileira de Sinais – Libras que é reconhecida enquanto língua desde o ano de 2002 

(BRASIL, 2002). Além disso, a Constituição Federal de 1988 cita, em seu artigo 5º, que todas 

as pessoas são iguais perante a Lei e resguarda o direito à igualdade. A Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (2015) assegura, de forma mais específica ainda, que 

entre outras coisas, práticas e serviços que tenham como objetivo promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Desta 

maneira, esta pesquisa tem por objetivo evidenciar a importância do ensino de Libras na 

graduação em Psicologia. Método: para esta pesquisa foi realizada através de levantamento 

bibliográfico (SEVERINO, 2016). Desta forma, a legislação vigente configurou-se como 

aporte teórico, bem como documentos pertinentes aos atendimentos em Psicologia, que para 

este estudo aparece na forma do Código de Ética. Resultados: identificou-se que com o 

entendimento da profissão do Psicólogo sob prerrogativa de atendimento e respeito à 

diversidade, considerando também a universalidade do atendimento e levando em conta os 

pressupostos sobre Libras e o acesso do surdo às informações em sua língua materna é 

possível concluir que os futuros profissionais deveriam prestar atendimento a pessoa surda em 

sua língua materna, ou seja, Libras. Considerações: Diante do exposto, entende-se que a 

pessoa surda tem direito a ser reconhecida, tratada e respeitada conforme as legislações 

endossam, a fim de que esta possa se comunicar através da LIBRAS e ser compreendida 

através dela. A Psicologia é uma ciência de grande importância no campo da saúde. É 

imprescindível que estes profissionais possuam o conhecimento desta língua para que possam 

executar, de forma justa e igualitária, os seus serviços, gerando autonomia e privacidade para 

seus clientes surdos. Portanto, sim, é essencial que haja Libras na formação do Psicólogo. 

 

Palavras-chave: Libras; Formação; Psicologia. 
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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS 

POR ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Ana Beatriz Almeida De Mira – IELUSC 

Carolina Rodrigues Miranda – IELUSC 

Kalena Morais – IELUSC 

 

Resumo: A sobrecarga letiva que ocorre na vida de muitos acadêmicos faz com que estes não 

consigam manter uma alimentação saudável, pois a vida corrida, a falta de tempo, a cobrança 

diária e a ansiedade favorecem a busca pelo prazer rápido tornando a comida uma forma de 

“escape” colaborando para o consumo de alimentos ultraprocessados (FERNANDES, et al. 

2018). Neste sentido, não apenas os alimentos ultraprocessados promovem esta sensação, mas 

também o consumo de álcool exerce este papel estando presente na vida desses acadêmicos. 

Diante do exposto esta pesquisa objetivou avaliar o consumo de bebidas alcoólicas e 

alimentos ultraprocessados nos acadêmicos dos cursos de Nutrição e Educação Física de uma 

faculdade particular na cidade de Joinville - SC. Metodologia: foi aplicado questionário e 

responderam à esta pesquisa 71 acadêmicos dos cursos de Nutrição (n=29), sendo 11 

mulheres e 18 homens e Educação Física (n=42), sendo 40 mulheres e 2 homens. Resultados: 

de acordo com a pesquisa, no curso de Educação Física foi constatado que 55% dos 

respondentes ingerem bebidas alcoólicas e no curso de Nutrição este número é de 62%. O 

consumo de fast food para o curso de Nutrição é de 72% e Educação Física 76%. No curso de 

Nutrição foi revelado que consomem fast food mais de duas vezes por semana. Durante a 

pesquisa foi referenciado o consumo de alimentos ultraprocessados principalmente na 

faculdade, sendo que esta deveria oferecer mais opções saudáveis para lanches e refeições, 

durante o dia para os escolares e a noite para os a acadêmicos, visto que a maioria dos 

estudantes passam muitas horas na faculdade, outros vem de outras cidades próximas sem ter 

tempo para preparar algo saudável, ou saem do trabalho direto para a faculdade, esses motivos 

fazem com que a grande maioria dos acadêmicos acabem consumindo os alimentos presentes 

nas lanchonetes da faculdade ou proximidades. Considerações: esses resultados são 

preocupantes visto que uma alimentação inadequada predispõe qualquer pessoa a patologias e 

podem impactar a vida destes acadêmicos em diferentes aspectos, sendo social, afetivo e 

acadêmico, haja vista que este ingressou em um curso superior e agora apresenta hábitos não 

saudáveis a seu desenvolvimento. É necessário maior cuidado e atenção dos acadêmicos em 

relação a sua alimentação e maior cuidado das lanchonetes da faculdade em relação aos 

alimentos oferecidos. 

 

Palavras-chave: Bebidas Alcoólicas; Fast Food; Ensino Superior. 
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O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS DA APAE COM SÍNDROME DE DOWN 

APÓS PASSAGEM PELA ESCOLA REGULAR 

 

Maria Eduarda Eccel – FGG/ACE 

 

Resumo: A pesquisa a ser apresentada, que se encontra em fase de execução, refere-se ao 

desenvolvimento dos alunos da APAE com Síndrome de Down após passagem pela escola 

regular. O problema de pesquisa referiu-se ao seguinte questionamento: qual a avaliação de 

pais e professores de jovens com Síndrome de Down quanto aos seus estudos no ensino 

regular em escolas comuns? A partir desta problemática, definiu-se como objetivo geral 

analisar a visão da família e dos professores da APAE com relação ao aluno com Síndrome de 

Down após frequentar a escola regular no município de Barra Velha. O estudo conta com dois 

objetivos específicos, que são identificar se houve evolução no aprendizado dos alunos após 

retorno da escola regular para a APAE, e também verificar se houve um crescimento 

intelectual e social do aluno durante a permanência na escola regular. A inclusão é um assunto 

muito comentado atualmente por diversos autores e discutido com frequência por diferentes 

setores e influenciadores da educação. Portanto, a principal referência que consiste no 

presente artigo foi de uma das idealizadoras da atual Política Nacional de Educação Especial 

no Brasil, Maria Teresa Eglér Mantoan, em sua obra intitulada ‘‘Inclusão Escolar, O que é? 

Por quê? Como fazer?’’ (MANTOAN, 2015), a qual defende que haja rompimento com o 

padrão tradicional para que os sistemas de ensino se tornem verdadeiramente inclusivos.  

Socialmente, a pesquisa será importante no âmbito da Educação Especial, para identificar se a 

educação inclusiva está sendo beneficiadora para os jovens com Síndrome de Down ao 

frequentar o ensino regular e buscar compreender os principais fatores positivos e negativos 

da inclusão escolar, por meio da visão das professoras da APAE que recebem estes alunos e 

do relato de mães sobre suas experiências. A pesquisa se configura como descritiva e de 

campo, sendo aplicada por meio da realização de entrevistas semiestruturadas referentes ao 

tema proposto. As entrevistas foram realizadas pessoalmente em agosto de 2020, nas 

dependências da própria APAE e em outros locais do município de Barra Velha/SC, com a 

participação de três pedagogas da instituição e duas mães de jovens com Síndrome de Down. 

Neste momento os dados das entrevistas estão sendo tabulados para posterior análise de seu 

conteúdo. Espera-se atingir aos objetivos propostos e, principalmente, contribuir para os 

processos educacionais que envolvem os estudantes da APAE, seus professores e familiares. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down; Inclusão; APAE. 
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IDENTIDADE E SABERES DOCENTES: VIVÊNCIAS DE PROFESSORES QUE 

TRABALHAM COM ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA REGULAR 
 

Amanda Suellen Bodnar – UNIVILLE 

Anne Caroline da Silva - UNIVILLE 

Daniele Claudia Miranda - UNIVILLE 

Marly Krüger de Pesce - UNIVILLE 

Rosana Mara Koerner - UNIVILLE 

 

Resumo: Este trabalho tece uma abordagem sobre os aspectos que dizem respeito à 

identidade e saberes docentes necessários para atuar com estudantes com deficiência e como a 

prática pedagógica dos docentes é afetada desde o planejamento até a execução das diversas 

atividades de ensino que são demandadas no seu cotidiano. A finalidade do trabalho é 

desvelar a percepção dos professores que trabalham com estudantes com deficiência na escola 

regular em relação à identidade e saberes docente.  A escolha desta temática deu-se a partir do 

interesse em entender os desafios que permeiam a prática docente e como esses profissionais 

são desafiados a se reinventar para dar conta do processo de ensino/aprendizagem, tendo em 

vista o aumento de matrículas de estudantes com deficiência na educação básica. Neste 

contexto, construir olhares em torno do processo de inclusão do estudante com deficiência, 

torna-se importante para uma visão reflexiva e a necessidade de consolidar uma ação mais 

efetiva em relação à Educação Inclusiva. A pesquisa conta com uma abordagem qualitativa, a 

fim de compreender como os conceitos de identidade e saberes docentes são vistos pelos 

autores da área da educação, para tal, utilizou-se de revisão teórica-bibliográfica, baseada em 

Pimenta (1996), Santos e Silva (2015) e Tardif (2014). Em relação à educação inclusiva, o 

trabalho tem base teórica em Freitas e Monteiro (2016), Nogueira e Nogueira (2014), Siems 

(2008) e Saviani (2012). Para a investigação da vivência e concepções que os docentes 

possuem em relação ao tema da pesquisa, fora proposto um questionário online pela 

plataforma Google Formulários para docentes que trabalham ou trabalharam na educação 

básica com estudantes com deficiência, através de um grupo no Facebook. Por tratar-se de um 

questionário publicado em uma rede social, a diversidade de participantes abrangeu o país de 

norte a sul, o que possibilitou reunir diferentes compreensões sobre identidade e saberes 

docente. Foram coletadas 28 respostas do questionário. A partir do referencial teórico e das 

respostas dos participantes foi possível compreender a percepção dos docentes sobre suas 

vivências, habilidades necessárias para o trabalho com o estudante com deficiência, 

dificuldades e o que eles compreendem por identidade e saberes docente. 

 

Palavras-chave: Identidade Docente. Saberes Docentes. Estudantes com Deficiência. 
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O (DES) CUMPRIMENTO DA LEI ACERCA DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Celso Rafael Manoel Barbosa Medeiros – FGG/ACE 

Maria Claudia Ferreira Barbosa – FGG/ACE 

 

Resumo: O presente trabalho objetivou traçar um paralelo entre as legislações aplicadas nas 

escolas estaduais e municipais na cidade de Joinville/SC, visando identificar se há o (des) 

cumprimento da lei vigente acerca da inclusão escolar em relação ao profissional de apoio 

pedagógico. Convém destacar que esta pesquisa se propôs desde o início a não exaurir o tema, 

diante de sua vastidão, optando por um recorte a ser estudado. Para elaboração desta pesquisa 

foram usados métodos do tipo bibliográfico, hipotético dedutivo e de campo, contando com 

entrevistas de profissionais que atuam na educação especial e com pais de alunos que são 

atendidos por esses profissionais, com a finalidade de obter informações reais deste universo. 

Na estruturação deste trabalho foi necessário destacar quem são os profissionais que atuam no 

atendimento ao aluno com deficiência e suas atribuições legais. Nas escolas da cidade de 

Joinville/SC é oferecido o atendimento educacional especializado – AEE, de maneira genérica 

a todos que necessitam deste apoio. Porém, quanto ao atendimento individualizado ao aluno 

com deficiência, nas escolas estaduais é oferecido o acompanhamento do “segundo 

professor”. Já na escola do município estudado é o “auxiliar de educação/monitor” que realiza 

esta função. Após análise das leis (federais, estaduais e municipais) referente a educação 

especial vigente na rede estadual e municipal da cidade de Joinville/SC, em confronto com os 

resultados obtidos nas entrevistas, foi possível constatar que na rede estadual de ensino ocorre 

seu integral cumprimento, mas quanto ao atendimento do auxiliar de educação/monitor da 

rede municipal foi possível concluir que a legislação está sendo descumprida parcialmente, 

evidenciando um desconhecimento da lei ou uma interpretação equivocada desta, pois existe 

um dever legal no cumprimento das práticas pedagógicas, conforme se verifica no regimento 

único das unidades escolares da rede municipal de ensino de Joinville/SC e portaria Nº. 115-

GAB-2008 – Secretaria de Educação do Município de Joinville/SC, que regulamentam e 

trazem as atribuições do auxiliar de educação/monitor. Entende-se como descumprimento 

parcial pois, frequentemente, é noticiado ou visto em diversos meios de comunicação pessoas 

que respondem pela Secretaria de Educação proferirem discursos dizendo que o professor de 

apoio lotado no município tem responsabilidades com os cuidados pessoais do estudante, não 

priorizando as questões acadêmicas. 

 

Palavras-chave: Educação Especial; Atendimento Educacional Especializado; Segundo 

Professor. 
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PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E ESTADO NUTRICIONAL DE 

ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

 

Giselly Laiure da Luz – IELUSC 

Márcia Tavares Castilhos Streit – IELUSC 

 

Resumo: Com base nos padrões estéticos atuais, um corpo magro, definido e musculoso 

torna-se um indicativo social de saúde e beleza, o que faz com que esta realidade crie uma 

situação de frustração e até mesmo uma diminuição da autoestima aos que não se adequam a 

estes parâmetros, o que por conseguinte, propicia distorções na percepção da imagem 

corporal, que acaba na maioria das vezes sendo influenciada por fatores externos, em que a 

aparência idealizada é valorizada demasiadamente, na maioria das vezes pela mídia, que 

promovem ideias de aparências inatingíveis e altamente estilizadas (LOPES et al., 2017). A 

partir deste entendimento, esta pesquisa teve por objetivo avaliar a associação entre a 

percepção da imagem corporal e o estado nutricional dos acadêmicos dos cursos de Nutrição e 

Educação Física – licenciatura e bacharelado. Para avaliação da percepção e distorção da 

imagem corporal, aplicou-se a Escala de Silhuetas (Stunkard et al., 1983) e foi realizado o 

Índice de Massa Corporal (OMS 1995) a partir da estatura (m) e peso (Kg) referidos por 71 

acadêmicos dos cursos de Nutrição (n=29), sendo 11 mulheres e 18 homens e Educação 

Física (n=42), sendo 40 mulheres e 2 homens. Por meio de questionário, que tinha como 

pergunta norteadora “Você está satisfeito(a) com sua imagem?”. A partir das respostas foi 

possível comparar esta satisfação com o Índice de Massa Corporal (IMC) dos respondentes. 

