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A Compreensão dos Alunos do Ensino Fundamental sobre Nutrientes 

Alimentares 
Andreia de Freitas Zompero: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Helenara Regina Sampaio Figueiredo: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Nilton Sérgio Hernandes Filho: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Karen Mayara Vieira: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 
Vivemos em uma sociedade de uma transição nutricional caracterizada por uma passagem da 

desnutrição para a obesidade. Nos países subdesenvolvidos devido à industrialização e 

urbanização as famílias mudaram a sua alimentação passando a consumir mais gorduras e 

açucares e diminuindo o consumo de cereal, verduras frutas. Essas mudanças ocorrem 

principalmente na adolescência e na infância que acarretam doenças crônicas, tanto na vida 

atual e futura. Este problema tem levado pesquisadores e profissionais indicarem a 

necessidade de intervenções imediatas neste quadro. Este trabalho tem como objetivo 

identificar e comparar quais são as concepções dos alunos de uma escola pública dos 6º e 9º 

ano sobre a concepção   de alguns nutrientes em determinados alimentos, foram dados a esses 

alunos um material que continha uma pirâmide alimentar e quatro tabelas que continham 

informações nutricionais de quatro alimentos. A questão respondida pelos estudantes que será 

analisada neste estudo foi:   analise os alimentos A, B, C, D e indique dois desses alimentos 

que devem ser evitados pelas pessoas que precisam emagrecer. Como você chegou a essa 

conclusão?  O nome dos alimentos não foi revelado aos alunos, mas identificados por leras A 

até D. A partir dessa análise selecionaram os alimentos que deveriam ser evitados por uma 

pessoa que precisa emagrecer. Acertaram os alunos que tomaram por base o valor energético 

dos alimentos. Cerca de 50% dos alunos acertaram a questão, mas a metade indicou o nome 

de outros nutrientes, mostrando assim não saber que o aumento de peso está relacionado ao 

valor calórico dos alimentos.  Com base nas respostas obtidas, foi possível observar que nem 

todos os alunos sabem identificar os alimentos que devem ser evitados na dieta. 

Consideramos que as atividades de ensino e aprendizagem visando a educação alimentar 

devem primeiramente visar o conhecimento conceitual e de aspectos básicos relacionados 

com a nutrição.  



A Constituição de um Novo Aluno-Autor na Era do Multiletramento 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Antonio Lemes Guerra Junior: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Anderson Teixeira Rolim: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Juliana Fogaça Sanches Simm: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Ana Paula Pinheiro da Silveira: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. 

Resumo 

As reflexões apresentadas neste trabalho vinculam-se ao projeto de pesquisa “Gêneros 

multimodais e multiletramentos: novas formas de autoria”, o qual elege a escola pública como 

fonte de troca de experiências entre os saberes acadêmicos e o escolar. No que tange à escola, 

nota-se uma lacuna a ser preenchida acerca do distanciamento entre o ensino de Língua 

Portuguesa e as práticas sociais. Nos últimos anos, alguns indicadores têm demonstrado a 

necessidade de se refletir sobre as mudanças socioculturais ocorridas na sociedade e, 

sobretudo, suas implicações para a escola. Nesse contexto, destacam-se importantes 

movimentos imbricados: o advento das novas tecnologias, que acarreta mudanças 

relacionadas à produção e à leitura de textos; e a multiculturalidade, que coloca em relevo 

noções de identidade e divergência, exigindo da escola propostas de ensino que comportem a 

multiplicidade de culturas. Esta pesquisa, de caráter qualitativo-interventivo, realizada em 

uma escola pública de Ensino Fundamental e Médio da cidade de Londrina-PR, debruça-se 

sobre o impacto que a cultura digital traz para as novas formas de ensinar e aprender no 

contexto da escola básica e visa investigar competências e habilidades de letramentos 

necessárias para a construção dos sentidos em gêneros multimodais. A multiculturalidade 

requer da esfera escolar um olhar voltado para a noção de identidade e divergência, o que 

significa, na práxis docente, privilegiar propostas de ensino que contemplem a multiplicidade 

cultural. Os resultados parciais apontaram que os gêneros multimodais fazem parte do 

cotidiano desses alunos, o que justifica a sua abordagem, especialmente nessa fase de preparo 

para testes vestibulares, em que é cobrada a leitura desses materiais; os alunos apresentaram 

maior facilidade para a captação de informações implícitas em gêneros como tirinhas, 

charges, comerciais em vídeo, talvez pela sua constituição, em geral, de caráter cômico ou 

pelo conteúdo cotidiano; gêneros de caráter mais formal, como manchetes de jornais, 

exigiram maior concentração dos alunos, uma vez que dependem, também, de conhecimentos 

prévios ou de contextualização; possibilidade de abordagem conjunta de gêneros veiculados 

em diferentes suportes, constituídos a partir da combinação de diferentes códigos semióticos, 

em atividades de formação de leitores/produtores de textos. Os resultados indicaram a 

influência da cultura digital, em sua essência multimodal no ensino e, consequentemente, as 

novas possibilidades de se (re)aprender, com o uso de outras ferramentas. 



A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

a Garantia de Efetivação do Dever do Estado com a Educação 

Luís Henrique Gomes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Bernadete de Lourdes Streisky Strang: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

A educação brasileira é tratada como direito social pela Constituição Federal de 1988, e 

reconhecida como direito fundamental, cuja concretização é tarefa árdua e denota a 

dificuldade em se realizar plenamente esse direito. Igualmente a dificuldade do legislador 

infraconstitucional, mormente na LDB e suas alterações que não se alinham perfeitamente aos 

comandos Constitucionais. A presente pesquisa pautou-se na revisão de documentos 

buscando identificar as incongruências entre a LDB e o texto constitucional, no tocante a 

efetivação do dever do Estado com a educação, analisando as alterações que ambas sofreram, 

sugerindo que este é um fator que acentua a difícil interpretação da lei e o não atendimento do 

direito à educação em sua totalidade pelos entes reconhecida e solidariamente responsáveis 

pela sua concretização. 



A Contribuição do Núcleo de Prática Jurídica – NPJ- na Formação 

Acadêmica do Aluno de Direito da Universidade Norte do Paraná - 

Unopar: uma análise do Ensino no NPJ para o Aprendizado da Teoria e da 

Prática do Discente 

Bruno Picanço Montenegro: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Flávio Bento: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

A presente pesquisa, vinculada à linha de pesquisa 1 do Mestrado em Metodologias para o 

Ensino de Linguagens e suas Tecnologias. “Formação de Professores e ação docente em 

situações de ensino”, tem como ponto de partida avaliar o processo de formação do discente 

do curso de direito atuante no Núcleo de Prática Jurídica - NPJ. O ensino jurídico 

disseminado no Brasil apresenta vários problemas apontados que vão desde as propostas 

metodológicas aplicadas em sala de aula ao próprio conhecimento que é doutrinado aos 

discentes. Busca-se investigar o desenvolvimento do discente durante os quatros semestre 

cursando no NPJ, onde nele busca-se coordenar todas as atividades das disciplinas práticas do 

Curso de Direito, orientando o corpo discente na realização da prática jurídica em todas as 

possibilidades desta. O método a ser aplicado nesta pesquisa será a pesquisa qualitativa, na 

qual aplicar-se-á um questionário aberto e fechado aos discentes para investigar seu 

desenvolvimento e as metodologias utilizadas no decorrer dos quatro semestres do aluno. A 

pesquisa conta com dois momentos distintos: no primeiro, aplicação do instrumento de 

pesquisa aos alunos, para sabermos se o NPJ contribui para sua formação acadêmica (teoria x 

prática). No segundo momento, os resultados da pesquisa submetidos a análise estatística, 

permitindo uma representação simplificada da relação entre o NPJ e a formação do aluno. 

Como justificativa, o presente estudo visa verificar além das exigências legais do NPJ, visto 

que deverá constar no currículo do discente, uma investigação da formação acadêmica do 

aluno via formas de ensino, professor e aluno nos diferentes semestres e grau de 

complexidade dos conteúdos. 



A Formação Continuada dos Professores e a Prática Pedagógica Mediada 

Pelas Tecnologias 

Okçana Battini- Doutora em Educação: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Cyntia Simioni França: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Sandra Regina dos Reis: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O contexto educacional atual requer a superação de modelos de formação clássicos, 

estruturados e padronizados que visam a atingir a todos igualmente. Partindo desse 

pressuposto, propusemos uma investigação que teve como título: Professor Seu Lugar é Aqui: 

estudos sobre formação, trabalho e práticas pedagógicas no espaço escolar. A pesquisa foi 

realizada em três escolas públicas na cidade de Londrina – Paraná. Apresentamos aqui um 

recorte com a primeira aproximação da pesquisa que teve com objetivo mapear a fala dos 

professores sobre formação pessoal, inicial e continuada, trabalho docente e metodologias de 

ensino e suas tecnologias. A coleta foi realizada por meio de questionário, ao qual 

responderam 76 professores.  Buscamos traduzir a visão desses docentes sobre a utilização 

dos recursos computacionais e da internet na sua prática pedagógica, frente às novas 

metodologias de trabalho. Também, elencar as dificuldades encontradas durante o processo de 

formação continuada. As falas dos professores entrevistados apontaram para a necessidade de 

se estreitar o diálogo entre a universidade e a escola, por meio de proposta de formação 

continuada realizada no local de trabalho do professor, tendo em vista às necessidades e 

angústias frente à utilização dos recursos tecnológicos. Destacaram ainda, a existência de 

distanciamento entre os cursos ofertados pelos Núcleos Regionais de Ensino e a prática 

pedagógica. Revelaram haver dificuldades e lacunas a serem superadas para que, realmente 

ocorra a inclusão dos recursos tecnológicos na prática pedagógica e no cotidiano da escola. 

Essas lacunas incluem a manutenção dos laboratórios de informática do espaço escolar, a 

formação para uso das ferramentas tecnológicas, articulação entre as tecnologias e os 

conteúdos curriculares. Com base nessa realidade, torna-se essencial repensar o processo de 

formação dos professores considerando o “chão da escola”, isto é, o lócus de trabalho dos 

professores. 



A Importância da Habilidade Lógica e Interpretativa no Ensino da 

Matemática 

Jaqueline de Brito Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Luciane Guimarães Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

Discorrer sobre o processo de ensino-aprendizagem não é simples, a julgar pelas inúmeras 

pesquisas realizadas nesta área que norteiam o processo do aprender a aprender. Para 

compreender a matemática é essencial aliar técnicas diferenciadas, assim como nas demais 

disciplinas, pois cada aluno aprende de uma forma, contudo em especial nas disciplinas exatas 

são necessárias as aptidões lógicas, todavia desenvolver tal habilidade confronta com 

desafios, principalmente relacionados com a defasagem de conhecimento que perpassa de 

uma série para outra, o desinteresse e a desmotivação por parte de alunos e professores ou 

simplesmente uma aversão pela disciplina. O aprender e ensinar a Matemática requer 

habilidades e competências lógicas interpretativas, pois não tratasse meramente de cálculos 

com soluções exatas, requer um estudo e análise criteriosa de suas etapas para o pleno 

entendimento e estruturação de pensamentos.  Este estudo justifica-se devido a métodos e 

didática de ensino padronizadas em sala de aula que não abordam a problematização e a 

reflexão dos conteúdos. Para a coleta de dados, teve como base o levantamento bibliográfico e 

exploratório da literatura assim como artigos científicos da área da educação sobre o tema 

ensino na matemática.  Esta pesquisa tem como objetivo geral destacar a importância da 

habilidade lógica e interpretativa para o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Matemática. Com a pesquisa foi possível verificar que o raciocínio lógico com base na 

interpretação de problemas ou enunciados de exercícios é uma importante técnica para 

desenvolver a aprendizagem, pois neste processo o aluno será conduzido a explorar de forma 

investigativa as possibilidades de soluções ou etapas mentais para conquista do objetivo final. 