Foi identificado insatisfação corporal de 52% (n=22) dos respondentes de Educação Física, 

sendo que 59% (n=25) encontravam-se eutróficos (padrão de IMC normal), 16% (n=7) com 

sobrepeso, 15% (n=6) com baixo peso, 8% (n=3) com obesidade grau I e II e 2% (n=1) com 

obesidade grau III. Em relação aos acadêmicos de Nutrição, constatou-se insatisfação corporal 

de 43% (n=12) dos respondentes, sendo que 62% (n=18) encontravam-se eutróficos, 31% 

(n=9) com sobrepeso e 7% (n=2) com obesidade grau I e II. Assim, percebe-se insatisfação 

corporal dominante nos acadêmicos de Educação Física, sendo que em ambos os cursos, 

predomina-se acadêmicas do sexo feminino (n=51) com o estado nutricional de eutrofia 

(n=43) e em seguida, com sobrepeso (n=16). Faz-se necessário um incentivo e encorajamento 

à prática de exercício físico e a adoção de uma alimentação saudável e balanceada aos 

universitários, bem como a promoção de estratégias para que se tenha de fato uma percepção 

adequada do corpo, a fim de evitar futuros transtornos nutricionais, pois a insatisfação 

corporal vai muito além do peso referido em uma balança, engloba sentimentos, 

generalizações e pensamentos negativos que tornam-se resultados dessa percepção. Esta 

insatisfação pode gerar problemas de saúde afetando diversos aspectos da vida desta pessoa, 

como relacionamentos afetivos e sociais e impacto negativo nos estudos. 

 

Palavras-chave: Estado Nutricional; Imagem Corporal. 
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O BRINCAR E SEUS ENLACES 

 

Francieli Loureiro Ramos – FGG/ACE 

Marilene Wittitz – FGG/ACE 

 

Resumo: O objetivo do presente estudo é analisar o brincar sob a perspectiva da psicanálise. 

A pesquisa foi instigada após a realização de um projeto anterior que focava o brincar na 

educação infantil, assim foi possível visualizar a necessidade de continuar e aprofundar o 

tema. Para a obtenção de resultados, utilizou-se o método Pesquisa Bibliográfica, onde foi 

feita uma análise de literatura já publicada. Tal investigação foi proporcionada pelo diálogo 

com autores que articulam a psicanálise e infância, estabelecendo uma fundamentação teórica 

para a investigação sobre o brincar e sua importância na constituição do sujeito que ainda está 

em formação. A exposição dessa pesquisa, além do objetivo inicial, tem a finalidade de 

proporcionar interfaces entre as áreas do conhecimento, para que a psicanálise possa circular 

com outros profissionais, não ficando restritiva às discussões nos campos da medicina e 

psicologia. Sigmund Freud, apesar de nunca ter atendido crianças, fez contribuições sobre o 

brincar infantil, o que pode ser visto como uma brecha para pensar as observações e 

mediações com manejos além da clínica. Nessa composição, especificamente para as 

educadoras e os educadores que têm contato com a infância, é primordial que haja aportes 

teóricos para pensar o brincar, visto que, através da compreensão do tema, seja possível 

produzir novos arranjos que podem fazer a diferença na hora de brincar. Para a psicanálise, na 

brincadeira, fica permitido aquilo que na realidade expõe uma enorme violação à ordem 

moral, ou seja, brincando pode-se realizar simbolicamente os desejos, enquanto na vida, por 

conta da interdição, a realização dos desejos é sempre incompleta. Ao brincar, a criança pode 

reviver uma situação de forma ativa. Ao desenvolver o brincar como sendo constituinte na 

infância, é interessante ressaltar que as crianças irão escolher o roteiro e os objetos da 

brincadeira de acordo com o interesse que as causam. Brincando, o sujeito se apropria do 

mundo, monta uma fantasia do seu lugar no circuito familiar e, inclusive, repete algo que lhe 

foi desagradável, descarregando assim, sua tensão psíquica. A psicanálise salienta o brincar 

como a busca de prazer e ressalta que brincando se introduz elementos na construção 

subjetiva. A partir do aparato teórico, conclui-se que o faz-de-conta não é apenas uma mera 

descarga psíquica, mas sim, uma construção, onde a experiência pode ser especificada e 

nomeada no laço social.  

 

Palavras-chave: Brincar; Psicanálise; Constituição.  
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AS PERSPECTIVAS SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL ENTRE PAIS E 

PROFESSORES DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN 

 

 

Katiane Andretti Gregolon – FGG/ACE 

 

Resumo: O presente trabalho é um relato de pesquisa sobra as perspectivas de pais e 

professores em relação à Educação Especial e à inclusão de crianças e jovens com Síndrome 

de Down (SD) que já passaram pela fase de alfabetização escolar. A Educação Especial e a 

perspectiva da inclusiva são assuntos que carregam um grande senso comum e conhecimento 

empírico sobre o assunto. Ou seja, praticamente todos os envolvidos no sistema educativo têm 

noção sobre a existência desses dois termos, mas muitas vezes não sabem realmente sua 

origem e propósito, o que reflete na forma de olhar a efetividade da educação e do 

desenvolvimento de alunos que se incluem nesta modalidade de ensino. A pesquisa começou 

a ser desenvolvida em agosto de 2019 a partir de uma produção de balanço acadêmico onde o 

assunto foi aprofundado com pesquisas que se relacionassem e pudessem lançar uma luz 

sobre os caminhos a se percorrer. Os endereços eletrônicos pesquisados foram o Scielo e a 

ANPEd, páginas que contém inúmeros artigos, teses e pesquisas sobre variados temas. A 

pesquisa segue um cronograma, onde se encontra na fase de análise dos dados coletados. Para 

melhor objetividade e aprofundamento da pesquisa, o público pesquisado restringiu-se aos 

pais e professores de pessoas com SD de escolas públicas ou particulares de Joinville/SC. 

Foram entrevistadas cinco mães e quatro professoras com um roteiro semiestruturado através 

de aplicativos de vídeo e áudio. Por meio dos depoimentos e dados coletados será feita uma 

análise relacionando com os estudos teóricos sobre o assunto. Com isso, a análise busca, além 

de conhecer as expectativas de pais e professores sobre a inclusão e escolarização de pessoas 

com SD, identificar o conhecimento e opiniões de pais e professores sobre a Educação 

Especial, conhecer como os pais avaliam a eficiência da inclusão e escolarização de seu filho, 

identificar como os professores avaliam a eficiência da Educação Especial do aluno com SD e 

conhecer metodologias e recursos pedagógicos presentes na escolarização de pessoas com 

SD. Os resultados encontrados até o presente momento estão se mostrando condizentes com 

os objetivos da pesquisa e de grande cooperação para expandir os conhecimento sobre a 

temática da Educação Especial. Portanto, a pesquisa realizada busca agregar conhecimento 

científico, colaborando para uma sociedade onde todos possam atuar da forma mais autônoma 

possível e, principalmente, repensar a influência das expectativas paternais e profissionais 

sobre o desenvolvimento das pessoas com SD. 

 

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Síndrome de Down. 
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LIBRAS NA GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA 

 

Ana Luiza da Silva Costa – FGG/ACE 

Midori Gertrud Hertha Hoyer – FGG/ACE 

 

Resumo: A Língua Brasileira de Sinais – Libras foi formalizada enquanto língua materna da 

comunidade surda em 2002 (BRASIL, 2002). Desta forma, Libras - Língua Brasileira de 

Sinais deve ser o elo para o contato entre pessoas ouvintes e pessoas surdas nos mais diversos 

espaços: ambiente escolar, comércio, clínicas, hospitais, ambiente de trabalho, domicílio, 

entre outros. Portanto, é fundamental, inicialmente, ter acesso a esta língua o mais breve 

possível. Atualmente, não há legislação que apoie Libras na educação básica, mas para o 

ensino superior ela existe (BRASIL, 2005). Tem-se como premissa o princípio da 

universalidade, que garante ao atendimento pelo SUS- Sistema Único de Saúde a todos os 

brasileiros, estrangeiros e visitantes ao Brasil e o princípio da igualdade, onde estabelece a 

igualdade a todos os indivíduos, sem distinção de raça, religião, sexo, idade, política e 

tratamento igualitário com a equiparação das pessoas com deficiência a uma condição de 

equidade (BRASIL, 1988; 1990). Neste sentido, o código de ética da profissão da Fisioterapia 

(COFFITO/ CREFITO) em seu artigo 14, inciso II prevê a prioridade no atendimento obedeça 

a razões de urgência, independentemente de qualquer consideração relativa à raça, etnia, 

nacionalidade, credo, sociopolítico, gênero, religião, cultura, condições socioeconômicas, 

orientação sexual e qualquer outra forma de preconceito. Sendo assim, este estudo tem por 

objetivo identificar, de acordo com a bibliografia, a importância de Libras na formação do 

fisioterapeuta. Metodologia: foi utilizada a busca pela legislação pertinente a Libras, tendo 

como base e fundamentos legais a Constituição Federal vigente, a Lei 8080/1990 que 

estabelece a criação, competência e normas do SUS, bem como o Código de Ética da 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO e CREFITO). Assim, este trabalho consiste 

especificamente no curso de Fisioterapia, onde diz respeito ao Profissional de tal área, sobre o 

que o código de ética estabelece e relata sobre os atendimentos de clientes/pacientes bem 

como os seus usuários. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada em Marconi e Lakatos 

(2016) para evidenciar a importância de Libras na graduação deste curso. Resultados: foram 

encontradas legislações que obrigam constar na matriz dos cursos de Fonoaudiologia, 

Magistério e Licenciaturas, sendo para os cursos de bacharelado disciplina optativa. 

Entendendo como forma de inclusão e estabelecimento de comunicação por parte dos 

ouvintes com pessoas nesta situação é possível reconhecer que o curso de Bacharelado em 

Fisioterapia da Faculdade Guilherme Guimbala, respeitando a premissa do código de ética do 

Fisioterapeuta que fala sobre o atendimento sem nenhum tipo de preconceito, está preocupada 

com a inclusão e acessibilidade das pessoas que utilizam a Língua Brasileira de Sinais – 

Libras para comunicação e oferece como obrigatória esta disciplina a seus acadêmicos. 

Considerações: como citado anteriormente nesta pesquisa, é essencial para o Fisioterapeuta 

colocar em prática a Língua Brasileira de Sinais - Libras, pois além de comunicação e 

inclusão ao atendimento aos surdos respeitará o Código de Ética estabelecido pelo Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Assim, o profissional Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional exercerão a cidadania e valorizando a pessoa surda em sua língua, 

exercendo sua cidadania. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Libras; Formação. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Poliane Rodrigues Alvarenga – FGG/ACE  

 

Resumo: Este estudo discute a importância da Formação Continuada na área da Educação 

Especial para professores que atuam na rede regular de ensino. Esta análise se baseia no 

pressuposto de que a Formação Continuada é essencial para o pleno exercício da função, visto 

que proporcionará ao profissional maior segurança e autonomia nos processos pedagógicos 

voltados aos alunos com necessidades educacionais especiais. A problemática de pesquisa 

surge ao se pensar que a formação inicial, muitas vezes, não é suficiente para lidar com as 

diversas realidades encontradas no âmbito escolar, principalmente quando se considera o 

contexto da educação especial na rede regular de ensino. Desta forma, é de suma importância 

que os profissionais procurem se atualizar após a graduação, buscando formação adequada 

para um atendimento especializado e de qualidade. A partir deste pressuposto, a pesquisa 

busca compreender como se dá o processo de formação continuada dos profissionais de apoio 

nas redes regulares de ensino, tendo por objetivo entender se estes profissionais consideram 

tal processo importante e se realizam tais ações, seja por iniciativas próprias ou do seu 

ambiente de trabalho. No que se refere aos procedimentos metodológicos, o estudo é 

descritivo, e visa discorrer sobre as características de formação do público pesquisado, suas 

experiências profissionais, bem como seus pensamentos sobre a importância da temática. Para 

que seja possível descrever a visão destes profissionais está sendo utilizado como material de 

pesquisa uma coleta de dados que realizada junto aos profissionais de apoio da rede regular de 

ensino da cidade de Itapoá/SC. Esta coleta de dados está ocorrendo através de um 

questionário, aplicado por meio da plataforma Google Formulários, visto o momento atual e o 

fechamento das escolas neste período de pandemia, e tem como propósito socializar as 

experiências e dificuldades dos profissionais de educação especial atuantes neste contexto, 

além de também proporcionar ao pesquisador a criação de hipóteses entre a relação da 

qualidade de atendimento ofertado e a formação destes profissionais. Neste momento o estudo 

encontra-se em processo de coleta e análise de dados, e ainda está aberto para que mais 

profissionais possam expressar seus pensamentos, anseios e expectativas em relação à 

importância da Formação Continuada neste campo de atuação. 

 

Palavras-chave: Formação Continuada; Educação Especial; Rede Regular de Ensino. 
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BULLYING ESCOLAR 

 

Juliana Crescêncio – FGG/ACE 

 

Resumo: O estudo aqui apresentado refere-se a uma pesquisa que está em andamento, e tem 

como principal objeto de estudo o bullying e sua ocorrência no contexto escolar. Bullying é 

um fenômeno que atinge principalmente crianças e adolescentes. O termo é derivado da 

língua estrangeira inglesa que se refere à prática de opressão, física ou moral, contra uma 

pessoa. Tem-se por objetivo humilhar ou intimidar a vítima com a qual o opressor está 

praticando o bullying. Este ato é realizado por diversas pessoas, e em vários ambientes, 

porém, um dos ambientes com mais ocorrências de bullying é o escolar. Este tipo de ação 

acaba, então, influenciando no processo de aprendizagem de crianças e adolescentes e até 

mesmo afetando seu comportamento dentro do âmbito social em que vivem. Partindo de um 

fato ocorrido na família, onde o bullying e a dificuldade de aprendizagem estiveram presentes 

no início da fase escolar, como também a ineficiência que a escola teve em buscar ajuda e 

melhoria para o aluno, surgiu o desejo e a curiosidade em pesquisar e saber mais sobre como 

os professores, alunos e a escola lidam e trabalham com esse assunto dentro do ambiente 

escolar, buscando compreender qual a relação que o bullying constitui com a aprendizagem. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral verificar como os professores lidam 

com o bullying na escola, como também conhecer as experiências dos alunos e como eles 

lidam com o bullying durante sua fase escolar. A metodologia adotada, de abordagem 

qualitativa, baseia-se em uma coleta de dados mediante questionários que serão aplicados com 

professores e alunos do Ensino Médio, de forma remota, utilizando o Google Formulários. 

Estes questionários serão compostos de perguntas abertas e fechadas, nas quais cada 

participante terá a liberdade de respondê-las ou não, e serão enviados através de redes sociais. 

Sendo assim, a partir das respostas obtidas com a pesquisa, e analisando falas de autores que 

estudam e escrevem sobre a temática bullying, pretende-se identificar as causas que levam à 

prática do bullying na escola e se há alguma influência na aprendizagem dos alunos. Ao se 

levar em consideração o pensamento e a opinião particular de cada participante a respeito do 

bullying no contexto escolar, bem como a relação destas considerações com os referenciais 

teóricos adotados no estudo, almeja-se possibilitar um maior conhecimento sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Bullying Escolar; Ensino Médio; Escola. 
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PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE FISIOTERAPIA SOBRE LIBRAS 

 

Ana Luiza da Silva Costa – FGG/ACE 

Sarah Isabele Hoeft da Silva – FGG/ACE 

Sabrina Gilgen – FGG/ACE  

 

Resumo: Introdução: sabe-se que a Língua Portuguesa é a língua oficial do nosso país, no 

entanto, o país reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras, uma língua de modalidade 

gestual-visual podendo comunicar se através de gestos, expressões faciais e corporais, como 

língua da comunidade surda (BRASIL, 2002). Libras é utilizada na comunicação com pessoas 

surdas, portanto, uma importante ferramenta de inclusão social. Existe legislação específica 

que determina a obrigatoriedade desta disciplina no ensino superior, para os cursos de 

Fonoaudiologia, Magistério e Formação de professores (licenciaturas) (BRASIL, 2005). 

Destaca-se que para os cursos Tecnólogos e de Bacharelado compõe como disciplina optativa. 

Desta forma, Libras deve ser o elo para o contato entre pessoas ouvintes e pessoas surdas-

mudas nos mais diversos espaços: ambiente escolar, comércio, clínicas, hospitais, laboratório, 

ambiente de trabalho, domicílio, entre outros. Portanto, é fundamental ter contato com esta 

língua em algum momento. Na Faculdade Guilherme Guimbala FGG/ ACE tem em sua 

matriz curricular a obrigatoriedade de cursar a disciplina Libras no Curso de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional. Neste sentido este estudo teve por objetivo identificar as percepções dos 

acadêmicos de Fisioterapia sobre a Libras em relação a sua relevância para sua formação. 

Metodologia: a partir do contato com esta disciplina no curso de Fisioterapia e com 

percepções positivas desta, foi realizada uma pesquisa quantitativa, que consistiu na aplicação 

de questionário via Google Forms contendo duas questões: 1) Você teve contato com Libras 

antes da faculdade; 2) Entendendo que você neste momento tem contato com Libras, você 

considera relevante aprender esta língua para sua atuação enquanto fisioterapeuta? Nesta 

questão solicitava justificativa. Resultados: foram 19 respondentes do primeiro ano matutino 

deste curso. Resultados: na primeira questão 63,2% (n=12) dos respondentes disseram que 

não tiveram contato com Libras antes da faculdade e 36,8% (n=7) disseram que sim. Na 

segunda questão, 100% dos participantes consideram relevante aprender Libras, justificando 

com os seguintes relatos: “Abre um leque de possibilidades muito vasto”, “Atendimento 

pleno”, “Relação mais próxima com o paciente”, “Conhecimento para a vida”, “Deveria ter 

em toda faculdade”, “Não precisa de ajuda de terceiros”, “Acredito que futuramente a 

disciplina de Libras seja obrigatória em todas as graduações e em todas as áreas: Exata, 

Humanas, Biológicas e Biomédicas”, “Libras é tão importante quanto qualquer outra 

matéria”, “Saberei como agir se algum paciente usar Libras”. Considerações: os dados obtidos 

nesta pesquisa refletem comprometimento destes futuros profissionais que entendem a 

importância desta disciplina que os aproxima com um novo público a ser atendido. Além de 

inclusão social, ter conhecimento da Língua Brasileira de Sinais pode auxiliar efetivamente os 

profissionais da saúde a realizarem atendimentos plenos e com melhor aproveitamento. 
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OS IMPACTOS DAS REDES SOCIAIS NA ATIVIDADE ACADÊMICA DE 

ESTUDANTES DA FACULDADE GUILHERME GUIMBALA 

 

Andreia Duma Blasio - FGG/ACE 

Charles Henrique Voos - FGG/ ACE 

 

Resumo: O presente estudo busca compreender quais impactos as redes sociais trazem para 

atividade ocupacional acadêmica dos estudantes da faculdade Guilherme Guimbala e como a 

Terapia Ocupacional pode contribuir  com esta temática, já que a qualidade do desempenho 

ocupacional é um dos campos centrais de estudo da profissão, ligado ao envolvimento 

orgânico das pessoas em ocupações significativas, como a educação, o trabalho, lazer,  

participação social etc. Oliveira e Baldi (2020) fortalecem que para desempenhar o papel de 

estudante com excelência além de outros fatores, é importante ter um ambiente educacional 

favorável, assim como os envolvidos no processo estar em plena condição para aprender e se 

desenvolver, já que a carreira profissional inicia na graduação. Souza et al (2018) afirmam 

que para obter bons resultados quanto ao seu desempenho acadêmico as atividades vão além 

do ambiente educacional, ou seja, inicia com a organização das suas ocupações seja, de 

descanso e sono, lazer, trabalho, participação social, enfim, em seus diferentes contextos e 

ambientes, de acordo com suas habilidades de desempenho. Sanches e Forte (2019) frisam 

que atualmente o tempo dedicado ao mundo virtual é praticamente integral. O mundo virtual 

como as redes sociais oferecem muitas possibilidades como de se relacionar, conhecer 

pessoas, discutir ideias, divulgar informações, aprender etc. Pode-se dizer que é um novo 

mundo sem fronteiras, que comparado ao mundo real, é muito mais atrativo. Enfatizam os 

autores Gao, et al, (2020) que para compreender a saúde e o bem-estar diante da digitalização 

requer uma investigação do uso da internet. Atualmente, a internet faz parte de diversos 

domínios do ser humano, como citado acima, além disso ela molda as experiências diárias das 

pessoas, incluindo a percepção de qualidade de vida. É sabido que as redes sociais promovem 

momentos descontraídos, mas quando mal gerenciado influencia negativamente nos níveis 

individuais e socais. De acordo com os autores Azizi, Soroush e Khatony (2019 As 

consequências disso incluem má qualidade do sono, deterioração da saúde física e mental, 

dificuldades de concentração, baixo rendimento em atividades como trabalho e educação, e 

empobrecimento das habilidades sociais, além disso, estudos apontam para a relação da 

dependência virtual e algumas comorbidades psiquiátricas e sintomas somáticos, os autores 

Rangel  Rocha-Filho (2018) observam os sinais  como: depressão, problemas nas relações 

interpessoais, diminuição em suas atividades cotidianas, solidão, transtorno do humor bipolar 

e de ansiedade, associações com os diferentes tipos de cefaleia e TDAH. Sendo assim se 

percebe a importância deste tema para a comunidade acadêmica, visto o quão influenciador 

pode ser o mau uso das redes sociais.  Souza et al, (2018) afirmam que a Terapia Ocupacional 

tem o domínio das ocupações humanas e busca oferecer maior autonomia e qualidade de vida 

aos indivíduos, seja no contexto escolar, seja centrado no cliente busca estratégias para 

melhora a qualidade de vida. 

 

Palavras-chaves:  Terapia Ocupacional; Educação; Redes Sociais. 
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IMPACTO DA PANDEMIA NO TRABALHO DE DOCENTES NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Francielle Maes Lopes – FGG/ACE 

Jelson Budal Schmidt – FGG/ACE - IELUSC 

 

Resumo: No término do ano de 2019 e início do ano de 2020, sites de estudos e jornais 

começaram a mencionar um novo vírus que havia surgido na cidade de Wuhan na China, com 

sintomas similares aos da gripe e do resfriado, porém, após observarem que apesar de seus 

indícios serem parecidos, a proliferação e os níveis de desenvolvimento desta enfermidade se 

apresentaram de forma alarmante, distinguiram por meio de pesquisas e estudos que este vírus 

não se tratava de uma gripe ou resfriado comum como os já conhecidos no campo da saúde, 

dando início a estudos mais aprofundados em busca de tratamento e prevenção adequados 

para o vírus. Junto à pandemia surgiram novas regulamentações, dentre estas temos algumas 

voltadas ao ensino, tendo como foco manter as aulas a distância, garantindo que os alunos não 

se prejudiquem em seu aprendizado e não ocorra um atraso no mesmo, porém, devido às 

circunstâncias inesperadas o docente e o aluno não estavam preparados para esta situação. 

Neste sentido é viável a atuação do Terapeuta Ocupacional no contexto escolar, inclusive de 

acordo com legislação específica. Diante deste contexto pandêmico reflexos foram sentidos 

em diversos campos, entre eles no trabalho do professor. Isto posto, esta pesquisa tem por 

objetivo realizar levantamento sobre o trabalho docente dos professores da Faculdade 

Guilherme Guimbala – FGG/ACE. Metodologia: será aplicado questionário via Google 

Forms, que está dividido em eixos, sendo: 1 – Caracterização dos participantes; Eixo 2 – 

Trabalho docente e 3 – Carga horária para o trabalho docente. O público tem 

aproximadamente 100 (cem) profissionais nos cinco cursos da faculdade: Direito, 

Fisioterapia, Pedagogia, Psicologia e terapia Ocupacional. O eixo 1 versa sobre formação 

destes profissionais, idade, cursos de pós-graduação, tempo de docência no ensino superior e 

em quais cursos leciona. No eixo 2 encontram-se perguntas sobre investimento pessoal para 

lecionar neste tempo de pandemia, se exerce outras atividades além da docência, se já 

utilizava plataformas virtuais antes da pandemia entre outros. Para o eixo 3 foi investigado 

sobre o tempo destinado às práticas docentes durante a pandemia, se teve este tempo 

aumentado, diminuído ou permaneceu, quais estratégias estão sendo utilizadas e quais os 

principais desafios encontrados na docência durante a pandemia. Considerações: esta pesquisa 

será aplicada, mas pretende revelar como se dá o trabalho docente durante este tempo de 

pandemia. Embora seja um projeto a ser colocado em prática acredita-se ser relevante para 

demonstrar como funciona o processo anterior ao momento de estar em sala. 

 

Palavras-chave: Trabalho docente; Terapia Ocupacional; Ensino Superior. 
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CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E OS 

DESAFIOS DOS PROFESSORES ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Isabela Sprenger – FGG/ACE 

 

Resumo: A pesquisa a ser apresentada traz como tema principal a Educação Inclusiva, 

abordando mais precisamente a inclusão de crianças com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA). Socialmente, acredita-se na relevância e na importância de o tema ser pesquisado, pois 

o ensino regular nada mais é do que um direito de todos. É preciso que a sociedade esteja apta 

ao processo de inclusão, principalmente na escola. A escolha deste tema ocorreu devido à 

vivência na área da Educação Infantil, onde tive contato direta e indiretamente com crianças 

autistas, e pude acompanhar um pouco mais sobre esse processo de inclusão. É de extrema 

importância o trabalho da família juntamente com a escola, o contato e a participação no 

processo de aprendizagem da criança. A pesquisa, que está em desenvolvimento, busca 

averiguar quais os desafios no processo de inclusão com alunos que apresentam o TEA, 

identificando os desafios relacionados ao processo de inclusão e a relação entre educador e 

educando, assim como a concepção dos professores em relação à Educação Inclusiva na 

prática. A pesquisa se configura como exploratória, a fim de levantar informações acerca do 

tema Educação Inclusiva, visto que o foco da pesquisa está voltado a crianças com TEA. 

Quanto ao método de investigação, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. Para o 

estudo deste caso, serão entrevistados professores que trabalham ou trabalharam com alunos 

com TEA na Educação Infantil. Acredita-se que é possível ter uma sociedade transformadora 

e um ensino de qualidade acerca da Educação Especial, mas para isso é preciso professores 

dispostos e capacitados e uma escola pronta para o processo de inclusão. A coleta de dados se 

dará por meio de entrevistas estruturadas, a serem realizadas através do aplicativo WhatsApp, 

com os docentes de uma escola particular da cidade de Joinville/SC. Na atual etapa da 

investigação, estão sendo feitos os contatos com a instituição para a liberação de aplicação do 

estudo. A coleta e a análise dos dados estão previstas para o mês de setembro. Dessa forma, 

pretende-se saber se os professores estão preparados para receber alunos com Transtorno do 

Espectro Autista e quais são os desafios enfrentados no processo de inclusão. 