Igualmente compete ao professor não apresentar respostas prontas e conteúdos desconexos 

sem significação. 



A Influência das Situações Familiares de Risco no Processo de 

Aprendizagem 

Ana Paula dos Santos Lopes: Universidade Estadual de Maringá - UEM 

Kesia Cristina Bussmann Branger: Universidade Estadual de Maringá - UEM 

Thaís Cristine dos Santos: Universidade Estadual de Maringá - UEM 

Luciane Guimarães Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

Devido à quantidade significativa de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

estudiosos buscam compreender tal processo em sua complexidade, considerando assim os 

muitos fatores que interferem nesse contexto, como: aspectos biológicos, psicológicos, 

afetivos e sociais. Dentre os fatores citados, estudos têm relacionado situações de risco 

vivenciadas pelos alunos em suas relações familiares ao fracasso escolar. As questões que se 

colocam são: Como as situações familiares de risco podem interferir na aprendizagem 

escolar? Objetivamos identificar situações de risco vivenciadas por esses alunos nas relações 

familiares, bem como analisar sua relação com as dificuldades de aprendizagem. A proposta 

metodológica escolhida seguiu a linha de pesquisa qualitativa e estabeleceu como 

procedimento de investigação a pesquisa bibliográfica, mediante pesquisa de artigos e livros 

sobre o tema localizados na internet nas plataformas do google acadêmico e Scielo. 

Analisamos os dados de 22 artigos e 2 livros, do ano de 2010 a 2015. Constatou-se que a 

família se modifica conforme a sociedade e os meios de produção mudam e exigem diferentes 

posturas do meio familiar, muitas delas apresentam risco diante de tantas mudanças culturais, 

nas quais não se adaptam. Outro ponto enfatizado nos estudos é o importante papel da família 

na formação da identidade do indivíduo e, portanto, sua organização, apoio e perfil poderão 

trazer decorrências no desenvolvimento do filho. A partir destas constatações fundamentadas 

teoricamente, podemos considerar que as circunstâncias críticas vividas no meio familiar 

podem afetar negativamente a aprendizagem escolar infantil. Como principais situações 

críticas ou de risco apresentadas nos artigos foram: o luto, a separação dos pais, a violência na 

família e a prisão do pai e da mãe. Conclui-se que aspectos emocionais consequentes destas 

situações de risco na família, interferem cognitivamente no indivíduo e na maneira que este se 

relaciona com a escola e a aprendizagem.  



A Percepção dos Docentes de Ciências Contábeis sobre Competências 

Pedagógicas para o Exercício da Docência 

José Manoel da Costa: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Celso Leopoldo Pagnan: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

O objeto de estudo é compreender a percepção de professores dos cursos de ciências 

contábeis em instituições de ensino superior de Londrina, sobre as competências pedagógicas 

utilizadas no exercício da atividade de docência, frente à formação pedagógica necessária para 

o exercício destas práticas. Para tanto, foram estabelecidos como objetivos específicos:

aprofundar os conhecimentos a respeito da formação para a docência no ensino superior; 

identificar elementos envolvidos nas percepções dos professores sobre a formação 

pedagógica; apontar as necessidades de formação pedagógica para atuação docente. O estudo 

tem como premissa que os docentes das disciplinas da área contábil têm formação de 

bacharéis em ciências contábeis e não possuem formação pedagógica para o exercício da 

docência. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, exploratório-descritivo, que utiliza 

como instrumento de coleta de dados questionários com os professores de disciplinas da área 

contábil dos cursos de ciências contábeis das instituições de ensino superior de Londrina. 

Procuramos, no presente trabalho, levantar a percepção dos docentes de ciências contábeis das 

IES de Londrina em relação às competências pedagógicas necessárias, bem como as que eles 

percebem ter no exercício de sua atividade docente visando identificar a necessidade de uma 

melhor formação pedagógica e, consequentemente, promover competências que contribuam 

para o melhor exercício da atividade docente. Além disso, procuramos verificar se existem 

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo com formação pedagógica prévia e o 

grupo que contou somente com o fator experiência quanto às competências pedagógicas 

adquiridas pelos docentes de ciências contábeis. Por fim, sugerimos, com base no resultado 

empírico da pesquisa bem como no referencial teórico, políticas que tenham por objetivo 

promover competências que contribuam para o melhor exercício da atividade docente. A 

análise dos dados permitiu constatar que, na visão dos professores, a ausência da formação 

pedagógica pode ser considerada um dos obstáculos no exercício da docência. 



A Trajetória Escolar de Professores com Deficiência que Trabalham na 

Educação Básica no Estado do Paraná 

Taísa Grasiela Gomes Liduenha Gonçalves: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Silvia Márcia Ferreira Meletti: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Resumo 

Os indicadores sociais mostram que apenas 9,3% da população brasileira concluiu o ensino 

superior, a situação torna-se ainda mais complexa ao pensar no nível de instrução da 

população com deficiência. Verifica-se uma escassez de estudos que tratam da trajetória 

escolar de pessoas com deficiência que concluíram o ensino superior. Neste contexto, 

questiona-se sobre as dificuldades vivenciadas na trajetória escolar de pessoas com 

deficiência que conseguiram concluir o ensino superior e atualmente trabalham na função de 

professores. Deste modo, o objetivo deste estudo é analisar a trajetória escolar dos professores 

com deficiência que trabalham na educação básica no estado do Paraná. Especificamente: 1. 

Analisar na produção acadêmica nacional e internacional estudos que tratem da trajetória 

escolar de professores com deficiência; 2. Caracterizar a partir dos microdados do censo 

escolar os professores com deficiência que trabalham na educação básica no estado do Paraná; 

3. Analisar as condições educacionais vivenciadas pelos professores com deficiência em idade

escolar; 4. Analisar a organização do trabalho docente dos professores com deficiência; 5. 

Identificar os limites e as possibilidades do trabalho docente dos professores com deficiência. 

O estudo se fundamentará na perspectiva do materialismo histórico e os procedimentos 

metodológicos abrangem trabalhos empíricos e teóricos com diversos instrumentos: 

bibliográficos, documentais e entrevistas com dez professores com deficiência que trabalham 

na educação básica no estado do Paraná. Pretende-se com este estudo contribuir para a 

discussão, reflexão e melhoria da educação inclusiva a partir das condições concretas 

vivenciadas pelas pessoas com deficiência. Os resultados trarão informações relevantes para a 

academia científica e para a formulação de políticas públicas na área da educação especial. 



As Questões do ENEM e as Letras de Música 

Márcia Cristiane Canguçu Rodrigues de Souza: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR; e 

Faculdade do Norte Novo de Apucarana - FACNOPAR.   

Luciano Ribeiro Cil: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Rosemari Bendlin Calzavara: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), criado com o propósito de medição do 

desempenho do estudante, tem contribuído também para reestruturação de currículos e 

melhoria da qualidade escolar. Ressalta-se a importância dessa etapa escolar em consolidar, 

enquanto etapa final da Educação Básica, os conhecimentos obtidos até então, pelos alunos. 

De acordo com as Orientações Curriculares (2006), são atribuições do Ensino Médio, o 

aprimoramento do educando como ser humano, a formação ética, o desenvolvimento de 

autonomia intelectual e do pensamento crítico, a preparação para o mundo do trabalho e o 

desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado. Atualmente, o ENEM 

trabalha competências e habilidades implícitas aos conteúdos previamente programados, 

sendo letras de música comumente utilizadas na composição das questões. O indivíduo capaz 

de fazer uso de diferentes tipos e gêneros de textos, compreendê-los, interpretá-los e extrair 

suas informações possui um nível de letramento. O objetivo deste trabalho é analisar o 

letramento cultural requerido no ENEM, mais especificamente na utilização frequente de 

letras de música em suas questões. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho 

bibliográfico, bem como uma análise das questões.  Analisando o ENEM deste ano (2015), é 

possível observar no caderno de Linguagens Códigos e suas Tecnologias, questões de 

números 100, 101 e 109 (caderno azul), a utilização de três letras de música. A questão nº100 

mostra uma canção de Chico Buarque, intitulada Essa Pequena, onde notamos a utilização de 

uma linguagem coloquial. Na questão nº101, uma canção de Vinícius de Morais e Toquinho 

chamada Carta ao Tom 74, alusão a Tom Jobim, utilizando-se do gênero textual carta. Já na 

questão de nº 109, Yaô, a letra de Gastão Viana musicada por Pixinguinha, apresenta um 

texto onde se mistura a língua portuguesa com o Iorubá, onde a própria questão esclarece ser 

uma língua falada na época dos escravos africanos trazidos ao Brasil. Dentre as competências 

exigidas pelo ENEM para a realização das provas não é exigido conhecimento específico de 

letras de música, mas a riqueza que elas ofertam para o trabalho de letramento cultural é de 

grande importância. Infere-se que o aluno ao se deparar com tais questões faça conexões entre 

o gênero textual apresentado e o momento histórico em que ela está inserida, relevância do

compositor, dentre outros aspectos. Espera-se que na etapa final da Educação Básica, os 

alunos possam avançar para níveis mais complexos de conhecimento e possuir letramento 

suficiente para adentrar no Ensino Superior. O ENEM possibilita a melhoria da qualidade do 

Ensino Médio e também, a democratização das oportunidades de acesso ao Ensino Superior. 



Análise dos Documentos da Educação para uma Proposta de 

Implementação da CTS no Ensino Médio 

Clarice Sanches Mariante Hirakuri: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR.  

Andreia de Freitas Zompero: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Miller (1983), em uma de suas definições apresentadas sobre a Alfabetização Científica (AC), 

mais precisamente do entendimento sobre o impacto da ciência e da tecnologia na sociedade, 

salienta que: para o sujeito ser considerado alfabetizado cientificamente é extremamente 

importante conhecer sobre a tecnologia e a ciência, seu processo, seus impactos, e o que ela 

representará nas transformações gradativas para a sociedade. A ideia de levar para sala de aula 

o debate sobre as relações existentes entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS) – tanto no

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio – vem sendo difundida por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como forma de Educação Tecnológica, a qual não 

seria voltada para confecção de artefatos, mas para a compreensão da origem e do uso que se 

faz desses artefatos na sociedade atual.   Assim sendo, a necessidade de uma proposta de 

implementação dado um enfoque CTS ao Ensino Médio.  Este estudo se propõe a analisar os 

documentos da Educação no Brasil: PCNEM, PCN+ e PACTO, a fim de verificar e discutir o 

direcionamento e a proposta de implementação dado ao enfoque CTS no Ensino Médio. A 

pesquisa realizada é do tipo documental, para a qual foi feito um levantamento dos 

documentos oficiais de ensino da educação brasileira, são eles: PCNEM, PCN+ e PACTO 

(2014). A comparação entre ambos com intuito de estabelecer uma breve análise sobre a 

proposta de implementação dado ao enfoque CTS no Ensino Médio assim como a possível 

utilização em salas de aula. PCNEM (2000), a formação do aluno tem como alvo a aquisição 

de conhecimentos básicos, a preparação científica e a utilização de tecnologias relativas às 

áreas de atuação. Propõe para o Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação 

específica; o desenvolvimento de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a 

fim de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização. No PCN+ 

(2002), há um direcionamento para um aprendizado com conhecimento efetivo, não somente 

propedêutico. Os aspectos e conteúdos tecnológicos associados ao aprendizado científico e 

matemático sejam fundamentais na formação cidadã e não somente de sentido 

profissionalizante. Já o PACTO visa ações que têm por objetivo a melhoria da qualidade da 

educação e a implantação das Diretrizes para o Ensino Médio, que aponta o trabalho, a 

cultura, a ciência e a tecnologia como dimensões que devem estar contempladas nos 

currículos, e integrar os conhecimentos das diferentes áreas. Concluímos com a análise dos 

documentos e de acordo o ensino-aprendizagem passará a ser entendido como a possibilidade 

de despertar no aluno a curiosidade, o espírito investigador, questionador e transformador da 

realidade, e que emerge daí a necessidade de buscar elementos para a resolução de problemas 

que façam parte do cotidiano do aluno, ampliando esse conhecimento para soluções dos 

problemas de sua comunidade e sociedade.      