 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA); Educação Inclusiva; Educação 

Infantil. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA 

 

Gabriela Thaís Webber – FGG/ACE 

 

Resumo: O tema a ser apresentado se intitula a importância da educação sexual na escola, 

com o seguinte problema de pesquisa: a educação sexual realizada em escolas públicas traz 

resultados positivos? Seu objetivo geral corresponde a conhecer dados sobre a educação 

sexual realizada nas escolas públicas municipais e estaduais de Jaraguá do Sul/SC, e seus 

objetivos específicos condizem com investigar casos de abuso sexual que foram relatados 

na/após aula de educação sexual e conhecer sobre abusos sexuais intrafamiliares identificados 

pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, este 

é um serviço de orientação e acompanhamento de famílias e/ou indivíduos em situação de 

vulnerabilidade, como ameaça ou violação de direitos, dentre eles o abuso sexual. Serão 

discutidos os tópicos sobre a violência sexual intrafamiliar, que aborda sobre os abusadores 

estarem, na maioria das vezes, dentro da própria casa ou na família da vítima, o segundo 

tópico se aplica à educação sexual na escola como possibilidade de combate à violência 

sexual, que trata do importante papel que a escola têm na prevenção desta violência, pois é 

neste contexto que o aluno passa grande parte do seu tempo e cria vínculos de confiança, 

levando em consideração também o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, e suas leis, 

que garantem segurança para todos os menores. O terceiro tópico aborda o homeschooling 

como um contexto de risco para quem sofre abuso sexual, pois longe da escola a vítima fica 

incapacitada de pedir ajuda ou mesmo entender que o que acontece com ela é errado. Citando 

como principais autores, tem-se Santos (2011), Ippolito (2011) e Habigzang (2005). Quanto à 

metodologia, a pesquisa se denomina descritiva e de campo, como instrumentos para a coleta 

de dados foram utilizados dois roteiros de entrevista, um para as duas escolas e outro para o 

PAEFI. No PAEFI a entrevistada aponta o abuso sexual intrafamiliar como sendo o mais 

praticado. E na escola, acreditam que deve-se respeitar a faixa etária da criança e são 

esclarecidas dúvidas sobre os cuidados com o corpo, mas não há nada focado para a educação 

sexual como prevenção aos abusos, e todas já receberam denúncias ou suspeitas sobre o 

mesmo. Contudo, notou-se que a maior parte dos abusos sexuais são cometidos por familiares 

próximos da vítima e que não há educação sexual em ambas as escolas, apesar de que existem 

professores que tentam trazer para a sala de aula diálogos a fim de conhecer melhor seu aluno 

e o que se passa em sua vida extraescolar, porém muitos ainda veem que a educação sexual 

está sendo aplicada em uma aula de ciências que apenas explica sobre o corpo humano. 

 

Palavras-chave: Educação Sexual; Abuso Sexual; Violência Sexual. 
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PREJUÍZO DO EQUILÍBRIO EM ESCOLARES DEFICIENTES AUDITIVOS 
 

Bruna Kelly Rodrigues – FGG/ACE 

Luciano Cunha Junior – FGG/ACE 

 

Resumo: Tendo a saúde como serviço básico à vida e a Fisioterapia como parte integrante 

deste processo, entende-se a necessidade de direcionar nossos olhares para as pessoas com a 

audição comprometida e o impacto provocado no equilíbrio, focando em crianças com 

deficiência auditiva. Dentre as habilidades motoras mais importantes vale ressaltar o 

equilíbrio como sendo uma das principais. Esta habilidade pode ser compreendida como “a 

capacidade de manter a orientação do corpo e suas partes em relação ao espaço externo, 

dependendo de informações visuais, labirínticas, e proprioceptivas integradas no tronco 

cerebral e cerebelo’’ (FILIPPIN et al. 2016). Junto a postura, o equilíbrio traz a capacidade de 

se recuperar diante de uma instabilidade, quanto à antecipação e a movimentação, evitando 

assim, as quedas. Desta maneira, esta pesquisa tem por objetivo, evidenciar o que a literatura 

traz de publicações dos quais realizaram comparativos do equilíbrio corporal em crianças com 

deficiência auditiva e ouvintes, elucidando a hipótese de prejuízo que esta deficiência traz ao 

equilíbrio, acreditando assim, que devido à proximidade anatômica dos sistemas coclear e 

vestibular, um prejuízo no primeiro sistema possa vir afetar o segundo. Com isso surgiu a 

ideia de levantar o que a literatura traz sobre o tema e assim colocar a importância da 

intervenção do profissional fisioterapeuta neste processo, trazendo para a criança surda um 

melhor condicionamento no parâmetro equilíbrio e controle postural, pilares esses do 

desenvolvimento motor, tendo em vista que no âmbito escolar as crianças estão em processo 

de aprendizagem, de reconhecimento corporal e construindo suas primeiras relações sociais. 

Necessitando deste olhar minucioso para com o equilíbrio em relação a  deficiência auditiva, 

dos quais realizado com essa criança treinos de equilíbrio por meio de diversos recursos, 

possibilitará  uma melhora tanto do tônus postural, da marcha, na relação psicomotora da 

criança e trazendo a criança surda um melhor desempenho das atividades recreacionais, nas 

atividades que demandem controle corporal, dando a ela maior confiança, acreditando que 

assim terá melhora em outros aspectos da relação humana. Este trabalho trata-se de uma 

pesquisa de cunho bibliográfico baseada em Severino (2016). Foram consultados periódicos 

como Scielo, Pudmed e Biblioteca Virtual em Saúde, sendo utilizados os seguintes 

descritores: “Surdez”, “Fisioterapia”, “Perda Auditiva”, Pessoas com Deficiência Auditiva” 

e “Equilíbrio Postural”. Foram encontrados poucos artigos com a temática pesquisada, sendo 

que alguns apresentavam comparativo entre equilíbrio de crianças surdas e ouvintes. 

Consideramos que a atuação do fisioterapeuta para com este público não é alvo de buscas, 

podendo sugerir desconhecimento ou desinteresse destes profissionais na reabilitação destas 

pessoas. Compete ao fisioterapeuta atuar nesta reabilitação, o que pode contribuir 

significativamente na realização das atividades de vida diária de seus pacientes. Em especial 

as crianças com déficit no equilíbrio este tratamento pode contribuir com o rendimento 

escolar destas crianças. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Deficiência Auditiva; Equilíbrio. 
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TERAPIA OCUPACIONAL NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA VISÃO 

PROFISSIONAL PARA A PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE 

ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Natália Schlickman - FGG/ACE 

Charles Henrique Voos - FGG/ACE 

 

Resumo: O seguinte estudo pretende analisar o contexto escolar de adolescentes no estado de 

vulnerabilidade afim de questionar os fatores de proteção e riscos, que conforme o Serviço de 

Proteção e Atendimento integral à Família – PAIF (BRASIL, 2012), a vulnerabilidade social 

está relacionada a 3 (três) pilares: a) a capacidade dos recursos físicos que de modo 

explicativo é a moradia, bens duráveis, poupança; b) humanos que podemos citar o trabalho, 

saúde e educação; c) sociais como o acesso a informação.  Visto que a escola é um ambiente 

social muito influente na vida dos adolescentes, vendo por esta temática, é importante 

compreender como a escola encara e lida com os conflitos que muitas vezes advém da 

vulnerabilidade. Pereira (2013) salienta que um dos grandes questionamentos em relação a 

vulnerabilidade social na adolescência é como a escola pode contribuir no processo de 

minimizar as sequelas causadas vindas desse sofrimento. Visto que hipoteticamente esteja 

ligado a fatores motivacionais, agressividade, vicio com bebidas, drogas e até mesmo entrada 

na criminalidade. Sendo assim, é necessário compreender o contexto da vulnerabilidade, pois 

esta aborda várias modalidades de desvantagem social, especialmente a fragilização dos 

vínculos afetivos, de pertencimento social, ou relacionados à algum tipo de violência com já 

mencionado. Em decorrência disso é necessário que ocorra estímulos para o aprendizado, não 

somente do conteúdo educacional formal, mas também de valores e crenças, nos quais 

existam estratégias de relacionamento que desenvolvam o senso crítico, autoestima e 

segurança. Em frente disso podemos correlacionar a contribuições da terapia ocupacional 

neste ambiente escolar que de acordo com pesquisas que utilizaremos ao logo do trabalho é 

uma profissão com formação biopsicossocial, onde reúne tecnologias orientadas para 

promover a participação social e a autonomia de indivíduos ou grupos com problemas físicos, 

sensoriais, mentais, psicológicos e/ou sociais. Desta forma fica claro a importância dessa 

temática para o âmbito educacional como um meio de fortalecimento de vínculo, e 

consequente melhoria na qualidade de vida, não só dos indivíduos, mas, de toda a comunidade 

escolar e o contexto familiar. 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade; Escola; Terapia Ocupacional.  
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PRODUÇÃO DA(S) MASCULINIDADE(S) NA MÍDIA CONTEMPORÂNEA: 

ANÁLISE DISCURSIVA DA SÉRIE SEX EDUCATION 

 

 

Andreia Cristina Maia Züge - FGG/ACE 

Orlando Afonso Camutue Gunlanda - FGG/ACE 

 

Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa realizada para o trabalho de 

conclusão de curso e surge a partir das inquietações e incômodos da proponente deste artigo 

em compreender os fenômenos que constituem as diversas formas de produção das 

masculinidades e as implicações psicossociais que marcam os corpos por meio de uma rede 

de sentidos e significados, conferindo aos homens uma lógica universal de dominação, 

violência e performatividades. Aproximar-se da realidade e dos enfrentamentos que afligem a 

vida cotidiana através da Arte é uma das estratégias utilizadas pela área da Psicologia com 

ênfase nas produções cinematográficas e documentos audiovisuais. A produção audiovisual 

Sex Education, apresenta ao longo das duas temporadas as dificuldades enfrentadas pelos 

jovens em relação a sexualidade. Por não recair aos clichês reproduzidos por outras produções 

cinematográficas, a série aposta num enredo imbuído de problemáticas socioculturais com o 

intuito de discutir assuntos complexos, ainda negligenciados, pelas instituições sociais que 

privilegiam controles repressivos e a biologização da sexualidade. Os recursos audiovisuais 

possibilitam a expressão da realidade ao reproduzir práticas socioculturais caracterizadas por 

encontros discursivos, tornando-se instrumentos mediadores que possibilitam rearranjos sobre 

os saberes e fazeres no campo da Psicologia. A pesquisa teve como principal objetivo 

investigar as noções de masculinidade(s) enunciados na série Sex Education. Foram 

analisados os entrelaçamentos dos discursos relacionados a performatividade masculina e o 

modo como a escola se mostra como um lócus de encontros discursivos tensionados pelas 

problemáticas gênero e sexualidade que se apresentam nos enredos relacionais. Assim, 

compreende-se que este artigo produz discussões teóricas que ampliam as construções de 

saberes para o trabalho dos profissionais psicólogos e educadores. Este estudo quanto a 

abordagem caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e quanto ao objetivo, o estudo se 

configura como um estudo exploratório. A pesquisa-expectação foi o procedimento utilizado 

e busca orientar e (re) orientar o olhar do pesquisador nas entre cenas, o visto e o não visto. A 

Análise Dialógica do Discurso do Círculo de Bakhtin foi o método escolhido por servir como 

ponto de ancoragem para análise das formações discursivas. Trata-se de um estudo em 

construção e até o presente momento destacam-se duas categorias intituladas a Clínica do 

Sexo que aborda o desenvolvimento da sexualidade na adolescência e a categoria intitulada A 

próxima parada: os espaços são públicos, mas os corpos não, que traz no seu bojo de 

discussão a conduta delituosa praticada por meio da importunação sexual, ambas as categorias 

denotam a importância da Educação Sexual na escola. O adolescente vive sua sexualidade de 

forma singularizada, porém, a construção é produzida por um conjunto de regras, normas e 

valores, portanto, abordar a temática da sexualidade de forma ético-política requer tensionar 

os padrões normativos que visam patologizar os comportamentos sociossexuais. Embora seja 

possível reconhecer os avanços sociais, falar sobre sexualidade geram tensões devido aos 

efeitos políticos dessa formação discursiva, ainda não abarcado pelas instituições 

educacionais. A omissão da temática sexualidade no âmbito escolar é realidade na maioria das 

escolas e desvela a forma como a sociedade lida com o sexo socialmente. 

 

Palavras-chave: Sexualidade; Masculinidades; Psicologia. 
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OBSERVÂNCIA DE DIREITOS DE DOCENTES E DISCENTES EM AULAS 

SÍNCRONAS GRAVADAS E DISPONIBILIZADAS: EXPERIÊNCIAS EM 

EDUCAÇÃO REMOTA 

 

Rangel Oliveira Trindade (FGG/ACE) 

 

Resumo: As aulas síncronas ministradas por professores aos seus alunos têm sido em tempos 

de COVID-19 meio central de aprendizagem no âmbito universitário. Assumem um papel de 

via principal, tendo vista que todos estão ausentes da sala de aula em face de medidas 

temporárias de distanciamento social. As faculdades, como meio de facilitação aos 

universitários, têm autorizado seu acesso posterior à aula e de seu conteúdo que foi gravado 

no ato, captado por softwares/suítes de ensino como o Google Meet/Classroom. No entanto, 

este processo educacional que promove autonomia carece de proteção jurídica aos alunos e 

professores em relação aos seus direitos de imagem/personalidade (Constituição Federal, 

Código Civil Brasileiro), assim como direitos autorais e conexos (Lei 9.610/98) que restam 

presentes em uma aula síncrona “ao vivo” e inerentes ao vídeo gravado, que tem sido 

disponibilizado pelos docentes aos discentes. Este relato de experiência trazido pelo autor, 

professor de turmas de 1°, 2°, 4° e 5° anos do Curso de Direito da Faculdade Guilherme 

Guimbala, tem como objetivo descrever meios utilizados pelo docente e propostas de 

discussão dos citados aspectos jurídicos. No período de fevereiro a agosto de 2021, após 

análise do software/suítes de ensino Google Meet/Classroom, observou-se que não 

fornece/não gera aos presentes em cada aula síncrona gravada o Termo de Cessão de Direito 

de Imagem e Voz, assim como não trata de uma Declaração ao(à) aluno(a) em relação às 

autorizações que este(a) teria de uso do material gravado. Para o presente estudo foi utilizado 

o método de abordagem indutivo, por meio de observação através do debate em sala de aula 

dos instrumentos jurídicos considerados necessários e de seu oferecimento em cada aula ao 

longo dos citados meses. Apurou-se como resultados que os objetivos de ensino aos diferentes 

grupos-objeto e o desempenho acadêmico não foram afetados em relação à experiência. Tem-

se que o cenário do ensino superior brasileiro no pós-pandemia conceberá o ensino através de 

aulas síncronas remotas como parte dos currículos das universidades; assim sendo, a(as) 

instituição(ões) de ensino superior necessita(m) proteger juridicamente alunos e professores 

em relação aos seus direitos de imagem/personalidade, bem como direitos autorais e conexos 

que restam presentes em uma aula síncrona “ao vivo” gravada e disponibilizada. Em 

considerações finais, a inovação que promove a quebra das formas tradicionais de 

socialização e até mesmo prepara os jovens para seus papeis cada vez mais públicos como 

participantes de comunidades (JENKINS et al, 2006), somada ao olhar crítico e a importância 

do trabalho interdisciplinar, abre espaço às reflexões acerca dos processos educacionais neste 

momento de incipiência dos meios de acesso à educação em que nos encontramos. 