Análise Entre Ação Educativa, Aprendizagem e Aluno com Dificuldades 

Emocionais 

Filomena Regina Storti Mineto: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Tânia Belizario Mastelari: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Luciane Guimarães Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O modo como o professor realiza ações em sala de aula abrem espaços transformadores para a 

aprendizagem. Muitas vezes as interações entre alunos, entre aluno-professor e entre aluno e 

conhecimento podem ser comprometida diante de dificuldades emocionais apresentadas nesse 

contexto. Sendo assim questionamos: As estratégias de ação do professor podem interferir na 

relação entre dificuldades emocionais de alunos e aprendizagem? O presente artigo 

caracteriza-se como pesquisa qualitativa, estudo de caso descritivo e, visa refletir sobre a ação 

do educador numa sala de aula onde há um aluno que apresenta dificuldades afetivas e, que, 

muitas vezes seu comportamento acaba por interferir no seu processo de ensino-aprendizagem 

bem como dos outros alunos em sala de aula. Como procedimento de coleta de dados utilizou-

se de observação, durante 01semana, perfazendo um total de 20 horas, das estratégias 

utilizadas pelo professor durante as expressões afetivas do aluno, que acabavam conturbando 

o processo de ensino na sala de aula. Os resultados indicaram que muitas estratégias utilizadas

pelo professor foram assertivas ajudando o aluno em suas dificuldades emocionais bem como 

promovendo aprendizagem no contexto. O acerto estratégico do professor em sala de aula 

poderá possibilitar uma ferramenta de orientação e desenvolvimento da aprendizagem, assim 

como formas de minimizar os efeitos dos problemas emocionais que possam interferir no 

ensino-aprendizagem de uma sala da aula. Concluímos que o modo de atuação do educador, 

ou seja, sua gestão está presente em todos momentos, configurando-se em eixo que coordena 

as relações entre o sistema educacional, a escola e a sala de aula, bem como as relações 

internas de cada um desses.  



Aplicação de uma UEPS Sobre Estrutura da Matéria com Alunos do 

Ensino Médio 

Vagnes Gonçalves da Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Andréia de Freitas Zompero: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

Os conceitos da disciplina de Física abrangem o mundo submicroscópico dos átomos e 

moléculas e o mundo macroscópico das estrelas e galáxias. Por ser tão abrangente e com um 

número reduzido de aulas semanais, conseguir cumprir todo o conteúdo torna-se quase 

impossível. Por isso a importância em trabalhar conteúdos que agreguem os conceitos mais 

fundamentais, conectando-os sempre que possível com outras disciplinas e ajudando os 

alunos a descrever e interpretar o mundo a nossa volta. Visando superar estes obstáculos, 

optou-se por trabalhar com alunos de 2° ano do Ensino Médio de uma escola pública da 

cidade de Londrina a Estrutura da Matéria, por ser a base de todo material que forma o 

universo e a série em que os conceitos submicroscópicos de Física passam a ter maior 

importância. Empregou-se para isso uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

(UEPS), uma sequência didática composta por oito passo, fundamentada na teoria da 

Aprendizagem Significativa, não mecânica, voltada diretamente à sala de aula. Teve-se por 

objetivo analisar a significação dos alunos da educação básica submetidos a uma UEPS sobre 

a estrutura da matéria, em três momentos em que a avaliação é sugerida. A pesquisa teve 

abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa. Iniciou-se a UEPS descobrindo quais eram 

os subsunçores que os alunos possuíam sobre a Estrutura da Matéria. Na sequência, levamos 

em conta a diferenciação progressiva, isto é, dando uma visão geral do todo e depois indo 

para aspetos mais específicos sobre o conteúdo. Durante os passos da UEPS, foram realizadas 

atividades individuais e em grupo, utilizando vídeos, simulações de computador, textos, 

questões subjetivas e discussões no grande grupo. Este foi o primeiro contado dos jovens com 

a UEPS, inicialmente houve um estranhamento por parte dos alunos com tal abordagem, que 

questionavam quando os cálculos iriam começar e que o conteúdo estava mais parecido com a 

Química e não com a Física. Estranhamentos que consideramos normais, afinal de contas, 

muitas vezes a Física é vista como uma aplicação de fórmulas, no qual o contexto histórico e 

social frequentemente é deixado de lado. Os resultados obtidos com as análises das atividades 

dos estudantes, evidenciaram que a utilização da UEPS proporcionou a elaboração e 

reorganização dos significados e como consequência a aprendizagem significativa. Em cada 

momento em que os passos da UEPS são avaliados, o professor pode evidenciar de forma 

clara se os objetivos foram alcançados, sugerindo uma nova abordagem caso não tenha 

conseguido. Por isso a importância de escolher conteúdos que abranjam o maior número de 

conceitos possíveis para dinamizar o tempo, fazendo com que a UEPS não tome um número 

excessivo de aulas. 



Arquitetura Escolar e suas Relações com as Práticas de Ensino 

Fábio Luiz da Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Fabiane Muzardo: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Este projeto nasceu da experiência dos pesquisadores na educação básica. A docência em 

diversas instituições escolares proporcionou a constatação da condição física e ambiental das 

escolas públicas brasileiras. A partir desta percepção inicial, foi sendo elaborado um projeto 

de pesquisa cujo objetivo foi verificar as relações entre arquitetura escolar e ensino nas 

escolas públicas. Para dar conta das exigências teóricas da proposta, foi realizada pesquisa 

histórica sobre o tema, procurando descobrir as origens, transformações e permanências dos 

elementos que compõem o ambiente físico das escolas brasileiras. A leitura preliminar da 

literatura pertinente ao tema evidenciou as múltiplas relações entre arquitetura escolar, 

contexto político, tendências pedagógicas e estilos arquitetônicos. Foi possível perceber, 

também, que o improviso e a má qualidade de grande parte das construções escolares 

acompanham a história da educação brasileira. Fundamentados em outros estudos sobre a 

arquitetura escolar, a aplicação de instrumento de pesquisa foi o passo necessário para os 

pesquisadores aprofundarem o conhecimento sobre o tema. Mais de cem professores, de oito 

escolas públicas do município de Londrina, estado do Paraná, participaram da pesquisa. 

Verificou-se que, de modo geral, as condições estruturais e de manutenção das escolas 

centrais tem maior qualidade do que das escolas localizadas em áreas mais periféricas. Alguns 

resultados obtidos são apresentados no poster. Os professores entrevistados, em sua grande 

maioria, concordam que o ambiente físico é importante para o aprendizado. Concordam, 

portanto, com a literatura existente a respeito deste tema. 



Audiência Pública Debate o Marco Regulatório da EAD 

Marcia Cristiane Canguçu Rodrigues de Souza: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR; e 

Faculdade do Norte Novo de Apucarana - FACNOPAR.   

Inês Aparecida Ferreira: Faculdade do Norte Novo de Apucarana - FACNOPAR. 

Rosemari Bendlin Calzavara*: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR.  

Resumo 

O marco regulatório da Educação a Distância - EAD, conjunto de diretrizes que regulam seu 

funcionamento, é um texto já em consolidação, sendo de extrema importância o debate entre 

os agentes envolvidos. A regulamentação traz novos moldes de qualidade, limites e 

potencialidades na institucionalização da EAD. O objetivo desta pesquisa foi verificar a 

importância do EAD para o desenvolvimento da sociedade e análise da audiência pública 

realizada no dia 15/10/2015 em Brasília, na qual se destacou a necessidade de diretrizes para a 

efetivação da EAD com qualidade. Diversas diretrizes foram apresentadas no anseio que 

sejam ouvidos os setores e suas necessidades fundamentais. Na ocasião foi unanime a 

concordância entre os participantes com relação à estagnação da EAD por causa do fluxo 

regulatório e a regulação, e o novo instrumento de avaliação do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, sendo as principais questões discutidas: 

mudança urgente na legislação e avaliação diferenciada para instituições com experiência e/ou 

trajetória, conforme o nível de autonomia da instituição; infraestrutura dos polos seja ditada 

pelo plano de desenvolvimento institucional; atividades práticas realizadas no polo possam 

incluir a realidade local; aumento de bibliotecas exclusivamente virtuais; descrição do 

profissional de tutoria na área educacional, como suporte ao professor sem que haja prejuízo 

nenhum da importância da atividade; concessão do benefício do Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES aos alunos da EAD. O marco regulatório tem papel fundamental na 

aplicação da EAD, no entanto, para que se torne efetiva como instrumento de mudanças e 

melhorias, precisa se apoderar de uma legislação sem rupturas e privilégios no processo de 

avaliação. A morosidade dos processos regulatórios causa insegurança e ansiedade, pois 

muitos projetos perdem sua função ou pertinência, ao longo do processo regulatório. O 

processo regulatório deve ser o resultado da expressão do consenso que possa representar 

avanços qualitativos necessários à expansão com qualidade da EAD. A meta do Plano 

Nacional de Educação - PNE é ambiciosa, se for analisado o impacto da situação econômica 

em que se encontra o Brasil. Importante também no que se refere ao polo ter organização 

diferenciada, desde que definida e justificada, devido a localidades desiguais, permitindo 

alguns locais a possibilidade de viabilizar a EAD, pela compreensão das limitações e 

reconhecimento das diversidades. A EAD não é uma modalidade como comumente é 

classificada, é uma metodologia de ensino com a aplicação das tecnologias de informação e 

comunicação, podendo ser empregada em todas as modalidades de ensino preservando suas 

especificidades. A EAD permite ganho de escala, mas existe risco nesta expansão muito 

rápida que é a velocidade de ofertas em detrimento do investimento feito na qualidade desta 

metodologia. A expansão deve ser realizada de maneira estratégica para que isso não ocorra. 



Autoeficácia no Trabalho Docente: a Satisfação dos Professores nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental em Ensinar 

Karina Mafra Furtado: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR.

Okçana Battini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

A presente pesquisa analisa a autoeficácia ,considerada no contexto contemporâneo como 

uma crença que fundamenta-se na credibilidade dos professores frente à capacidade de 

alcançar os resultados desejados no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, presente 

na ação docente dos professores dos anos iniciais do  Ensino Fundamental ,  elege o professor 

como objeto de estudo, pautados substancialmente nas atitudes e comportamentos 

identificados nesses professores frente aos desafios enfrentados em sala de aula e no grau de 

envolvimento e investimento humanos justificados pela satisfação em ensinar. A Teoria 

Social Cognitiva, citada por Bandura, apoia-se nas experiências de sucesso, nos processos 

afetivos e nas abordagens que enfatizam a necessidade da autoeficácia como constructo 

relevante na satisfação dos professores e na aprendizagem dos alunos. Algumas indagações 

movem esta pesquisa: Qual a relação entre a autoeficácia e a satisfação dos professores 

participantes desta pesquisa e quais elementos estão presentes na sua prática docente enquanto 

saberes acumulados ou em desenvolvimento, haja vistos os diferentes contextos e desafios 

presentes na docência que busque uma aprendizagem efetiva? A partir destas indagações 

justifica-se a importância da satisfação profissional dos professores frente à demanda 

educacional e às ações que suscitam a utilização de ferramentas e metodologias nos contextos 

escolares na busca de processos eficazes de ensino que busquem a consolidação de uma 

aprendizagem efetiva na formação dos alunos neste período escolar (1º ao 5º ano). Para esta 

pesquisa que está em desenvolvimento contamos com a utilização de um questionário 

aplicado à 10 professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma Escola 

Municipal localizada na cidade de Londrina, buscando com isso compreender as relações 

estabelecidas por estes professores frente a crença da autoeficácia, na satisfação em ensinar e 

nos resultados obtidos destas relações objetivando a eficácia na aprendizagem dos alunos. De 

acordo com os entrevistados até o momento, os professores que fundamentam sua prática na 

autoeficácia, mostram-se satisfeitos na arte de ensinar e seguros quanto às práticas utilizadas 

na construção de uma aprendizagem mais efetiva e que norteie as etapas escolares posteriores. 