 

Palavras-chave: Ensino remoto; Direitos docentes; Direitos discentes. 

  



39 
 

PROJETO DE PESQUISA DA INTEGRAÇÃO A INCLUSÃO: OS IMPACTOS DO 

APRENDIZADO PARA AS CRIANÇAS E JOVENS CEGOS NA CIDADE DE 

JOINVILLE 

 

Maria Andressa da Costa (FGG/ACE) 

Tatiani Macieski Feitosa (FGG/ACE) 

Xauana Nunes Freudenborg (FGG/ACE) 

Osmar Pavesi (FGG/ACE) 

 

Resumo: Esta pesquisa tem como principal objetivo contribuir com a inclusão de crianças 

cegas nas escolas de Joinville, tendo como base da pesquisa a análise do modelo utilizado nas 

décadas de 1970 e 1980. Neste período, a prática de ensino se dava por meio da integração de 

crianças cegas realizada a partir de um projeto pioneiro em uma escola de Joinville por uma 

professora que trouxe resultados satisfatórios, favorecendo para que aquele grupo específico 

de crianças cegas tivessem êxito na sua trajetória escolar. A palavra Inclusão foi citada pela 

primeira vez na Constituição de 1988 o que alterou o modelo de ensino, garantindo o acesso 

de crianças cegas na escola regular. Portanto a proposta de pesquisa visa questionar e repensar 

o modelo de ensino atual utilizado para a inclusão, pois, contribui e é necessário para 

desenvolvimento social mas, também avaliar a importância do desenvolvimento cognitivo 

dessas crianças e jovens cegos inseridos nas salas regulares das escolas municipais de 

Joinville, além de fazer um resgate histórico dos meios didáticos utilizados pela professora da 

sala de integração das décadas de 1970 e 1980 para que mais pessoas e acadêmicos possam 

ter o acesso a essa proposta que formou crianças cegas que vieram a se desenvolver 

socialmente concluindo sua trajetória de estudo com êxito como o professor orientador dessa 

pesquisa. Esta pesquisa está sendo realizada pelas acadêmicas do curso de Pedagogia da 

Faculdade Guilherme Guimbala, mantida pela Associação Catarinense de Ensino, e 

coordenado pelo professor Esp. Osmar Pavesi. Para a realização dessa pesquisa estão sendo 

entrevistados os professores que lecionaram para as crianças, além dos próprios alunos 

alfabetizadas na época de 1970 e 1980 e crianças e jovens cegos e professores que fazem 

parte do novo formato de ensino que tem como objetivo a inclusão de todos com base no livro 

Inclusão Praticas Pedagógicas e Trajetórias de Pesquisa sob organização de Jesus et al. (2009) 

que fala das práticas utilizadas para o modelo de inclusão a ser realizado com os desafios de 

todas as quebras de paradigmas sociais que vive a nossa sociedade. Para a conclusão dessa 

pesquisa ainda serão realizadas entrevistas com a coordenadora pedagógica da AJIDEV 

(Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais) além de buscar pelos 

números oficiais de crianças cegas incluídas nas salas regulares de Joinville através da 

secretaria Municipal de Educação, a análise do que garante o direito constitucional para essas 

crianças como o Relatório da avaliação do plano municipal de educação de Joinville 

2015/2017 que descreve as metodologias a serem implantados pelo município para garantir a 

inclusão efetiva. 

 

Palavras-chave: Inclusão; Braille; Aprendizagem. 
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RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL: PERCURSOS NA 

LICENCIATURA EM PSICOLOGIA 

  

Andressa Vick Lisbôa (FGG/ACE) 

Biatriz Eduarda dos Santos (FGG/ACE) 

Diego Lisbôa Freitas (FGG/ACE) 

Gabrielly Luciano de Araujo (FGG/ACE) 

Jota Vilas Boas (FGG/ACE) 

 

Resumo: Refere-se a um projeto de percurso formativo proposto para o estágio 

supervisionado em Licenciatura em Psicologia, na modalidade de “Processos Educacionais”,  

oferecido pela Faculdade Guilherme Guimbala (FGG/ACE). O projeto, denominado 

Emancipá, vinculado ao Laboratório de Psicologia Social Comunitária (LAPSICO), e seu 

processo de estágio conta como orientadores, o Prof. Dr. Allan Gomes e o Prof. Msc. Orlando 

Gulonda (coordenador do LAPSICO). O LAPSICO surge de uma necessidade da psicologia e 

permite a inovação nas práticas de pesquisa e extensão na formação. O racismo é um 

fenômeno multifatorial que se manifesta na sociedade das maneiras mais simbólicas às mais 

violentas, desta forma, destaca-se a importância de discussões acerca das relações étnico-

raciais. Torna-se de extrema relevância projetos e mobilizações direcionadas à formação dos 

indivíduos por uma perspectiva antirracista. O presente projeto foi desenvolvido a partir da 

perspectiva da educação antirracista, tendo como objetivo o desenvolvimento de percursos 

para trabalhar as relações raciais na educação não-formal. Foram organizados temas geradores 

com o intuito de desenvolver os percursos a partir da dialogicidade, promovendo espaço para 

discussões com uma perspectiva crítica acerca do racismo e  seus atravessamentos. Os 

percursos promovidos dividem-se em dois segmentos, ambos realizados de forma 

virtualizada. O primeiro, voltado para a educação permanente de educadores sociais da 

Proteção Social Básica da Assistência Social (CRAS), denominado como “EmancipáCRAS”. 

Ao longo do percurso, espera-se identificar como esses profissionais compreendem questões 

relacionadas à racialidade/etnicidade que transpassam seu cotidiano profissional, sugerindo 

uma amostra de como esta temática está sendo trabalhada no SUAS de uma cidade do sul do 

Brasil, quais os níveis de apropriação dos educadores sociais com o tema, contribuindo para 

elaboração de ações formativas. O segundo percurso é denominado como “EmancipáCINE”, 

sendo este direcionado principalmente ao público acadêmico. Neste percurso, busca-se 

utilizar obras audiovisuais como instrumentos mediadores, gerando sensibilizações/reflexões, 

e a partir disso, o compartilhamento de experiências dialogadas acerca das relações étnico-

raciais. A constituição de tais elementos tem a finalidade de desenvolver uma formação 

antirracista aliada à construção de criticidade acerca dos desdobramentos do racismo. A 

licenciatura em psicologia permite aos estudantes a oportunidade de lecionar conteúdos 

referentes à área, sendo possível atuar na educação formal e não-formal. A educação não-

formal ocorre fora do sistema tradicional de escolarização, é um processo voluntário voltado 

para a autoaprendizagem e aprendizagem coletiva de ensinamentos fora da prática de ensino 

escolar. A modalidade de educação não-formal possibilita a abordagem de temas acerca das 

diversas vivências humanas, dando abertura à licenciatura, promovendo uma educação 

antirracista por esse viés inventivo e utilizando de estratégias que divergem dos processos de 

escolarização formal, como tem sido feito no presente projeto. 

 

Palavras-chave: Processos Educacionais; Relações Raciais; Educação Não-formal; 

Licenciatura.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA, ANTES E DURANTE A PANDEMIA, NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE JOINVILLE/SC 

 

Daniela Cristina Haskel Meurer (FGG/ACE) 

Dirlene Glasenapp (FGG/ACE) 

 

Resumo: O tema desta pesquisa é “Tecnologia e Educação”. A temática é extremamente 

atual, principalmente no contexto que tem se vivido hoje, com a chegada da Pandemia. Os 

professores já viviam o avanço da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) na escola, 

e com o isolamento social estabelecido no Brasil, foi necessário intensificar o processo de 

ensino e aprendizagem por meio dessas ferramentas: internet, computadores, smartphones, 

ipads etc. A escola deve ser o lugar onde os estudantes terão acesso às novas tecnologias e 

irão aprender como utilizá-las. Por isso, Kensky (2012) pontua que a escola representa na 

sociedade moderna um espaço de formação, não só para a geração atual, mas para todas as 

pessoas, pois essa geração aprende e repassa o conhecimento no âmbito familiar. Se a escola 

for um espaço democrático, que une forças com a família, será possível uma construção de 

aprendizado muito efetiva: escola, professores, alunos, conteúdo a serem aprendidos, tudo 

isso com a mediação da tecnologia. “Educação e Tecnologia são indissociáveis” (KENSKY, 

2012 p. 43). Uma das definições que o dicionário Aurélio traz acerca da educação é que ela é 

o “conjunto de métodos próprios a fim de assegurar a instrução e a formação do indivíduo; 

ensino.” Dessa forma é possível inferir que Kensky (2012) acredita que para se ensinar sobre 

tecnologia é preciso utilizar as bases da educação, em contrapartida, após ser aprendida pelos 

estudantes, a tecnologia serve de auxílio no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Desse modo, essa pesquisa teve como objetivo verificar de que modo a tecnologia contribui 

no processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais de escolas públicas de Joinville. Para 

tanto, foi elaborado um questionário para que os professores(as) do município respondessem, 

e a partir das informações adquiridas, foi desenvolvido um levantamento de dados acerca do 

cotidiano dos professores(as) em relação ao uso das novas tecnologias. Os dados parciais 

indicam que a principal forma de dar continuidade no processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes durante a pandemia foi por meio da tecnologia, que os aplicativos de comunicação 

foram essenciais nesse período, mas que apesar disso nem todos os alunos têm acesso às 

ferramentas tecnológicas necessárias. Esse fato aponta um novo nível de desigualdade, e esta 

pesquisa deve gerar nos profissionais da educação uma reflexão sobre o uso das novas 

tecnologias no meio educacional 

 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Pandemia. 
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TECNOLOGIAS DIGITAIS E PERCURSOS SINGULARES NA FORMAÇÃO 

DOCENTE: O PERFORMA EM FOCO 

 

Gabriela Corbani Ribeiro (UNIVILLE) 

Gabriela Kunz Silveira (UNIVILLE) 

Allan Henrique Gomes (UNIVILLE) 

 

Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar o modo como as tecnologias digitais 

compõem os percursos de formação docente oferecidos pelo projeto Performa. O projeto 

Performa iniciou em 2019 pelo coordenador e professor do curso de psicologia Allan Gomes, 

em parceria com as professoras do curso de psicologia Aliciene Cordeiro e Gabriela Kunz 

Silveira. Por conta da pandemia o projeto se tornou um estágio direcionado a alunos do 5º ano 

do curso de psicologia, e avalia os sentidos e efeitos da desigualdade social no trabalho 

docente, através de encontros virtuais com professores da educação básica. O percurso 

docente está baseado em métodos e técnicas direcionados a eixos temáticos, sendo: 1) 

Biográfico; 2) Trabalho; 3) Conceitual; 4) Estético e 5) Coletivo (GOMES; CORDEIRO; 

SILVEIRA, 2019). A metodologia deste estudo está pautada na abordagem qualitativa, 

realizada através da pesquisa de campo participante com os estagiários do Performa, 

juntamente com o levantamento de dados bibliográficos. Nesta pesquisa foi realizado um 

acompanhamento do trabalho de 24 estagiários dos 5 anos do curso de psicologia matutino e 

noturno no 1 semestre de 2021, analisando as experiências que eles relataram em supervisão 

de estágio. Ao final do percurso foram encaminhados dois questionários aos estagiários e 

professores que participaram do projeto performa, com o objetivo de avaliar o impacto das 

tecnologias digitais empregadas. Os resultados da pesquisa foram analisados com base na 

teoria Sócio-histórica da psicologia, e se evidenciaram em duas perspectivas, a primeira em 

relação aos estagiários que em sua maior parte não encontraram muitas dificuldades para 

realizar o percurso de forma online, porém acreditam que teria sido mais produtivo se fosse 

presencial em 63,6%. Na perspectiva dos professores, foi preferível de forma virtual em 80%, 

que por conta de suas grandes demandas de trabalho não encontrariam tempo para realizar o 

percurso presencialmente, e gostaram do trabalho relatando que “Foi uma experiência única e 

especial”. Dessa forma, conclui-se que as tecnologias digitais podem ser benéficas em um 

contexto de formação docente. Mas do ponto de vista dos estagiários, apesar de identificarem 

que foi um processo produtivo, a preferência seria pela presencialidade, pois estes imaginam 

que ela permitiria encontros potencializadores e significativos, visto que o curso envolve o 

contato presente.  

 

Palavras-chave: Formação docente; Tecnologias Digitais; Performa. 
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OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS POR PAIS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL EM RELAÇÃO ÀS EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS VIVENCIADAS 

EM UM PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL NO CAMPO DA EDUCAÇÃO NÃO 

FORMAL 

 

Bianca Scheuer (FGG/ACE) 

Fabiano Furlan (FGG/ACE) 

 

Resumo: Este estudo teve por objetivo analisar as relações estéticas vivenciadas por pais de 

estudantes com deficiência intelectual na educação não formal. O campo de estudos é o 

Programa Artes para Todos do Instituto ÍMPAR. Esse programa tem como objetivo promover 

a formação cultural, a inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e outras 

deficiências. Tendo como participantes seis pais de estudantes com deficiência intelectual do 

programa, tendo em sua maior parte pessoas do gênero feminino, quatro mulheres e dois 

homens, entre eles uma era a irmã, os demais eram pais ou mães de alunos do programa. O 

processo de construção dos dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas, 

realizadas de um modo virtualizado, ocorrendo por meio da rede social WhatsApp. A 

sistematização dos dados foi desenvolvida a partir da análise de conteúdo com base em 

(Moraes, 1999; Bardin, 2016). O referencial teórico foi baseado no aporte teórico da 

Psicologia Histórico-Cultural, tendo como autores Vygotsky (1997; 2001); Barroco (2012); 

Camargo e Bulgacov (2008); Brito e Soares (2014); Dias e Oliveira (2013). Os resultados 

desta pesquisa mostram que os pais de pessoas com deficiência intelectual notam a 

importância de espaços que promovam o desenvolvimento de seus filhos, em exemplo o 

programa em estudo. Os sujeitos da pesquisa enfatizam que a possibilidade de participarem 

das aulas de artes junto a seus filhos, permitiu que os momentos artísticos desempenhassem 

uma promoção do desenvolvimento tanto para seus filhos, quanto para eles próprios. 

Constata-se nas falas dos pais que a participação nas aulas produziu efeitos importantes no 

olhar para com a condição de seus filhos. Revelando-se assim o quanto a arte e as mediações 

pedagógicas foram favorecedoras de experiências estéticas, viabilizando a reconfiguração da 

relação entre pais, filhos e deficiência intelectual. Foi notório por meio das entrevistas, o 

quanto as relações entre pais e filhos quando mediadas por experiências estéticas podem 

favorecer um olhar que aposte nas possibilidades de desenvolvimento dos filhos. Notou-se 

também por meio da fala dos participantes a carência de políticas públicas e de serviços que 

olhem para as condições emocionais dos pais. Percebe-se ainda que a existência de 

profissionais e de serviços públicos voltados para a pessoa com deficiência intelectual, por 

vezes ainda se pauta em uma perspectiva medicalizada que olha para o processo de 

desenvolvimento de modo fechado. Frente a esse cenário, coloca-se como necessário 

processos de intervenção psicológica junto a famílias, serviços e pessoas com deficiência que 

estejam pautados na compreensão de que o processo de desenvolvimento humano caracteriza-

se fundamentalmente pelo acesso mediado à cultura (VYGOTSKI, 1997). Nesse sentido, a 

arte enquanto uma objetivação humana que permite a mobilização intelectual e afetiva 

viabiliza a construção de capacidades expressivas e novas formas de olhar, mais enriquecidas 

e sensíveis, o que ao nosso ver pode possibilitar relações mais flexíveis e humanizadas entre 

pais e filhos.  

 

Palavras-chave: Experiência Estética; Família; Deficiência Intelectual; Educação Não-

Formal. 
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A ESCUTA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ACERCA DA 

COMPREENSÃO DO COTIDIANO ESCOLAR 
 

Francieli Loureiro Ramos (FGG/ACE)  

Lucas Sabino de Souza Postingher (FGG/ACE)  

Kauana Schuelter (FGG/ACE)  

Fabiano Furlan (FGG/ACE)  

 

Resumo: O relato de experiência referido, tem por objetivo explorar a escuta de dois alunos 

da educação infantil no que se refere a compreensão do cotidiano escolar. A proposta surgiu a 

partir de um trabalho avaliativo na disciplina de Psicologia Escolar e Educacional III, onde a 

turma foi dividida em trios e cada equipe ficou responsável por entrevistar alunos de 

diferentes níveis educacionais. Tal experiência forneceu resultados que apontam para 

questionamentos sobre o modo como se organizam as práticas educacionais na educação 

infantil. Os autores mencionados entrevistaram dois alunos. O primeiro com 5 anos, estudante 

do infantil 5, e o segundo, com 4 anos, estudante do infantil 4, ambos estudam na mesma 

escola privada. Os dois alunos foram selecionados conforme uma convivência prévia com os 

estudantes da instituição, onde foi possível estabelecer um diálogo aberto, de acordo com as 

necessidades e possibilidades de cada um. Nesse sentido, tem-se como objeto de análise a 

experiência das duas crianças no que se refere à experiência com o cotidiano escolar. Durante 

a escuta dessas duas crianças, foi possível notar a diferença do lugar que cada um ocupa na 

instituição de ensino. A primeira criança relatou gostar da rotina escolar como um todo, 

incluindo as atividades, os colegas e as professoras. Há preferência por momentos que 

envolvem o corpo como judô, aula de movimento (educação física) e o parque. Queixou-se do 

grande número de atividades e a priorização dessas em relação ao parque. Quando perguntado 

o que vem na cabeça sobre a palavra "escola”, a resposta foi "atividade". O aprendizado 

através do lúdico e do movimento, situações que envolvem o corpo, aparenta fazer mais 

sentido para esse sujeito, apesar de que para ele aprender é estudar. A criança 2 também 

demonstrou preferência por atividades que envolvem mais ludicidade, contando que suas 

aulas favoritas são judô, arte e natação. Além disso, sua parte preferida da escola é o parque. 

Há também a queixa pelo número excessivo de atividades. Ainda relatou que as disciplinas 

que menos gosta é inglês e atividades pedagógicas. Assim, através da escuta dos estudantes, 

um ponto importante a ser mencionado é a percepção dos meninos de que brincar e o aprender 

estão dissociados, fruto de uma visão de "comportamento inútil", de bagunça, que deve ser 

limitado a padrões aceitáveis. Isso traz uma visão adultocêntrica do brincar. Desse modo, 

conclui-se que os educadores e educadoras precisam ter o propósito de dedicar tempo, criar e 

ampliar espaços para brincadeira. Se possível, ter um olhar para a criança da brincadeira. É 

interessante que haja espaço de trocas e escuta que possibilite pensar os modos lúdicos de 

ensino, para que assim, se construa um ambiente de ensino que contribua com o 

desenvolvimento desses sujeitos em constituição (NAVARO e PRODÓCIMO, 2017). 

 

Palavras-chave: Escuta; Cotidiano; Educação Infantil. 
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O ENSINO MÉDIO CATARINENSE FRENTE A PROPOSTA DO INSTITUTO 

AYRTON SENNA PARA EDUCAR NO SÉCULO 21 OU UMA VELHA PROPOSTA 

COM NOVA ROUPAGEM 

 

Jean Prette (UDESC – FGG/ACE)  

 

Resumo: Em pouco mais de duas décadas estipulou-se duas diretrizes curriculares para todo o 

território nacional, tanto para o Ensino Médio, como também, para a Educação Profissional 

Técnica de nível médio. Além disso, foram desenvolvidos dois decretos, uma alteração 

constitucional, um projeto de lei, um programa balizador que propunha a reformulação 

curricular, ou seja, o ProEMI (2009). Mediante aos fatos descritos, evidencia-se que o grande 

desafio do Ensino Médio é erigir uma realidade escolar pautada na busca do conhecimento e 

na relação dialética entre escola/sociedade, a fim de que se democratize o ensino e atendam às 

necessidades dos jovens estudantes inseridos em tal realidade. Contudo, este relato de 

pesquisa (Tese de Doutorado em Educação – UDESC) visa investigar a apropriação da 

proposta curricular em movimento, desencadeada por estratégias de parcerias entre a gestão 

pública e a privada no território catarinense, mediante a influência empresarial para com o 

Ensino Médio Integral em Tempo Integral – EMITI proposto pelo Instituto Ayrton Senna – 

IAS em ofertarem o direcionamento das políticas educacionais para com as escolas que 

aderissem ao projeto do EMITI. Essa parceria garantiria que o jovem estudante do Ensino 

Médio tivesse acesso não apenas a uma formação voltada para o mercado de trabalho, como 

também a uma linguagem própria de sua idade e interesses juvenis. A reflexão proposta 

viabiliza e aprofunda a reprodução do capital através da educação e seus reflexos na gestão da 

educação e da escola. Analisaremos, assim, como ocorre a concepção gerencial mercantil da 

gestão da educação e da escola pública na proposta de um programa intitulado Educar no 

Século 21, de um instituto privado. Essa forma peculiar de relação entre o público e o privado, 

através de parcerias ou outras formas de gestão, operam através da instalação de uma série de 

ferramentas de mercado no próprio funcionamento da política pública e da escola, tendo em 

vista que uma instituição privada modifica seu foco de atuação, buscando atuar nas redes de 

ensino público no Brasil, de modo particular na proposta do Ensino Médio Integral em Tempo 

Integral – EMITI no território catarinense com a lógica de um programa privado que altera o 

conteúdo da educação.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio; Público-Privado; Instituto Ayrton Senna.  
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TRABALHO DOCENTE, CARACTERÍSTICAS E REFLEXÕES ACERCA DAS 

PRÁTICAS DE ENSINO A PARTIR DA PERSPECTIVA DA AÇÃO DOCENTE NA 

REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

 

Graziela Faedo (UNIVILLE) 

Melquesedek Ferreira da Silva Almeida (UNIVILLE) 

Thiago Silveira Brand (UNIVILLE) 

 

Resumo: A presença de pessoas com deficiência nas Instituições de Ensino da rede Pública 

do Município de Joinville no Estado de Santa Catarina é uma realidade, que faz parte do 

contexto educacional Catarinense e que requer uma postura adequada das instituições de 

Ensino e dos órgãos competentes. Por isso compreendemos que diante desta perspectiva, o 

objetivo desse trabalho é contribuir com a reflexão sobre o processo de inclusão escolar de 

pessoas com deficiência. Construindo um diálogo sobre a inclusão nas escolas da rede pública 

no Município de Joinville, Santa Catarina. No seminário apresentaremos um pouco do nosso 

trabalho que estamos realizando na disciplina de Inclusão Social, Escolarização e Deficiência, 

do Mestrado em Educação da Universidade da Região de Joinville. A disciplina é ministrada 

pela Professora Doutora Sônia Maria Ribeiro. O Autor Thiago Silveira Brand é mestrando 

Bolsista Capes, os coautores Graziela Faedo e Melquezedek Ferreira da Silva Almeida são 

alunos do Regime Especial do Mestrado, ou seja, realizam apenas esta Disciplina. Os autores 

deste trabalho, possuem pesquisa em andamento, onde será elaborado como instrumento de 

coleta de dados, aplicados nas escolas de atuação dos pesquisadores, um questionário de 

perguntas abertas e fechadas no intuito de verificar se, estão sendo cumpridas normas e 

determinações para inclusão de pessoas com deficiência física, nas Escolas Públicas da Rede 

Municipal e Estadual de Ensino. Caso haja alunos com deficiência física na instituição, a 

família do estudante também poderá participar da pesquisa se estiver disponível para a 

pesquisa. Para a pesquisa, será aproveitado os textos que a professora disponibilizou para a 

realização deste trabalho e demais autores e especialistas que se aprofundam na área da 

deficiência física. Como por exemplo Erving Goffman, Paul Hunt, Veiga Netto etc. As leis e 

documentos oficiais também são necessários para a inclusão destes alunos no ambiente 

escolar. Todas elas estão sendo proveitosas na pesquisa, a Lei nº 9.394/96, principalmente no 

artigo nº 58 que A lei nº 13.146/2015 (Estatuto da pessoa com deficiência) que trabalha de 

forma geral para o público-alvo da deficiência. A Base Nacional Comum Curricular, onde 

“estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes 

desenvolvam ao longo da escolaridade básica” (Brasil, 2021). No seminário, a pesquisa será 

apresentada como um relato de pesquisa em “andamento”, ou seja, a pesquisa ainda não está 

pronta. Acredita-se que ela será desenvolvida até o final do de 2021. 

 

Palavras-chave: Trabalho Docente; Práticas de Ensino; Ação Docente; Rede Púbica de 

Educação. 
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MULHERES, MÃES E ESTUDANTES: A LUTA PELO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

Ana Paula Rosa da Silva (FGG/ACE) 

 

Resumo: Atualmente, mais da metade das matrículas do ensino superior no Brasil é composta 

por estudantes do gênero feminino. A presente pesquisa sobre Gênero e Direito à Educação 

investigou o acesso e a permanência estudantil das mulheres mães em instituições de ensino 

superior, tanto públicas quanto privadas, no município de Joinville/SC. Com isso, surge o 

problema desta pesquisa, partindo da perspectiva dessas acadêmicas, enquanto mulheres e 

mães, questiona-se quais são os desafios para o acesso e permanência estudantil em 

instituições de ensino superior em Joinville/SC? Existem políticas públicas ou ações 

institucionais que amparam esse público? A partir dessa problemática, definiu-se como 

objetivo geral identificar quais as demandas de estudantes mães e seus desafios em acessar e 

permanecer no ensino superior de Joinville/SC. Além disso, foram estabelecidos dois 

objetivos específicos: (1) fomentar o debate sobre a inclusão desse público, em específico, no 

ensino superior; (2) reivindicar o desenvolvimento de políticas públicas e ações institucionais 

que contribuam para a garantia do direito à educação superior de mulheres mães, assim, 

colaborando para que essas não sejam obrigadas a escolher entre a maternidade e a vida 

acadêmica. Como base para o aprofundamento teórico, amparou-se nos estudos de Sampaio e 

Urpia (2009), Rosemberg (2001) e Queiroz (2000; 2001) no que se refere à gênero, educação 

e ensino superior; Davis (2016) e Sarti (1988), sobre mulheres pelo viés feminista e 

interseccional, entre outras autoras. Em relação aos aspectos metodológicos, foi desenvolvida 

uma pesquisa de levantamento, na qual utilizou-se um questionário online como instrumento 

de coleta de dados, via plataforma Google Forms e contou com a participação de 35 

estudantes-mães. Acerca dos resultados, identificou-se, dentre as demandas relatadas por elas, 

dificuldades em conciliar trabalho e estudo; limitações decorrentes das condições financeiras; 

não ter com quem deixar seus filhos(as) durante o período das aulas; estar muito tempo fora 

da escola; além da falta de políticas públicas e institucionais que reconheçam e atendam essas 

demandas. 
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A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS PARA ÀS AULAS DE 

HISTÓRIA 

 

Bianca Santiago Frassini (UNINTER) 

Lucas Henrique Reis Vieira(UNINTER) 

 

 

Resumo: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com o tema Metodologias ativa e a 

disciplina de História. Ainda hoje, o termo metodologias ativas é desconhecido por alguns 

docentes, não só na disciplina de história, mas em outras disciplinas.  Com a pesquisa 

realizada pode-se perceber que outras áreas já utilizam metodologias ativas, no entanto na 

área da educação é um assunto raro. O problema gerador da pesquisa foi definido como: Qual 

a importância das metodologias ativas para as aulas de história? O objetivo geral da pesquisa 