Avaliações Externas: o IDEB nas Escolas Estaduais de Londrina 

Celso Leopoldo Pagnan: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Rennan Herbert Mustafa: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Desde o advento das políticas neoliberais, aplicadas na educação, na década de 90 do século 

XX, que começou a se articularem as avaliações em âmbito nacional. Freitas (2007) classifica 

a então nova política como a do Estado-avaliador. Diversas críticas foram feitas ao modelo 

inicial que, aos poucos, foi se transformando na Prova Brasil e também no ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio). De modo geral, os que apoiam as avaliações oficiais pertencem à 

economia e os que veem a questão de modo mais negativo estão na área educacional. Os 

primeiros por conta da medição da qualidade do ensino em termos estatísticos; os segundos 

tendem a destacar que avaliações externas possibilitam um controle mais de ordem 

quantitativa que qualitativa e que pouco contribuem para o efetivo desenvolvimento da 

educação no Brasil. Considerando esse contexto, a presente comunicação trata sobre os 

impactos do Ideb para a efetiva melhoria da qualidade escolar. A presente comunicação tem 

como objetivo discutir quais os impactos do Ideb para a efetiva melhoria da qualidade escolar 

nos anos finais do ensino fundamental. Para tanto, vamos nos ater à realidade das escolas 

estaduais na cidade de Londrina. Como metodologia, seguimos os preceitos do chamado 

estudo de caso, cuja característica básica é focalizar uma situação pelo que ela revela sobre 

certa temática, de uma maneira completa e densa. Como não nos concentraremos em um 

único caso, ou uma única escola, podemos também classificar a metodologia do presente 

artigo segundo o que Stake (1995) denomina de estudo de caso coletivo. O pesquisador não se 

concentra em apenas um caso, mas em vários, como por exemplo, em várias escolas ou o 

discurso de diretores de escolas diversos, exatamente o que se pretende aqui. De modo geral, 

os diretores responderam que há uma preocupação com os dados do Ideb, sobretudo para o 

planejamento escolar. Porém, procuraram relativizar tais dados por se tratar de uma avaliação 

externa. Ao mesmo tempo que é um dado importante, também é relativizado pela comunidade 

escolar, tendo em vista outros parâmetros. Isso vai ao encontro da perspectiva dos educadores 

em contraposição a dos economistas a respeito da importância das avaliações externas para a 

rotina da vida escolar. Perguntados sobre como a escola e os docentes em particular utilizam 

tais dados para promover alguma mudança, houve uma relativização ainda maior. Procurou-se 

saber se haveria então alguma estratégia de preparação para que os alunos realizassem a Prova 

Brasil. E até em consonância com as respostas anteriores, que revelaram preocupação 

relativizada dos dados do Ideb, a maioria afirmou não haver nenhuma preparação específica 

para os alunos. Talvez essa, entre outras, seja uma causa das médias aferidas pelas avaliações 

externas sejam baixas.  



Cartas como Escrita do Tempo: a Resposta Pedagógica Schoesttatiana para 

a Indisciplina dos Brasileirinhos 

Bernadete de Lourdes Streisky Strang: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Fabiane Luzia Menezes Santos: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

José Adir Lins Machado: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Gleiton Luiz de Lima: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Este trabalho é parte de uma pesquisa maior, intitulada “História, Memória e Magistério: 

Formação de Professores Primários nas Escolas de Professores de Londrina – PR (1945-

1970)”, que está sendo desenvolvida no âmbito do “Mestrado em Metodologias para o Ensino 

de Linguagens e suas Tecnologias” da Unopar, com apoio do CNPq. Este fragmento tem 

como objetivo principal analisar os encaminhamentos metodológicos recomendados em 

relação ao problema da indisciplina dos alunos, constantes em algumas cartas encontradas no 

acervo documental do Colégio Mãe de Deus. Três dessas cartas foram enviadas pela Irmã 

Maria Virgo aos seus pais na Alemanha, escritas respectivamente em 1939,1940 e 1941 e que 

nunca chegaram ao seu destino, tendo sido retidas pelos censores nazistas. Outra carta foi 

enviada às Irmãs do Colégio pelo Padre José Kentenich no ano de 1936, respondendo a uma 

consulta sobre a possibilidade de uso de castigos físicos em casos de indisciplina.  



Competência Digital de Alunos Ingressantes no Ensino Superior em Cinco 

Instituições em Diferentes Estados do Território Nacional 

Anderson Teixeira Rolim: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Flávio Ap. A. Franco de Moura: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

A preocupação com a problemática da relação entre o uso das tecnologias da informação e a 

utilização de novos modelos educacionais tem exigido das universidades maior discussão e 

reflexão acerca da importância da inclusão digital no ambiente educacional. A inserção de 

novas tecnologias na sociedade atual tem levado à mudanças que fizeram com que a sala de 

aula se aliasse à ambientes virtuais, e sofresse mudanças educacionais e tecnológicas. Com 

isso o aluno se deparou com a necessidade de apropriar-se do uso ideal dos recursos 

tecnológicos. Este trabalho apresenta um estudo sobre a competência digital de alunos 

ingressantes no ensino superior em unidades cinco instituições em diferentes estados do 

território nacional, analisando se possuem os requisitos mínimos para acompanharem cursos 

onde exista oferta de disciplinas em modalidade semipresencial, preconizada pela portaria 

n°4.059, de 10 de dezembro de 2004 do Ministério da Educação. Por competência digital, 

podemos entende-la como a capacidade ou a habilidade que uma pessoa possui na utilização e 

aplicação de ferramentas digitais. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva 

quantitativa e contemplou a análise dos dados obtidos através de uma pesquisa realizada em 

novembro e dezembro de 2014, que teve como objeto de estudo 414 alunos ingressantes no 

ensino superior nos cursos de Pedagogia e Serviço Social. O instrumento de coleta de dados 

utilizado foi um questionário estruturado, com 27 questões fechadas. A análise buscou 

identificar algumas práticas tecnológicas, a fim de acompanhar o processo de aprendizado 

através de recursos tecnológicos. Com os resultados obtidos foi possível perceber que não 

existem dificuldades na integração das tecnologias no ensino superior e que os alunos se 

sentem confiantes ao utilizarem os recursos tecnológicos, bem como não encontram 

dificuldades em navegar em portais, inclusive nos da instituição de ensino. Além disso, um 

fator positivo é que a maioria declarar ter interesse em participar de capacitação para o uso 

das NTIC. Dessa forma os indicadores gerais são positivos e não denotam prioridade.   



Competências Requeridas dos Docentes do curso de Ciências Contábeis das 

Instituições de Ensino Superior de Londrina sob a Perspectiva dos 

Discentes 

Regis Garcia: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

André Vinícius dos Santos: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Danilo Lanckievicz Vasconcellos: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Diogenes Andrade Evaristo: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Vânia De Almeida Silva Machado: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

As competências requeridas dos docentes envolvidas no processo de ensino aprendizagem 

representam um tema controverso que demanda reflexão e discussão contínuas no ambiente 

acadêmico. Uma das perspectivas sob a qual se aborda o tema é a dos discentes, cuja 

percepção sobre o docente - dentre outros importantes aspectos - permeia as relações de 

ensino. Considera-se que as competências adquiridas e exercidas pelo docente pode 

influenciar em algum nível a eficácia do ensino e da aprendizagem tanto deste como de seus 

alunos. A pesquisa tem como objetivo identificar a percepção dos discentes das Instituições 

de Ensino Superior de Londrina sobre as competências que consideram serem as mais 

relevantes para o exercício da docência em seus respectivos cursos. Como objetivo 

complementar se propõe a identificação da congruência ou não entre as competências 

requeridas dos docentes versus as competências percebidas pelos discentes durante o curso. A 

coleta dos dados se deu por meio da aplicação de questionários estruturados no qual foram 

apresentadas doze competências segregadas em três grupos, sendo: grupo pedagógico 

(didática, visão sistêmica, planejamento e conhecimento teórico); grupo pessoal 

(relacionamento, exigência, comunicação e criatividade) e o grupo profissional (experiência 

de mercado, comprometimento, ética e qualificação acadêmica). A amostra totalizou 114 

respondentes, alunos pertencentes ao terceiro e ao quarto ano das instituições pública e 

privadas de Londrina. As competências didáticas, comunicação e experiência de mercado 

foram indicadas como as principais dentro dos respectivos grupos, embora com alguma 

discrepância em termos de percentual entre as instituições pesquisadas. No quesito 

congruência entre as competências requeridas e aquelas percebidas pelos discentes destaca-se 

um maior desequilíbrio no que tange às competências: didática e comunicação, com variações 

relevantes observadas entre as instituições pesquisadas. As competências necessárias para o 

exercício da docência são as mesmas para a maior parcela dos discentes pesquisados, todavia 

quando a questão se volta para a percepção sobre o exercício dessas competências, parte 

relevante dos docentes ou não as possuem, ou não as exercem na mesma proporção, 

principalmente aquelas mais relevantes: didática e comunicação. Os resultados indicam a 

necessidade de se manter o incentivo à reflexão e à discussão sobre o tema nos vários 

contextos e perspectivas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem.  



Concepções de Professores Bacharéis Sobre as Implicações Educacionais 

das Tecnologias, Após Curso de Complementação Pedagógica Resolução 

CNE 02/97 

Jaqueline de Brito Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Luciane Guimarães Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

As formações complementares em Licenciatura para bacharéis nos colocam diante de 

reflexões importantes sobre a prática docente e os cursos que tem por propósito suprir temas 

não abordados em sua formação inicial. Dentre esses temas, temos atualmente como uma das 

exigências de formação do MEC, a inclusão de disciplinas relacionadas as novas tecnologias. 

Contudo muitas vezes na prática percebemos dificuldades docentes na aplicabilidade de tal 

conteúdo, principalmente no que diz respeito ao seu uso enquanto recurso de ensino-

aprendizagem. As questões que se colocam são: O modo como os conteúdos sobre as novas 

tecnologias são abordados em formações complementares influenciam a prática docente? As 

concepções que os professores têm sobre o uso das novas tecnologias podem ser modificados 

em tais formações? A partir dessas ideias objetivamos verificar e identificar se no parecer 

02/97, que legaliza os cursos de complementação pedagógica, há a inclusão das novas 

tecnologias em sua estruturação curricular, e se relacionam-se com o processo de ensino-

aprendizagem. Ainda objetivamos verificar como os professores bacharéis concebem o uso 

das novas tecnologias na educação após curso de Complementação Pedagógica. Nossa 

metodologia caracteriza-se como qualitativa, exploratória - descritiva. Como procedimento de 

coleta de dados aplicaremos questionários a 20 professores bacharéis que fizeram cursos de 

formação complementar para serem licenciados. Analisaremos as grades curriculares de 3 

cursos de formação complementar. Nossa pesquisa ainda em andamento apresenta alguns 

resultados parciais das análises sobre a resolução CNE/CEB nº02/97. Concluímos 

inicialmente que o curso de Complementação Pedagógica tem o intuito de sanar a escassez de 

professores atuantes na rede básica de ensino, porém não faz menção ao eixo norteador 

voltado para as tecnologias, assim como em análise das ementas de tais cursos na região de 

Londrina há divergências quanto ao conteúdo curricular voltado para a temática.  