é apresentar a importância das metodologias ativas para as aulas de história. Com o objetivo 

geral definido estipulamos os objetivos específicos, os quais são: identificar a importância das 

metodologias ativas para as aulas de história; apresentar citações de autores que defendem o 

ensino de história mais significativo; descrever alguns tipos de metodologias ativas e expor os 

benefícios e desafios no uso das metodologias ativas. O interesse em apresentar a importância 

das metodologias ativas para as aulas de História nasceu da inquietude dos pesquisadores por 

novidades no âmbito da educação, visto que estamos em pleno século XXI e ainda 

encontramos professores com métodos muito antigos. Esse estudo fundamenta-se nas obras de 

Vasconselos (2012), Paiva (2016), Oliveira (2012), Morán (2015), Cordova (2010) e Antunes 

(2014). A pesquisa realizada é bibliográfica, visto que quando o artigo foi elaborado 

estávamos passando por uma pandemia mundial por conta do vírus COVID-19 e 

precisávamos manter o isolamento social. Por conta disso, realizamos um balanço de 

produção acadêmica, ou seja, levantamento de pesquisas correlatadas a essa temática. Com a 

pesquisa foi possível analisar a diferença do ensino quando se utiliza metodologias ativas, 

conhecer alguns exemplos e a importância do ensino do século XXI torna os alunos ativos, 

diferente do ensino tradicional, em que o aluno era passivo, apenas recebia os conteúdos, 

memorizava para realizar as avaliações. Também, foi descrito sobre a internet, sendo um 

recurso indispensável nos dias atuais tanto para os alunos estudarem, como para os docentes 

elaborarem seus planos de aula. O trabalho nos submete a reflexões sobre os recursos 

utilizados pelos professores nesse novo tempo, e também, como os planos são traçados.  
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CAPITAL URBANÍSTICO E REPRODUÇÃO SOCIAL: DESIGUALDADES 

URBANAS E EDUCACIONAIS A PARTIR DO EXAME NACIONAL DO ENSINO 

MÉDIO EM JOINVILLE/SC 

 

Charles Henrique Voos (FGG/ACE) 

 

Resumo: Considerando a grande desigualdade que estrutura a sociedade brasileira, e as 

diferenças entre a vida das pessoas mais pobres, em relação às mais ricas, objetiva-se, com 

este artigo, demonstrar como a urbanização pode impactar nos acúmulos de capitais 

necessários para a trajetória escolar, conforme apontamentos de Pierre Bourdieu sobre capital 

cultural e reprodução social. Para tanto, procede-se à análise dos micro dados do Exame 

Nacional do Ensino Médio – Enem de 2018 – a partir dos dados de desempenho dos 

estudantes residentes em Joinville, situada ao nordeste de Santa Catarina e com quase 600 mil 

habitantes, por meio do software SPSS, para demonstrar como alguns indicadores 

socioeconômicos estão relacionados com o local de moradia e outras estruturas desigualmente 

distribuídas, as quais são controladas metodicamente por grupos que se beneficiam da 

segregação socioespacial das cidades brasileiras. Desse modo, observa-se que o conceito de 

capital urbanístico solidifica as diferentes trajetórias escolares dos candidatos que realizaram 

o Enem, bem como as suas dificuldades e/ou facilidades para ascender socialmente, o que 

permite concluir que há muito a ser desvendado nessa intersecção entre diferentes campos da 

Sociologia, sobretudo aqueles que envolvem os estudos urbanos e educacionais. 
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MOVIMENTOS, SONS E BRINCADEIRAS CANTADAS NAS AULAS DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Lucas Henrique Reis Vieira (UNIASSELVI) 

 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo expor a importância de trabalhar movimentos, 

sons e brincadeiras cantadas nas aulas de educação física. Partindo do objetivo geral traçamos 

os objetivos específicos: 1) Vivenciar e reconhecer as brincadeiras cantadas com base nos 

saberes da família e da comunidade; (2) Apresentar os âmbitos que se desenvolvem na criança 

quando trabalhamos os movimentos, sons e as brincadeiras cantadas; (3) Discorrer sobre as 

percepções de alguns autores sobre o assunto e (4) Apontar a importância de trabalhar 

movimentos, sons e brincadeiras cantadas nas aulas de educação física. Utilizamos algumas 

obras literárias e artigos científicos que abordam essa temática. A pesquisa fundamentou-se, 

principalmente, nas obras de Darido et al. (2017), Maranhão (2015), Barbosa (2012), Araujo 

(2010) e Justino (2013). Essa pesquisa é bibliográfica, visto que se utilizou de livros e outros 

artigos para descrever sobre os benefícios em se trabalhar nas aulas de educação física os 

movimentos, sons com as brincadeiras cantadas, como também, apresentar algumas 

dificuldades que a criança encontrará na fase a adulta se não desenvolver na infância. Ao 

final, dessa pesquisa pode-se considerar como essencial termos nos planos de aula na 

disciplina de educação física aulas com movimentos, sons e brincadeiras cantadas, tendo em 

vista que contribuem para o desenvolvimento infantil em seu todo.  
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AUTISMO, EDUCAÇÃO E SEUS ENLACES COM A PSICANÁLISE: MANEJOS 

COM UM ALUNO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Francieli Loureiro Ramos (FGG/ACE) 

Fabiano Furlan (FGG/ACE)  

 

Resumo: O relato de experiência proposto, tem por objetivo discutir o autismo sob a 

perspectiva psicanalítica e seus enlaces com o campo da educação infantil. Tal experiência foi 

conduzida a partir do trabalho da profissional de apoio escolar, no que diz respeito a seus 

acompanhamentos e intervenções realizados junto a criança diagnosticada com autismo. É 

fundamental ressaltar que o autismo para a psicanálise, conforme apontado por Jerusalinsky 

(2011), é uma falha na função primordial de reconhecimento, quer dizer, por uma questão 

genética, orgânica e/ou traumática, o bebê não reconhece o discurso do Outro. Assim, cabe 

acompanhar a criança e trazer algo que é de sua singularidade. Deve-se encontrar uma janela 

pulsional, na qual a criança permita a entrada nesse território, produzindo um ato de 

reconhecimento. A criança mencionada nesse relato é um menino de 4 anos que estuda em 

uma escola privada de Joinville-SC, durante o turno vespertino. Este sujeito, embora não 

dirija a palavra ao outro, endereça seus desejos e vontades de outros modos, convocando 

assim uma dualidade argumentada por Maleval (2017), ou seja, a ausência de fala torna-se 

uma fonte desafiadora. Ao mesmo tempo que instiga para ver além do dito e manifesto de 

forma enunciada, a linguagem marca além da fala. O menino não é um sujeito fora da 

linguagem, somente o sistema da linguagem está interrompido no nível da fala.  A criança 

iniciou seu percurso na instituição no início do ano letivo de 2021, e a partir disso, já foram 

conduzidas atividades e rotina escolar com adaptações, de acordo com as possibilidades e 

condições da criança. Observa-se, a partir do envolvimento do sujeito com as práticas 

educativas adaptadas, um movimento de construção da autonomia. Assim, o trabalho 

colaborativo entre a profissional de apoio e a professora vão tecendo um campo de relações e 

aprendizagens que descortinam possibilidades até então não manifestas pela criança. Quanto 

aos estreitamentos de laços com os colegas, percebe-se mobilizações na direção de produzir 

relações com o menino. Ainda são necessárias muitas investidas da profissional de apoio para 

aproximá-lo de seus colegas, ainda assim, já se observa muitos direcionamentos voluntários 

dos alunos. Poder circular no cotidiano escolar com uma rede de apoio constituída, indica 

uma maior autonomia, onde a criança não depende somente de uma única pessoa para lhe 

orientar quando for necessário. Essas parcerias que acatam, interpretam e mesmo 

desenvolvem estratégias para atenuar crises, tornam as manifestações alçadas no registro do 

partilhável (VORCARO e RAHME, 2011). A exposição desse relato, além do objetivo inicial, 

tem a finalidade de proporcionar uma interlocução entre psicanálise e educação. A partir da 

experiência prática, juntamente com o aparato teórico, conclui-se que ao longo do ano, a 

criança vem mostrando constantes progressos no que concerne às movimentações dentro da 

escola, tanto no âmbito psicológico, quanto pedagógico. Esse fato se dá através das 

intervenções realizadas pela equipe escolar e multidisciplinar que acompanha a criança. É 

imprescindível que haja uma equipe implicada com o papel e a função que se propõe a 

ocupar, com engajamento e aposta na educação.  
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PRÁTICAS DE ENSINO VIRTUALIZADO: TRABALHANDO O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL COM ESTUDANTES DO MAGISTÉRIO 

 

Bianca Scheuer (FGG/ACE) 

Fernanda Luísa (FGG/ACE)  

Gabrieli Rodrigues (FGG/ACE)  

Gisleine Nogueira (FGG/ACE)  

Victor André (FGG/ACE) 

 

Resumo: O relato de experiência aqui apresentado diz respeito à análise de alguns elementos 

identificados no estágio de Licenciatura - práticas de ensino em Psicologia. Tendo como 

campo uma Escola Pública da Rede Estadual de Santa Catarina. Em virtude da pandemia do 

COVID-19, as aulas estão ocorrendo de forma remota, por meio do google meet, e a 

comunicação com as alunas ocorre por meio do WhatsApp. Os encontros são realizados a 

cada quinze dias, tendo ao total quatro encontros com duração de três horas, e vídeos 

encaminhados quinzenalmente com explicações referentes a temática do curso. As alunas em 

questão são concluintes do magistério e participantes de um curso de educação complementar 

em educação especial. Desse modo, os tópicos abordados sobre desenvolvimento infantil 

ocorrem dentro desse contexto de formação complementar em educação. As práticas de 

estágio se fundamentam nos pressupostos teóricos acerca das teorias de aprendizagem, o 

desenvolvimento infantil, a família e o brincar, buscando construir junto às participantes uma 

prática pedagógica crítica. O processo de planejamento das aulas e as mediações junto às 

alunas do magistério tem por fundamento a Psicologia Histórico-cultural de Lev Vygotsky 

(1896-1934), autor que destaca a aprendizagem como processo que alavanca o 

desenvolvimento humano (CRAIDY; KAERCHER, 2007; BOCK, 2008). Ao longo dos 

encontros com as estudantes, foram apresentadas diferentes perspectivas teóricas e discussões. 

Observa-se que mediante as aulas, a importância do ensinar e dos saberes que envolvem a 

tarefa de ser um professor, o quão complexa ela pode ser, e que para a realização de um bom 

trabalho, deve-se ter uma formação sustentada em conhecimentos científicos. É válido trazer 

materiais que proporcionem aos alunos formas de interação, pois é por meio desses contatos, 

que os mesmos interagem com o conhecimento. Portanto, na teoria histórico- cultural de 

Vygotsky, parte-se da perspectiva de que o homem é constituído pela relação que estabeleceu 

com os outros, o espaço em que se encontra, sua cultura e as mediações sociais. Dentro dessa 

perspectiva, uma aula planejada, com elementos mediadores, intervenções mais intencionais, 

pode propiciar a aprendizagem e o desenvolvimento. Além de modificar o ensino tradicional 

de alguma forma, esses recursos também devem fornecer uma extensão das habilidades de 

ensino (SILVA et al, 2017; TENREIRO, 2019). Nota-se que ensinar em uma modalidade 

virtualizada enquadra-se nesses diferentes contextos e interações que podem ser 

proporcionadas para a compreensão de determinados assuntos, onde pode-se desenvolver 

atividades de forma remota que gerem uma participação mais lúdica. Ao mesmo tempo em 

que poderá ocorrer empecilhos, onde problemas tecnológicos poderão vir a acontecer, e as 

formas de passar ou transmitir um material, na intenção de mediar um conhecimento, torna-se 

mais complicada, e em certos casos, incertas. A formação virtualizada requer um manejo dos 

professores, pois por mais que o mesmo acabe por se preparar teoricamente, podem ocorrer 

imprevistos por parte das alunas, e frente a isso, o docente precisará aprender uma maneira de 

contornar as adversidades que surgem durante esse contexto remoto de aulas. (FARIAS, 

SILVA, 2021) 
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LICENCIATURA EM PSICOLOGIA: TRABALHANDO TEMAS TRANSVERSAIS 

COM O MAGISTÉRIO A PARTIR DE PRÁTICAS VIRTUALIZADAS 

 

Andressa Vick Lisbôa (FGG/ACE) 

Biatriz Eduarda dos Santos (FGG/ACE) 

Diego Lisbôa Freitas (FGG/ACE) 

Gabrielly Luciano de Araujo (FGG/ACE) 

Jota Vilas Boas (FGG/ACE) 

 

Resumo: Este relato de experiência diz respeito à oferta de um curso de formação 

complementar em educação no contexto do estágio de licenciatura em psicologia, na 

modalidade de “Práticas de Ensino”. O curso objetiva promover o desenvolvimento de 

criticidade e reflexões a partir de conhecimentos acerca dos temas transversais à educação, 

sendo estes, temáticas contemporâneas que não estão relacionadas às disciplinas curriculares, 

mas sim ao contexto educacional, que devem ser trabalhados em toda grade curricular, 

promovendo a formação cidadã do aluno (BOVO, 2004). A intencionalidade que sustenta a 

proposição das práticas de ensino acerca dos temas transversais, pauta-se na necessidade da 

educação desenvolver novas formas de ser e estar no mundo, incentivando o respeito à 

pluralidade de vivências e levando tais reformulações de pensamento à prática educativa. A 

metodologia utilizada para trabalhar conteúdos é realizada a partir de três módulos, sendo 

estes: Psicologia e Subjetividade, Sentidos atribuídos à escola e Educação Estética, Gênero e 