Cultura Tecnológica e Reflexos nas Séries Iniciais do Ensino Público 

Fundamental: Aplicação de Sequência Didática Utilizando Recursos 

Tecnológicos 

Flávio Bento: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Claudia Valéria Govêa: Universidade Norte do Paraná  - UNOPAR 

O homem e a sociedade estão em constante transformação. Os reflexos dessas mudanças são 

sentidos em diversos seguimentos da sociedade e dão origem às reflexões que tentam 

compreender e estabelecer diretrizes para que o homem encontre os melhores caminhos a 

serem seguidos dentro dessas transformações que o envolvem. Os debates atuais sobre 

tecnologia e educação estão dentro deste cenário de mudanças e passam por vieses da mais 

alta complexidade: a cultura digital impõe novos temas a serem refletidos pelos diferentes 

atores da educação. O processo de introdução e utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) nos ambientes de aprendizagem não é um fenômeno recente, mas todas 

as questões que permeiam o seu uso adequado e com qualidade, são sempre contemporâneos, 

merecendo assim um olhar mais direcionado no sentido de trazer contribuições que 

aproximem a prática pedagógica aos novos recursos de aprendizagem. Para este estudo, 

elegemos os seguintes objetivos: a) compreender aspectos que estão diretamente ligados ao 

distanciamento que se dá entre o professor e as novas linguagens e tecnologias em sua prática 

pedagógica, nos primeiros anos do ensino público fundamental; b) pesquisar práticas 

pedagógicas atuais que utilizam os recursos tecnológicos nos anos iniciais do ensino público 

fundamental; c) planejar e aplicar uma sequência didática utilizando recursos tecnológicos. 

Segundo Lakatos (1991), o método científico é a teoria da investigação, e esta alcança seus 

objetivos quando cumpre ou se predispõe a cumprir algumas etapas. Buscamos como 

referenciais teóricos aqueles que apontam para o método dedutivo e abordagem qualitativa, 

com ênfase ao estudo de caso etnográfico. Segundo Pierre Lévy ( 1999), é impossível separar 

o homem de seu ambiente material assim como dos signos e das imagens por meio dos quais

eles atribuem sentido à vida e mundo. Torna-se cada vez mais importante pensar no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem (e não se oponham) os saberes 

adquiridos pelos alunos com as novas tecnologias, incorporando-os no cotidiano de sala de 

aula. Apresenta-se a proposta de aplicar uma sequência didática para um  grupo de alunos do 

5º. ano da escola pública do município de Londrina, utilizando funcionalidades e recursos 

computacionais disponíveis, tomando como ponto de partida a pesquisa realizada para o 

levantamento do perfil social, econômico e cultural do grupo. Não existem estudos mais 

aprofundados no município de Londrina em relação à utilização dos novos recursos 

tecnológicos, midiáticos e novas linguagens no cotidiano das escolas públicas de ensino 

fundamental nas séries iniciais. Os estudos existentes se limitam às salas de informática, a 

importância da ética e democratização da informação e discussões afins. Acredita-se que o 

uso adequado das tecnologias pode promover conhecimentos significativos e transformadores 

para a escola pública. Cabe uma investigação dos fatores restritivos, sejam eles de fundo 

econômico, político, cultural, social, ampliando assim a perspectiva de utilização  positivas 

das novas linguagens e tecnologias no sentido de enriquecer  da educação formal básica no 

município de Londrina. 



Currículo, Diretrizes Curriculares e Atuação Docente 

Flávio Bento: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Bruno Picanço Montenegro: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Neste estudo procuramos visualizar como as diretrizes curriculares nacionais de algumas 

áreas apresentam a ideia de “currículo” e se seria possível estabelecer similitudes e diferenças 

na forma como os documentos oficiais tratam o tema. É possível estabelecer que o 

“currículo”, ou o conjunto de conhecimentos e saberes necessários à formação de determinada 

área é indicado em documentos oficiais, as diretrizes curriculares. As instituições de ensino, 

seguindo essas diretrizes, estabelecem esses conhecimentos também em seus projetos 

pedagógicos e outros documentos acadêmicos, como os planos de ensino. Os objetivos do 

estudo são: a) demonstrar que quem confere efetividade ao “currículo” é o professor, por meio 

de sua atuação docente, seja no ensino, seja nas atividades de pesquisa e extensão; b) destacar 

que é relevante a construção de práticas pedagógicas diferenciadas, que possam colaborar na 

melhoria da qualidade do ensino e na realização do “currículo” por docentes e educandos. Os 

conhecimentos científicos que se pretende alcançar com o estudo do tema escolhido serão 

obtidos por intermédio da utilização dos métodos dedutivo e lógico. A técnica de pesquisa é a 

bibliográfica, com o estudo de doutrinadores. Para visualizarmos como os documentos 

oficiais apresentam o “currículo” dos cursos de graduação realizamos a análise das diretrizes 

nacionais de dois cursos específicos: Direito e Pedagogia. As diretrizes do curso de Direito 

preveem um conjunto de conteúdos obrigatórios, distribuídos em três “eixos de formação” 

[eixos fundamental, profissional e prático], e indicados de forma geral [“Antropologia”; 

“Direito Constitucional” etc.], sem especificar temas mais importantes. As diretrizes para o 

curso de graduação em Pedagogia desmembram minuciosamente a formação do pedagogo em 

três núcleos. O primeiro núcleo contempla os conhecimentos para a formação do pedagogo 

para atuar na docência da educação infantil, anos iniciais. O segundo núcleo prevê aspectos 

voltados à formação do gestor escolar atuante em todos os níveis de educação. O terceiro 

núcleo apresenta conteúdos referentes à vivência profissional, fazendo menção às 

experiências entre teoria e prática. É possível observar que diferentemente do curso de 

Graduação em Direito, as diretrizes da Pedagogia não indicam mais detalhadamente as 

disciplinas a serem desenvolvidas durante o curso. O documento confere maior atenção aos 

núcleos de formação, com a indicação de diversos conteúdos mais específicos. Consideramos 

que a ideia de “currículo”, como conjunto de conhecimentos e saberes necessários à formação 

de determinada área que é indicado em documentos oficiais possui como agente principal ator 

de efetivação o professor, por meio de sua atuação docente, seja no ensino, seja nas atividades 

de pesquisa e extensão. Acolhemos a posição de ser necessária a previsão de uma real 

“política curricular nacional”, com destaque para a “escola”, e para a atuação dos docentes, na 

realização de um “currículo” que tenha como objetivo principal a formação do graduando, e 

que este alcance as habilidades e competências necessárias para a sua melhor educação e 

profissionalização. Por fim, reforçamos a defesa da participação concreta de educadores e 

educandos na concretização do “currículo”, da participação real dos verdadeiros agentes do 

processo educacional. 



Do jogo à Aprendizagem: o Teatro na Sala de Aula 

Rosemari Bendlin Calzavara. Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

A presente pesquisa busca aliar leitura e representação dos textos dramáticos em escolas de 

nível fundamental e médio. Sua metodologia baseia-se em atividades de leitura, estudo 

crítico-reflexivo dos textos dramáticos, jogos teatrais e posteriormente na montagem e 

representação cênica do texto lido. Entende-se que o estudo e investigação da leitura do texto 

dramático em diferentes níveis educacionais se fazem importantes na formação do jovem 

leitor. O maior objetivo do teatro na escola é promover a expressão e o conhecimento dos 

alunos, nas mais diversas atividades de aprendizado multidisciplinar. O jogo é uma atividade 

de predomínio da assimilação funcional e reprodutora que o indivíduo utiliza para se 

desenvolver, sendo que o jogo primitivo confunde-se com as reações sensório-motoras as 

quais se baseiam no prazer funcional e/ou nas condutas de assimilação. O jogo da imitação 

constitui, com efeito, uma transposição simbólica que sujeita as coisas à atividade do 

indivíduo, sem regras, nem limitações. Para desenvolver a oficina teatral é necessário que o 

professor tenha um método que permita ao educando desenvolver seu potencial criativo 

dentro da temática abordada. Deve-se ainda levar em consideração a faixa etária desta oficina 

e as experiências que trazem consigo. Os exercícios e as rodas de conversa devem ser 

apropriados a idade e vivencia da criança.  Pautado nos princípios do teatro-educação como 

uma forma de reconhecer no jovem educando as suas potencialidades permitindo-lhe 

desenvolver-se em um ambiente aberto às experiências, espera-se que os frutos deste trabalho 

proporcionem um melhor desempenho dos jovens em seus estudos, no entrosamento social e 

nas atividades que exigem reflexão crítica. A pesquisa encontra-se em fase de discussão 

teórica, elaboração de atividades e contatos com as escolas públicas, que aceitem participar do 

projeto no próximo ano semestre letivo.  



Educação para o Trânsito 

Patrícia Alzira Proscêncio: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Maria Aparecida da Rocha Furtado - UNINORTE 

Resumo 

Nesse estudo discutiu-se a Educação para o Trânsito em duas escolas do município de 

Londrina. A importância em trabalhar noções de educação para o trânsito é uma maneira de 

conscientizar desde cedo as crianças para que depois, como adultos, possam ser críticas e 

atuem como cidadãos conhecedores de seus direitos e deveres. Por constituir a escola, um 

espaço significativo na formação e educação do ser humano propôs-se como problema de 

pesquisa: como tem sido desenvolvido o tema a educação para o trânsito em escolas do 

município de Londrina? Existe em Londrina uma Escola Prática Educativa de Trânsito, que 

recebe constantemente estudantes de diversas escolas do município e região. Portanto, o 

objetivo geral buscou verificar o desenvolvimento do tema “Educação para o trânsito” em 

duas escolas do município de Londrina, sendo uma escola pública e outra privada. E, 

especificamente: averiguar como se dá a educação para o trânsito na Escola Prática Educativa 

de Trânsito de Londrina, através da observação das aulas e do estudo do material didático 

próprio da escola. E ainda, verificar e analisar como os professores que visitam a Escola de 

Trânsito utilizam o material que recebem para preparação de suas crianças antes da visita ao 

local. Esse estudo teve como abordagem a pesquisa qualitativa. Para atingir os objetivos 

propostos realizou-se uma visita à Escola de Trânsito para observar as aulas que são 

ministradas às escolas visitantes; foram elaborados três questionários com questões abertas: o 

primeiro com nove questões aplicado à uma das professoras que atuam na Escola Prática 

Educativa de Trânsito. O segundo, com cinco questões, foi respondido por dois 

coordenadores pedagógicos, sendo um de uma escola pública e outro de uma escola privada, e 

o terceiro, com nove questões destinado a seis professores, sendo três da escola pública e três

da escola privada que haviam feito a visitação à Escola de Trânsito. A construção do 

referencial teórico aborda a conceituação do que é entendido por trânsito, aspectos que foram 

considerados relevantes no Código de Trânsito Brasileiro e foram identificados os projetos e 

programas realizados no Brasil e no Estado do Paraná desde a década de 1940, voltados para a 

educação no trânsito. Em seguida discutiu-se a conscientização e formação para a educação 

no trânsito nas escolas do município de Londrina nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Apresentou-se a importância de conhecer e respeitar as leis de trânsito como forma de 

valorizar a vida humana. Para tanto, foi pesquisada a Escola de Trânsito como um todo: sua 

história, os materiais didáticos pedagógicos utilizados, as atividades desenvolvidas 

direcionadas a um público infanto-juvenil onde se ensina e orienta de forma didática e lúdica. 