Diversidade e Relações Étnico-Raciais. Em decorrência da pandemia de COVID-19, as 

práticas de estágio presenciais na educação pública foram suspensas, desta forma, a proposta 

do curso foi estabelecida da seguinte forma: cada aula possui duas partes, uma ao vivo, 

possuindo uma estrutura expositiva-dialogada, com oferta de momentos de socialização e 

discussão dos temas propostos com auxílio de recursos audiovisuais, e a parte gravada, com 

maior aprofundamento teórico. A vivência desta prática remota vai ao encontro com o relato 

de Souza, Melo e Santos (2020), onde a virtualização da educação básica apresenta diversos 

problemas, como o acesso dos estudantes a internet, chegando a problemas didático-

metodológicos, sendo um deles a transposição didática, que é o ato de trazer a prática das 

atividades presenciais para o ambiente virtual, reinventando o meio de conduzir a aula e gerir 

as dificuldades da tecnologia. As dificuldade vivenciadas ocorrem principalmente pela 

modalidade híbrida, o campo está presencialmente e os estágios remotos, ocasionando 

diversos problemas para a realização das regências. Ultrapassando os problemas técnicos, a 

partir das aulas realizadas, foi possível notar que as estratégias elaboradas para a realização de 

aulas dialogadas têm sido efetivas. Ao pensar na didática das aulas, buscou-se alternativas 

para que o curso não adentrasse na concepção “bancária” da educação, definida por Freire 

(1994) como a prática em que os educandos são os depositários e o educador assume uma 

posição de depositante de conteúdos. Nessa perspectiva distorcida da educação, não há espaço 

para a criatividade, não há desenvolvimento do saber, não há transformações. Considerando 

os impactos desta concepção bancária, as aulas foram organizadas de modo que não 

possuíssem um caráter rígido, objetivando que as estudantes se percebessem como parte do 

processo de ensino-aprendizagem, onde as mesmas participaram e interagiram com os 

estagiários de maneira espontânea e ativa.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 

 

Eduarda Schell Matias (FGG/ACE) 

 

Resumo: O objeto de estudo desta pesquisa pautou-se na análise da formação de professores 

a partir do século XVII e a promulgação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) 9.394/196, que 

garantiu a partir deste momento, avanços para a atualização profissional dos professores para 

a prática em sala de aula, promovendo o direito estabelecido nos artigos 205 e 206, inciso VII 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988), certificando uma educação de qualidade para os 

todos os educandos. O problema de pesquisa é de averiguar se a formação continuada de 

professores é um dos fatores que contribuem para a qualidade de ensino ofertada nos anos 

iniciais da rede Municipal de São Francisco do Sul – SC. Diante desta problemática o objetivo 

geral é compreender como os professores e especialistas avaliam a formação continuada, 

relacionando-a com a qualidade de ensino ofertada nos anos iniciais nas escolas púbicas 

municipais. Os objetivos específicos foram desenvolvidos em três tópicos: analisar como 

ocorre a formação continuada dos professores atuantes no ensino fundamental nas redes 

municipais; averiguar a oferta de formação continuada nos municípios para os professores em 

exercício e estabelecer uma análise da concepção dos professores e especialistas da rede. O 

embasamento teórico se deu a partir de conceitos de pesquisas em formação continuada de 

professores, formação docente e profissional e prática de ensino por meio de autores como 

ANDRÉ (2011); BORGES (2013); IMBERNÓN (2011); SILVA (2016). Para a realização do 

estudo será utilizada a pesquisa descritiva e o método de investigação a pesquisa de 

levantamento. O instrumento de coleta de dados aplicado com os professores é um 

questionário online produzido pela plataforma Google Forms, enviado para o gestor de cada 

unidade que ficará responsável em encaminhar no grupo de WhatsApp da instituição, e para 

os especialistas responsáveis pela formação da rede, um roteiro de entrevista.  Até o presente 

momento, 14 professores de anos iniciais de 5 escolas da rede municipal participaram da 

pesquisa. Dentre as questões respondidas, observa-se que 8 professores possuem a 

especialização e 6 o ensino superior, e em média 8 pretendem continuar a formação, 3 não 

pretendem nesse momento, 2 já estão cursando e 1 não pretende realizar. Sobre a oferta de 

formação da rede, 12 professores responderam que a rede disponibiliza cursos e demais 

atividades para a formação continuada, os demais responderam que não há acessibilidade. 

Com este estudo em andamento, pretende-se analisar as concepções dos professores atuantes 

da rede e os especialistas que desenvolvem e planejam a reunião de formação, para contribuir 

com os avanços nos sistemas públicos municipais de ensino. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Graziela Faedo (IPGEX) 

 

Resumo: No decorrer do ano de 2020, a autora realizou uma especialização em 

Psicopedagogia e Educação Especial, no Instituto de Pós-graduação e Extensão. No meio do 

curso da especialização, iniciou a pesquisa que era como um dos pré-requisitos para a 

obtenção do título de especialista em Psicopedagogia e Educação Especial. O trabalho foi 

orientado pelo professor Ms. Leomar Kieckhoefel. Finalizei esta pesquisa em outubro de 

2020. O artigo teve o tema de Educação Especial: Contexto Histórico. O objetivo desta 

pesquisa foi encontrar os primeiros autores que contribuíram para a educação dos deficientes 

no passado e as primeiras evidências e estudiosos da educação especial no Brasil. A pergunta 

desta pesquisa foi: “Como eram conhecidos os deficientes no passado e quais os pensadores 

que contribuíram para melhorar esta situação?” As respostas para resta pergunta foram 

encontradas em livros, artigos e sites confiáveis, então a pesquisa foi de forma bibliográfica 

como metodologia. No primeiro capítulo, este artigo abordou o contexto histórico de como as 

pessoas deficientes eram tratadas, antes do surgimento dos estudos a respeito. No segundo 

capítulo, foi mostrado os primeiros pensadores que tiveram interesse por pessoas deficientes e 

um pouco de suas contribuições para a educação especial, algumas delas são utilizadas até 

atualmente, como por exemplo Jean Itard, Rousseau, Maria Montessori e outros. No último 

capítulo foi abordado o contexto histórico da educação especial no Brasil, foi retratado os 

principais acontecimentos pois é uma história bem longa se estudada profundamente. Sabe-se 

que é muito importante evoluir cientificamente na Educação Especial, porém, ao estudar o 

passado deste assunto, pode-se compreender melhor como devemos evoluir e se estamos 

trabalhando de forma correta e humanitária para as pessoas com deficiência. Sempre 

incluindo-os igualmente com os demais alunos das classes. Deve-se tomar muito cuidado para 

não cometer os mesmos erros que eram cometidos na antiguidade. A Educação Especial, é de 

fato um desafio para a classe educadora. A autora do artigo confirma, pois atua como segunda 

professora na Rede Estadual De Ensino. É necessário que mesmo após a formação de 

graduação, o professor persiga novos meios de conhecimento, pois é compreensível que na 

prática, cada aluno tem sua subjetividade, em especial, quando este aluno apresenta um laudo. 

Acredita-se que serão quinze minutos de bastante proveito para os acadêmicos da 

Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Guilherme Guimbala pois este artigo foi realizado 

com muito anseio e é um tema que deve ser valorizado, pois conhecendo o passado, pode-se 

pensar em concertar o que há de errado para o futuro e a inclusão de todos os alunos. 
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 
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Manoela Cristina de Carvalho (FGG/ACE) 

 

Resumo: Este tema da dificuldade de aprendizagem pode ser considerado de grande 

relevância, pois infelizmente está afetando as crianças e isso pode-se perceber cada dia mais. 

Através desse estudo é possível verificar o grande número de alunos conforme relatado pelas 

orientadoras que apresentam dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Este é um 

tema muito abrangente que acaba afetando vários campos, entre eles a dificuldade na leitura, 

escrita, interpretação, entre outras, e tem bastante pesquisa relacionada ao tema e também 

pode-se dizer que demanda novos estudos. Considerando isso, o problema de pesquisa se 

baseia na pergunta: Quais as principais causas das dificuldades de aprendizagem dos alunos 

dos anos iniciais do ensino fundamental? E como o professor pode ajudar este aluno? A 

pesquisa traz como objetivo geral analisar como as escolas trabalham com os alunos que 

possuem alguma dificuldade na aprendizagem. E como objetivos específicos: verificar como 

o professor caracteriza a dificuldade de aprendizagem; perceber como o docente identifica a 

dificuldade em um aluno; identificar quais são os fatores que levam as crianças a ter 

dificuldade de aprendizagem. Com esse intuito, o embasamento teórico foi baseado em Piaget 

e Vygotsky, através de leituras como Joia (2018), Palangana (2015), Sampaio (2019), entre 

outros. Em relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva e de campo, da qual 

participaram 5 orientadoras educacionais, por meio da realização de entrevistas. Os resultados 

mais relevantes condizem com a ideia de que o meio onde a criança vive influencia muito no 

seu desenvolvimento, onde não há uma estrutura familiar pode afetar o emocional e social, 

impactando nessas dificuldades. 

 

Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem; Anos Iniciais; Orientação Educacional; 

Avaliação; Intervenção Pedagógica. 
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PRÁTICAS DE ENSINO EM PSICOLOGIA: CONTRIBUIÇÕES DA 

DEFECTOLOGIA DE VYGOTSKI PARA UM CURSO DE FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR EM EDUCAÇÃO VOLTADO AO MAGISTÉRIO 
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Yasmin Naji Soares Ferreira (FGG/ACE) 

 

Resumo: Esse relato de experiência refere-se às práticas de ensino no campo da licenciatura 

em psicologia. Esse estágio foi viabilizado a partir da construção do curso de formação 

complementar em educação, com a temática da educação especial e educação inclusiva a 

partir da defectologia de Vygotsky, com o intuito de promover o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para a atuação do profissional em educação, em prol 

do desenvolvimento humano. O curso é destinado a uma turma do magistério da Escola 

pública da rede estadual de ensino e devido aos ajustes do retorno das aulas presenciais foi 

estabelecido que o exercício do curso seria ofertado remotamente. Durante o percurso das 

práticas foi observado os desafios que são enfrentados nas práticas do ensino remoto, onde o 

contato entre professor e alunos são limitados e mediados pelos meios virtuais (RANGEL, 

2021). Reflete-se acerca das condições das escolas públicas em viabilizar práticas 

educacionais a partir da modalidade virtualizada, pois durante o processo tivemos 

adversidades relacionadas ao uso de redes, a falhas técnicas e contratempos com os objetos de 

comunicação. Além disso, não se pode ignorar a relação que é construída com os alunos, 

considerando que diferentemente das aulas presenciais, não é possível acompanhar de perto o 

desempenho e as nuances relacionais que envolvem o processo de ensinar e aprender. 

Pensando nisso, os métodos utilizados foram de maneiras dinâmicas buscando propiciar ao 

máximo as interações com as alunas. Perante esses obstáculos buscamos destacar o quanto é 

importante cultivar o vínculo entre professor e aluno, mantendo a valorização do papel do 

docente, a partir disso buscar tornar o ambiente escolar mais dinâmico para suprir a distância 

que está estabelecida entre o professor e o aluno durante as aulas virtualizadas. Com base nas 

vivências do percurso, nos remetemos a reflexão sobre a realidade que as aulas virtuais 

proporcionam, onde é preciso conhecer mais a fundo as especificidades de cada aluno e para 

além disso, considerar os fatores sociais e a formação do professor de modo que tenha o 

devido preparo para o trato pedagógico com as tecnologias. A partir das análises devemos 

salientar a importância de entender as complexidades que estão ligadas ao ensinar e aprender, 

destacando aqui o trabalho docente como uma prática que precisa estar alicerçada em 

conhecimentos científicos acerca do processo de aprendizagem, desenvolvimento e do 

impacto do uso das tecnologias no planejamento e condução das aulas. (FRIZON, 2015). 
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TARDES DE APRENDIZADO E BRINCADEIRAS: PROCESSOS EDUCACIONAIS 

EM PSICOLOGIA 
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Resumo: Através do estágio de licenciatura de psicologia, modalidade processos 

educacionais, da Faculdade Guilherme Guimbala, sob orientação da professora Gabriela Kunz 

Silveira, está sendo desenvolvida atividade socioeducativa intitulada “Tardes de aprendizado 

e brincadeiras”. Esse estágio se propõe a trabalhar a partir da educação não formal, 

compreendendo a formação para autonomia e a importância dos coletivos como pontos 

principais. A psicologia se coloca a serviço das questões sociais contemporâneas se puder 

sustentar seu trabalho da licenciatura a partir do referencial freiriano, de aposta na dimensão 

afetiva e ética da educação. A atuação do estágio tem como público crianças participantes de 

uma instituição não-governamental (ONG) no bairro do Morro do Meio, Joinville-SC. 

Conforme análise diagnóstica institucional, constatou-se ser uma comunidade com 

expressivos números de violências, principalmente abuso sexual infantil, retratando 

vulnerabilidade social e necessidade de atuação do estágio de licenciatura em psicologia. 

Decidiu-se elaborar um projeto voltado para a prevenção do abuso sexual de crianças, com o 

intuito de levar conhecimento a elas, em busca de prevenção de tal violência. O 

desenvolvimento do estágio oportuniza um espaço de escuta para as crianças da comunidade e 

apresentação de temas transversais que dão suporte para abordar as diferentes questões 

envolvendo as violências, ainda, favorece posicionamentos e expressões através das oficinas 

propostas. As práticas acontecem no formato de oficina, aplicadas quinzenalmente, com 10 

encontros ao todo. São 4 horas de duração cada encontro, divididos em 3 eixos, sendo: 

“Relações interpessoais”; “Emoções” e "Prevenção à Violência”. Nota-se a partir das falas e 

comportamentos, grande envolvimento e comprometimento por parte das crianças que 

participam, dos seus pais e das pessoas que atuam na ONG. Por observação dos acadêmicos, 

verifica-se em algumas crianças, comentários durante as atividades que vem gerar 

preocupação e necessidade de um olhar mais minucioso para alguns casos, por manifestarem  

sofrimento. Esses fatos deram início ao trabalho de equipe, aproximando os estagiários dos 

profissionais e voluntários atuantes na instituição, compreendendo a importância de se 

produzir a discussão de casos. A atuação da licenciatura em psicologia nesta comunidade se 

mostra fundamental, considerando as demandas evidenciadas no período diagnóstico e na 

aplicação das atividades. Os resultados preliminares apontam para a importância do trabalho 

lúdico sobre prevenção das violências, da atenção às situações de possíveis negligências e 

construção de novos caminhos para acompanhamento das crianças. 
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