Com esta pesquisa percebeu-se que além da importância e necessidade de se discutir o tema 

“Educação para o Trânsito” nas escolas, esse também é um assunto de interesse para alunos e 

professores. Há várias possibilidades de desenvolver essa temática explorando inclusive a 

interdisciplinaridade, pode-se elaborar propostas de atividades envolvendo a família, e que 

contribuirá para a aprendizagem dos alunos e tomada de consciência de todos os envolvidos.  



Escolhas e Percepções de Professores: Livro Didático no Ensino Médio 

Sandra Maria Papin Rodrigues: UNIVALE 

Luciane Guimarães Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Gustavo Javier  Figliolo: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Renata Beloni de Arruda: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Resumo 

O livro didático é um dos principais recursos de ensino utilizado pelos professores na escola. 

Desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, tem crescido no Brasil um 

movimento de discussão em relação à análise de material didático, tendo em vista a renovação 

das práticas de ensino e a formação de professores. Uma dessas iniciativas é o Plano Nacional 

do Livro Didático (PNLD) que, a partir de 1996, passou a fazer avaliações e debates, na 

tentativa de promover uma melhor qualidade na produção desse material. Se relacionarmos o 

livro didático para o ensino de literatura, como tal material pode promover aprendizagem 

significativa aos leitores? As escolhas dos livros pelos professores podem expressar 

concepções teóricas sobre o processo de aprendizagem em relação a temática?  Este trabalho 

tem como objetivo analisar como os professores de Literatura do Ensino Médio compreendem 

a utilização, o processo de escolha e as concepções teóricas presentes no livro didático 

adotado na rede pública estadual do município de Ivaiporã/PR, no triênio 2010-2013. 

Caracteriza-se enquanto qualitativo-interpretativo. Como procedimento de coleta de dados 

utilizou-se: questionário, aplicado a doze professores das seis escolas estaduais do município, 

a fim de investigar a concepção de leitura e literatura do professor e de que formas o material 

didático é utilizado. Os resultados indicaram a incorporação do professor aos termos que 

compõem o discurso oficial e escolarizado do ensino literário e a falta de concepções teóricas 

claras que orientem a prática didática. Conclui-se que há a necessidade de investimentos em 

políticas de formação que auxiliem a promoção de mudanças nas concepções pedagógicas e, 

consequentemente, na postura do professor frente ao trabalho com a Literatura e o uso do 

livro didático.  



Ensino Presencial X Ensino à Distância: o Olhar dos Alunos do Curso de 

Publicidade e Propaganda e do Curso de Marketing 

Claudir Sales de Lima: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Fernanda Stocki Sluzek: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Existem duas modalidades de ensino na educação de nível superior: a presencial e à distância. 

A primeira, aplica alunos e professores em um mesmo local e ao mesmo tempo; na segunda, 

alunos e professores encontram-se em locais distintos e não interagem, necessariamente, ao 

mesmo tempo, comunicando-se por meio de tecnologias de informação e comunicação. 

Contudo, nas duas modalidades de ensino a aprendizagem acontece, porém de maneiras 

distintas, já que cada uma apresenta o conteúdo de uma forma ao aluno e este deve se adaptar 

à modalidade selecionada para que ocorra a apropriação dos saberes. Deste modo, este estudo 

procurou identificar as percepções dos acadêmicos de Publicidade e Propaganda, em relação à 

modalidade de estudo do Ensino Presencial e do estudo via Ensino Presencial Conectado, 

conhecido como Ensino a Distância/EaD. Diante disso, por meio de uma abordagem 

qualitativa, procedeu-se um estudo de caso, utilizando-se a ferramenta questionário, na qual se 

buscou verificar as práticas vivenciais percebidas pelos alunos do Ensino Presencial e da 

Educação a Distância. Os resultados indicaram que foi possível comparar a forma de ensinar 

nas duas modalidades e avaliar qual seria a mais adequada ou a preferência do aluno. A 

exigência descrita apontou para a importância de um planejamento, ou seja, de uma 

organização que contemple e produção dos materiais diferenciados, quando esse processo 

envolve a modalidade do EAD. Diante disso, o professor deve ter competências científicas e 

pedagógicas para um bom desempenho do aluno no processo educacional como um todo. Isso 

quer dizer que, independentemente do meio no qual ele está atuando, é preciso que o docente 

tenha consciência do processo e crie estratégias de aprendizagem motivadoras e diferenciadas. 

Quanto ao aluno, percebe-se que os recursos de comunicação têm motivado a sua participação 

nas aulas. Assim, indica-se que as instituições realizem esforços que resultem na percepção do 

Ensino Presencial e da Educação a Distância como partes integrantes do mesmo projeto 

educacional, afinal o que importa é que ambas as estratégias possam contribuir para ampliar, 

em qualidade e em quantidade, as oportunidades educacionais que a instituição coloca à 

disposição da sociedade.  



Ferramentas Digit@is e Educação Básica: Lacunas Entre a Teoria e a 

Prática Docente 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Antonio Lemes Guerra Junior:  Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Ednéia de Cássia Santos Pinho: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Juliana Fogaça Sanches Simm: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Sob o escopo do projeto de pesquisa “Gêneros discursivos: uma investigação das práticas de 

letramento e multiletramento na esfera escolar”, este trabalho está ancorado na investigação 

do modo como os professores da educação básica, atuantes em escolas públicas da cidade de 

Londrina-PR, assumem as ferramentas tecnológicas à sua disposição em sua prática 

pedagógica. Com base nas orientações expressas pelas Diretrizes Para o Uso de Tecnologias 

Educacionais do Estado do Paraná, partiu-se do seguinte questionamento: os professores 

consideram, conforme os desdobramentos teóricos contemporâneos, as novas práticas de 

multiletramento? A partir dessa indagação, objetivou-se: verificar se os professores da 

educação básica, da rede pública, atuantes no Ensino Fundamental e/ou Médio, responsáveis 

por diferentes disciplinas, conhecem as referidas diretrizes; perceber como esses profissionais 

concebem conceitos como os de multiletramento; verificar se os professores têm contato com 

recursos tecnológicos digitais; levantar informações sobre se e como os professores utilizam 

esses recursos em sua prática pedagógica, a fim de que os alunos assimilem os conteúdos de 

sua disciplina por meio deles; e compreender quais são as reais necessidades desses sujeitos, 

no que tange ao uso das novas tecnologias a serviço do processo de ensino-aprendizagem. 

Metodologicamente, procedeu-se a uma pesquisa qualitativa, baseada na coleta de dados, por 

meio do instrumento questionário, a fim de que fossem obtidas informações capazes de 

propiciar uma análise contrastiva entre as teorias assimiladas pelos professores e o modo 

como eles as transpõem em suas ações pedagógicas, em consonância com aspectos 

metodológicos da Análise de Conteúdo proposta por Bardin. Os resultados apontaram, de um 

modo geral, para certo distanciamento entre teoria e prática. Entre os sujeitos investigados, já 

atuantes, na maioria, há uma década ou mais, na educação básica da rede pública, percebeu-se 

que, além de alguns não conhecerem os documentos que regem o uso das novas tecnologias 

disponibilizados pelo Estado do Paraná, muitos ainda não se apropriaram de conceitos 

contemporaneamente disseminados, evidenciando que, mesmo na condição de professores 

especializados em cursos de pós-graduação, falta-lhes a imersão em novas discussões. Além 

disso, fica evidente que o uso de tecnologias por esses profissionais restringe-se a elementos 

básicos, como TV e vídeos, o que os mantém ainda distantes da interatividade propiciada por 

recursos como a lousa digital, já disponível em algumas escolas. Por fim, a grande síntese 

desse distanciamento entre o ideal e o real, de acordo com seus relatos, ainda reside no 

discurso de que lhes falta formação ou, mais especificamente, condições necessárias para que 

a abordagem dos conteúdos de suas disciplinas seja (re)situada, efetivamente, no contexto das 

novas tecnologias.  



Formação Inicial de Professores no Curso de Pedagogia EAD: Espaço Onde 

Também se Constrói um Professor 

Jackeline Rodrigues Gonçalves Guerreiro: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Okçana Battini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

A formação do professor é fator primordial na profissionalização docente. Para Gatti (2010), a 

formação docente está ligada ao ensinoaprendizagem, estrutura escolar, a gestão escolar e 

outros fatores da rotina pedagógica que possibilitem os profissionais da educação a 

enfrentarem os desafios encontrados no desenvolvimento da profissão. A pesquisa pretende 

levantar como se dá a formação docente no Brasil, apresentar a possibilidade de formação 

docente através da EAD, traçando aspectos importantes como os saberes necessários para a 

docência que Tardif (2007) e Pimenta (2008) trazem como referência essencial no campo da 

formação docente. Têm-se como objetivos, compreender o processo de formação inicial de 

professores de um curso de Pedagogia EAD e o porquê o aluno / a aluna optou fazer este 

curso; analisar os motivos da escolha em ser professor e a leitura que o aluno tem a respeito 

da docência; identificar positividades e fragilidades da formação do Professor através da 

modalidade à distância de ensino. Os participantes da pesquisa foram 38 alunos e alunas do 

Curso de Pedagogia EAD, do 3º ao 6º Semestre do ano letivo 2015 que fazem parte do Projeto 

de Iniciação Científica de 17 Polos de Apoio Presencial do Brasil, da UNOPAR. A pesquisa 

encontra-se na fase de análise dos dados, sendo que buscamos compreender as positividades e 

fragilidades desta formação; se o curso de Pedagogia possibilita entender desafios e 

possibilidades da profissão docente; o que os alunos entendem por formação continuada além 

de compreender qual a importância da formação do professor ao longo da carreira profissional 

e ainda sobre a utilização de tecnologias na formação do professor. É possível observar até o 

presente momento que a EAD, torna-se importante no processo de formação docente, visto as 

necessidades formativas no processo inicial da profissão, e no decorrer dela. Percebe-se que 

formar o professor através da EAD é uma estratégia para atingir cidades com poucos recursos, 

como Universidades ou faculdades e ainda atender professores que já atuam na área, porém 

sem formação acadêmica. Observa-se ainda que há muito ainda que se ampliar na EAD no 

que tange a formação docente, como melhoria de comunicação, para qualificar esta formação 

dentro desta modalidade de ensino.  



Game na Escol@: uma Investigação dos Jogos como Ferramenta a Favor 

da Aprendizagem 

Merris Mozer: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Resumo 

O resultado dos estudos realizados pelo Movimento Todos Pela Educação (2014) apontou que 

grande parte dos alunos matriculados na última série da educação básica - nono ano - ainda 

não tinha o domínio dos saberes mínimos necessários para o andamento adequado das 

operações matemáticas. Dito em percentuais, o déficit de aprendizagem apontado na pesquisa 

foi de 85,3%. Tal estudo veio ao encontro da realidade que encontramos na esfera escolar. 

Diante disso, enquanto mestranda, elaboramos uma pesquisa de caráter qualitativo, descritivo, 

analítico, vinculada à linha de pesquisa “Ensino de Linguagens e suas Tecnologias”, junto ao 

PPGENS/UNOPAR, tendo como ponto de partida nossa prática docente junto aos alunos da 

sala de apoio cujas dificuldades de aprendizagem eram prementes. Assim, em busca de uma 

alteração no nível de aprendizagem do educando, com aportes teóricos da Pedagogia 

Histórico Crítica, ancorados nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná), elaboramos um 

Plano de Trabalho Docente, tendo como estratégia de ensino a exploração dos jogos na esfera 

escolar. Para tanto, recorremos aos estudos de Papert, o qual defende que seja apresentado ao 

aluno outras maneiras de aprender, por meio de pesquisa-ação, utilizando-se de estratégias de 

gameficação aplicada à matemática. A partir disso, elaborou-se o objetivo desta comunicação, 

que é analisar como o princípio da gameficação aplicado aos jogos casuais pode favorecer as 

metodologias para o ensino da matemática. Os resultados apontaram que, por meio da 

exploração do princípio da gameficação aplicado aos jogos casuais, foi possível favorecer as 

metodologias para o ensino da matemática, além de possibilitar a reflexão sobre o surgimento 

das Redes Sociais e seus jogos casuais, visto que eles se encontram presentes no cotidiano dos 

alunos, proposições estas já referendadas por Lévy, no que tange ao fato de os jogos  

propiciarem um trabalho diferenciado e, por isso, tentem a motivar a aprendizagem para o 

estudo. 



Gestão da Sala de Arte 

Carolina de Paula: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Rosemari Bendlin Calzavara: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. E-mail: 

rosemari.calzavara@unopar.br.  

Resumo 

A modernidade traz novos conceitos de como se trabalhar em sala de aula. O objetivo deste 

artigo é partilhar uma experiência na disciplina de Arte apresentando uma discussão sobre as 

práticas utilizadas com vistas a um trabalho dinamizado e produtivo. Tendo à disposição uma 

sala exclusiva para as aulas de arte, se torna comum os alunos trabalharem de forma diferente, 

como por exemplo, em grupos de quatro alunos, em carteiras próprias para essa quantidade, 

além de terem a liberdade de escolher com quem querem trabalhar. Dessa forma se propicia 

uma possibilidade de desenvolver com os alunos a chamada visão empreendedora. Essa visão 

tem como objetivo, permitir desde as séries iniciais uma postura pensadora voltada para a 

criatividade e a solução de problemas. Tendo como aporte teórico autores que praticaram 

metodologias funcionais que colaboraram para uma melhor qualidade de aprendizagem 

observou-se que a criança deve aprender em um ambiente de liberdade e autonomia, 

deixando-se de lado a pedagogia autoritária e disciplinadora da chamada escola tradicional. O 

autoritarismo age diretamente na vontade do outro, e sendo rígida demais, pode desenvolver 

uma resistência ainda maior nos alunos, especialmente numa disciplina que pressupõe 

liberdade e criatividade. O professor deve estar atento e articular as ações de forma que o foco 

da atividade não se perca delimitando o tempo para cada coisa a se fazer. É preciso que as 

atitudes do docente sejam coerentes para se atingir o objetivo da aprendizagem. A linguagem 

corporal tem que trabalhar em conjunto com as regras estabelecidas. Neste caso é importante 

observar o que se chama de vigilância tranquila, onde o professor não terá possivelmente o 

controle total da sala de aula, mas atingirá melhor os objetivos das atividades aplicadas, 

diminuindo assim, a resistência e consequentemente abrindo espaço para a receptividade. 

mailto:rosemari.calzavara@unopar.br


Gestão da Sala de Aula na Educação Básica: Estratégias Docentes para 

Viabilizar o Ensino 

Fábio Luiz da Silva: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR 

Fabiane Tais Muzardo: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR 

Resumo 

Considerando que é a sala de aula o lugar onde ocorre a prática do ensino, esta pesquisa 

objetiva compreender as estratégias utilizadas pelos docentes da educação básica na gestão de 

sala de aula objetivando o ensino. Utilizando os conceitos de gestão de sala de aula, 

representação e saber docente, pretende-se acessar e compreender o objeto de estudo. Para 

isso, foi utilizada uma abordagem predominantemente qualitativa na pesquisa, com o uso da 

observação investigativa e questionário. Foram estudadas salas de aula do sistema público de 

ensino, limitando-se ao nível fundamental II e às disciplinas de História e Matemática. Foi 

possível perceber que uma das principais dificuldades encontradas pelos professores na gestão 

da sala de aula é a administração do tempo. Diversos fatos, além do controle do professor, 

afetam o bom uso do tempo em sala para o ensino efetivo. Foi possível verificar igualmente 

que não existe praticamente formação, seja inicial ou continuada, para preparar os professores 

nesse aspecto do trabalho docente. Por isso, pequenas ações que poderiam contribuir para um 

ambiente mais propício ao ensino e à aprendizagem deixaram de ser praticadas pelas 

professoras observadas. Podemos exemplificar com a situação na qual a professora explicava 

o conteúdo enquanto muitos alunos conversavam simultaneamente; isso dificulta a

aprendizagem de todos e poderia ser facilmente contornado pelo professor. Pretendeu-se 

contribuir para o conhecimento das práticas docentes de gestão de sala de aula, inclusive com 

a possibilidade da identificação das mais eficientes.  



Gestão de Sala de Aula: a Indisciplina sob a Perspectiva dos Alunos 

Célia Andréia Sant' Anna: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Fábio Luiz da Silva: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Resumo 

Este artigo apresenta o resultado de uma pesquisa a qual procurou investigar a visão dos 

alunos a respeito da indisciplina em sala de aula, à luz dos conceitos abordados no livro 

Gestão do Comportamento e da Disciplina em Sala de Aula, de WALTERS & FREI. Foram 

amostrados 12 alunos do 7º ano do ensino fundamental, em uma escola central da cidade de 

Londrina, Paraná, por meio de questionários e entrevistas, analisando questões relativas a 

escola, postura dos alunos diante dela e seus conceitos de indisciplina. Este tema é um dos 

grandes entraves da educação contemporânea, sendo tema recorrente tanto em reuniões de 

professores quanto em conselhos de classe. É importante salientar que a literatura nacional é 

escassa e ainda, as traduções encontradas dizem respeito a pesquisas realizadas em países com 

contextos  socioeconômicos distintos. Entre os resultados da pesquisa, destacamos que a 

perspectiva dos alunos revela não somente concepções próprias sobre indisciplina escolar, 

mas também intencionalidades e sentidos que denunciam a fragilidade e a inconsistência de 

determinadas práticas pedagógicas exercidas pelos professores. Pretendemos com este estudo, 

contribuir para a criação de posturas preventivas de gestão de sala de aula, indicando 

possíveis ações e auxiliando professores e gestores escolares a refletir a respeito de sua 

conduta mediante o ambiente escolar. 



Gêneros: Práticas de Letramento e Multiletramento na Era Tecnológica 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Themis Farias de França Desiderio:  Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Hudson Rodrigo Cruz: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR 

Idelma Maria Nunes Porto: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Resumo 

O projeto de pesquisa “Gêneros discursivos: uma investigação das práticas de letramento e 

multiletramento na esfera escolar” coordenado pela docente do Programa de Pós-Graduação 

em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias (UNOPAR), desenvolvido 

em parceria com professores do Curso de Letras (UNOPAR), professora da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); alunos do Ensino Presencial Conectado (EaD); 

alunos do PPGENS/UNOPAR; e docentes da educação básica. A partir desse amplo projeto, 

foram montados dois subprojetos. O primeiro: “Novas tecnologias e escola: diálogos 

possíveis e necessários para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem em uma 

sociedade na qual imperam textos multimodais”, é desenvolvido por aluna de EaD - 

UNOPAR/Montes Claros-MG), com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). O segundo: “Os gêneros midiáticos como práticas de 

letramento e multiletramento na escola”, é levado a campo via aluno de iniciação científica, 

(EaD/UNOPAR/Araçuaí-MG), com bolsa da Fundação Nacional de Desenvolvimento do 

Ensino Superior Particular (FUNADESP). Esses projetos seguem a metodologia de pesquisa 

do projeto maior, ou seja, desenvolve-se a pesquisa qualitativa, etnográfica, ancorada na 

Linguística Aplicada, empreendida por meio da pesquisa analítica-descritiva. Partimos da 

questão de pesquisa:  na esfera escolar, como o professor pode utilizar os gêneros que 

circulam em suportes midiáticos, no processo de ensino-aprendizagem, para promover o 

trabalho integrado entre leitura, produção/refacção textuais e análise linguística? Essa questão 

motivadora conduz aos grandes objetivos: investigar como as tecnologias podem ser 

ferramentas eficazes para o ensino, na era dos multiletramentos; e analisar a proficuidade da 

abordagem dos gêneros discursivos midiáticos como prática de letramento e multiletramento 

na esfera escolar. Justificamos a relevância do estudo dos gêneros discursivos, enquanto 

práticas de letramento e multiletramento, na esfera escolar, educação básica, sobretudo porque 

abarca textos das diversificadas esferas, o que vem ao encontro das indicações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, visto que se trata de enunciados concretos que 

expressam o uso social da língua. Enquanto resultados de pesquisas, já foi possível a 

participação dos alunos no 18º Encontro de Atividades Científicas da UNOPAR, realizado em 

novembro de 2015, além da apresentação, pela bolsista CNPq, da comunicação oral “A leitura 

e a literatura na era digital: diálogos possíveis e necessários”, durante o VII Seminário de 

Pesquisa em Literatura e Criação Literária - A palavra reinventada: com quantos caracteres se 

faz literatur@?, realizado também em novembro de 2015, em Montes Claros-MG. Os 

resultados das pesquisas realizadas até este momento pelos projetos mencionados apontam 

que os recursos tecnológicos podem ser considerados como ferramentas profícuas a favor do 

processo de ensino-aprendizagem.  



Literatura Digital e Hipertexto 

Hermar Augustinho da Cruz: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Anderson Teixeira Rolim: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Diferente da literatura digitalizada, os chamados e-books, a literatura digital é originária do 

meio digital; ela é criada por programação e pode integrar diferentes recursos linguísticos e 

códigos visuais e sonoros bastante complexos. Nosso trabalho centra-se no hipertexto por ser 

ele o principal elemento e o recurso mais característico desde o início das primeiras 

experiências nos anos 1950 por Theo Lutz. Iniciamos com uma síntese histórica do uso do 

hipertexto desde antes do meio digital, passando por suas várias fases de desenvolvimento, até 

uma análise crítica da obra Twelve Blues de Michael Joyce publicada em 1987, a qual encerra 

o período de uso do hipertexto puro e se inicia a produção de obras com conteúdo multimídia,

como sons, imagens, ícones, gráficos e animações, caracterizando assim uma tipologia mais 

complexa, de maior indeterminação na classificação dessas obras, pois nelas, nem sempre a 

literatura joga um papel importante, estando essas obras mais próximas de outras artes como o 

cinema e os quadrinhos, e assim, não podendo mais serem classificadas como literatura digital 

no seu stricto sensu. A principal conclusão é de que essas obras ainda não são produzidas em 

quantidade significativa por falta de recursos básicos de informática. Não existem programas 

gratuitos específicos para se treinar e adquirir competência, os recursos de programação para 

Internet ainda não são fáceis de se utilizar e os programas de design ainda são voltados 

somente para o texto impresso. Não há uma bibliografia acessível do que já foi publicado e os 

autores raramente produzem esse tipo de literatura. Entretanto, temos uma perspectiva 

otimista quanto a essas obras a partir do surgimento de aplicativos bem simples, que possam 

ser acionados de dispositivos móveis populares e acessíveis aos estudantes, portanto os 

educadores não podem esperar que todos os alunos tenham determinada tecnologia, e sim, 

trabalhar com esses recursos mais simples a que eles efetivamente têm acesso. 



Leitura Literária e Teatro na Sala de Aula 

Rosemari Bendlin Calzavara: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Nicole Perdigão Lopes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Erick Souza Santos: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Entende-se que o estudo e investigação da leitura do texto dramático em diferentes níveis 

educacionais se fazem importantes na formação do jovem leitor. O projeto “Leitura literária e 

teatro na sala de aula” tem como objetivos principais pesquisar e aprofundar conhecimentos 

sobre a abordagem do gênero dramático na escola além de colaborar com a formação do 

leitor/espectador do texto literário dramático. A pesquisa busca aliar leitura e representação 

dos textos dramáticos em escolas de nível fundamental e médio. Sua metodologia baseia-se 

em atividades de leitura, estudo crítico-reflexivo dos textos dramáticos, jogos teatrais e 

consequentemente na montagem e representação cênica do texto lido. Ampliando seu 

universo de informações a presente pesquisa visa a reconhecer a importância de que forma e 

conteúdo são significantes na arte literária.  O maior objetivo do teatro na escola é promover a 

expressão e o conhecimento e envolver os alunos nas mais diversas maneiras em atividades de 

aprendizado multidisciplinar. A pesquisa pauta-se em estudos e discussões teóricas que 

fundamentam a proposta para futuramente entrar em contatos com as escolas públicas, que 

aceitem participar e desenvolver as atividades do projeto. O teatro-educação fundamenta-se 

em princípios que reconhecem no jovem educando as suas potencialidades permitindo-lhes 

desenvolverem-se em um ambiente aberto às experiências, espera-se que os frutos deste 

trabalho proporcionem um melhor desempenho dos jovens em seus estudos, no entrosamento 

social e nas atividades que exigem reflexão crítica.  A avaliação e a realimentação da pesquisa 

é contínua, sempre analisando as atividades realizadas, para sanar as eventuais falhas e 

realizar um trabalho que efetivamente proporcionem atingir as metas almejadas.  



Meios de Comunicação no Processo Educacional 

Márcia Cristiane Canguçu Rodrigues de Souza: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Rosemari Bendlin Calzavara:  Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Resumo 

Os meios de comunicação têm função social e devem ser colocados a serviço da formação de 

cidadãos como contribuintes na melhora de práticas educacionais. Discutir as relações entre a 

comunicação e a educação constitui o objeto desse artigo, que visa avaliar as peculiaridades 

da mídia como reforço no processo de ensino-aprendizagem. A educomunicação é um novo 

campo de atuação com incontáveis possibilidades de ação, que podem agregar valor na 

formação de indivíduos comprometidos com a sociedade. Não meros expectadores, mas 

protagonistas da vida real. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico 

abordando a importância da visão crítica da mídia, podendo contribuir para o 

desenvolvimento intelectual e cultural dos educandos. A educomunicação tem se configurado 

como intervenção social, ampliando as perspectivas de utilização dos meios de comunicação 

nos espaços educacionais, enfatizando a reflexão e trabalhando habilidades para o exercício 

da cidadania. A evolução contínua dos meios de comunicação deve ser vista como aliada ao 

processo educacional. Televisão, jornal, rádio, revista, internet etc. produzem mensagens e 

cabe aos receptores a visão crítica dessas mídias. O processo de comunicação só é concluído 

com a resposta de quem recebeu a mensagem. É impossível negar o desenvolvimento 

tecnológico nos tempos atuais, sendo fundamental à prática docente, o acompanhamento da 

evolução do mundo. Para tanto, é preciso estar aberto às mudanças, agir sem medo e sem 

conceitos pré-estabelecidos. É preciso fugir do tradicionalismo do quadro negro e giz branco. 

Na era digital, dinamismo e criatividade são peças chaves para atrair a atenção dos educandos 

e promover sua formação integral, visando o desenvolvimento da sociedade. Aos educadores 

cabe a missão de promover a construção de valores, atribuindo significado às práticas 

educacionais. A pesquisa constatou a importância da educomunicação, considerando viável a 

utilização dos meios de comunicação como apoio no processo educacional. A educação não 

só pode como deve beneficiar-se das oportunidades oferecidas pelos meios de comunicação. 



Metodologia do Colégio Sesi no Município de Londrina: Processo Ensino-

Aprendizagem na Disciplina de Biologia 

Tânia Belizario Mastelari: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Andréia de Freitas Zômpero: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O ENEM estrutura a partir de uma matriz de competências e habilidades que fundamenta a 

construção de itens avaliativos que foram implementados pelo governo brasileiro, para a 

elaboração de provas, onde especialistas definem um conjunto de habilidades consideradas 

essenciais e, a partir delas constroem os instrumentos de avaliação. O presente trabalho visa 

analisar a Metodologia do Colégio Sesi, que envolve a metodologia das Oficinas de 

Aprendizagem. O trabalho tem como objetivo identificar quais as competências e habilidades 

que o aluno desenvolve ao passar pela Oficina de Aprendizagem e, como estas competências 

e habilidades estão articuladas com o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, já que esta 

constatação é de fundamental importância considerando o impacto que pode produzir no 

processo ensino -  aprendizagem.  O trabalho será desenvolvido em um Colégio da região de 

Londrina, com alunos do ensino médio, que estejam cursando uma oficina na área de Ciências 

da Natureza, Matemática e suas tecnologias, na disciplina de Biologia. Será aplicado, antes do 

início da Oficina, questões constantes nas provas do Enem em anos anteriores, de acordo com 

as competências e habilidades voltadas a temática da oficina e, após o término da oficina, 

questões validadas pelo Enem também de anos anteriores e, que possam averiguar as mesmas 

habilidades e competências propostas na oficina de aprendizagem e pelo Enem, para que seja 

realizado a comparação de dados e se o processo de aprendizagem se deu de forma efetiva.  

Será analisado a aprendizagem significativa proposto por Ausubel, Zabala e demais na 

perspectiva da aprendizagem conceitual e procedimental. O referencial analítico será 

fundamentado nos critérios de avaliação propostos pelo SESI. Este estudo se faz necessário, 

pois observa – se que os alunos não estão tendo desempenho satisfatório nas provas do 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio mesmo que a metodologia proporcione um 

aprendizado contextualizado. Permitirá a orientação pedagógica do Colégio, refletir sobre o 

desempenho dos alunos frente ao desenvolvimento das oficinas e, apontar possíveis 

intervenções que melhorem o aprendizado e desempenho no desenvolvimento das 

competências e habilidades propostas no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  



Moda: Forma de Representação Social 

Marlene Vitoria Biscaro: Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco e Universidade Norte do 

Paraná -  UNOPAR. 

Fabio Luiz Silva: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Resumo 

Este artigo é um recorte parcial dos dados da pesquisa de dissertação de mestrado em 

andamento, intitulada “Corpo e Mídia: fronteiras (in)visíveis”. À medida que a sociedade se 

transforma, estabelecem-se novas configurações do corpo para interação no contexto social. 

Com isso, a moda se tornou um artifício de diferenciação e aceitação da cultura corporal, 

portanto, as roupas não são vistas mais como proteção, mas sim, um adorno que enfatiza a 

definição do ser social. Sendo assim, as pessoas passaram a ser aquilo que vestem, pois, ao 

invés do corpo moldar a roupa, é a roupa que molda o corpo, restando um corpo com suas 

marcas. Neste cenário, propõe-se como objetivo analisar as representações de corpo de 

acadêmicos de Educação Física da Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio. A pesquisa 

foi desenvolvida com 72 acadêmicos, tendo como instrumentos de investigação um 

questionário online com perguntas fechadas e abertas. Os resultados enunciam que as vestes 

atribuem valores de identidade pessoal e social. Sugerem-se, a partir de leituras e debates, 

discussões específicas sobre o assunto, de tal forma que os acadêmicos possam compreender a 

influência da mídia em relação à moda, e, a partir disso, estejam mais preparados para não 

serem manipulados num mundo em que prevalece o consumismo. 



Motivação para Aprender e Utilização de Estratégias de Aprendizagem: 

uma Análise no Ensino Técnico na Área de Saúde do IFPR-Campus 

Londrina 

Juliana Gomes Fernandes: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Flávio Bento: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR 

Resumo 

O Ensino Técnico no Brasil teve uma expressiva expansão nos últimos anos, e essa expansão 

vem atraindo um público diversificado quanto a questões relacionadas à idade, gênero, 

formação acadêmica, perspectivas de carreira dentre outros. Tais aspectos suscitam reflexões 

e questionamentos acerca da qualidade da motivação para aprender destes alunos bem como 

das dificuldades encontradas em sala de aula durante o processo de aprendizagem. No que 

tange a motivação para aprender, verifica-se que a mesma é um tema discutido em diferentes 

espaços e culturas, visto que as ações humanas sempre serão movidas e direcionadas em razão 

de fatores, sejam internos ou externos. Já ao que se trata das estratégias de aprendizagem, 

essas podem ser utilizadas pelo indivíduo para diferentes e variados propósitos, e englobam 

todos os procedimentos utilizados pelos estudantes para a realização de tarefas. Neste sentido 

a presente proposta de pesquisa pretende analisar qual a relação entre a motivação para 

aprender dos alunos dos cursos técnicos em saúde, do Instituto Federal do Paraná (IFPR)-

Campus Londrina, com a utilização de estratégias de aprendizagem pelos mesmos. Para tanto 

será realizada uma pesquisa aplicada, descritiva, quantitativa e qualitativa com todos os 

alunos dos cursos técnicos da área de saúde do IFPR –Campus Londrina, utilizando-se como 

instrumentos a Escala de Motivação de Estudantes do Ensino Fundamental, adaptada e 

validada ao ensino técnico profissional e a Escala de Estratégias de Aprendizagem para 

Adultos. Os dados coletados serão submetidos a análise estatística e de correlação. Pretende-

se dessa forma auxiliar o corpo docente dos cursos técnicos pesquisados a reconhecerem o 

perfil dos seus alunos nos aspectos relacionados a qualidade de motivação e utilização de 

estratégias de aprendizagem, podendo dessa maneira orientá-los em qual direção seguir para 

melhorar sua prática pedagógica, bem como contribuir para uma melhor articulação dos 

projetos pedagógicos aos processos educacionais de aprendizagem e para a discussão dos 

processos de ensino-aprendizagem no contexto de cursos técnicos na área de saúde. 



Música no Ensino Fundamental: Práticas e Saberes nas Escolas Urbanas da 

Rede Municipal de Ensino de Londrina-Pr 

Tatiane Jardim: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Fábio Luiz da Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

A presente pesquisa apresenta como objetivo mapear as práticas e os saberes de música nas 

escolas urbanas da Rede Municipal de Londrina, para compreender como o ensino de música 

acontece no município na perspectiva dos professores. O referencial teórico está 

fundamentado no conceito de saberes docentes de Maurice Tardif e nas pesquisas da área de 

educação e educação musical. Do ponto de vista metodológico, optou-se por uma pesquisa de 

campo, com abordagem qualitativa. A primeira fase da pesquisa conta com um levantamento 

de dados, obtidos através de um questionário, a fim de conhecer sobre a existência do ensino 

de música nas Escolas Urbanas do Município de Londrina. Busca-se conhecer, os saberes dos 

professores que atuam com tal conhecimento e como o ensino da música é trabalhado. Na 

segunda fase, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com coordenadores dos projetos 

"Um canto em cada canto" e "Musicando na escola", ambos parcerias entre a Secretaria de 

Cultura e a Secretaria de Educação de Londrina. A terceira fase apresenta observações e 

entrevistas com três professoras formadas no curso de Segunda Licenciatura em Música 

através do PARFOR (Plano Nacional de Professores de Educação Básica), as quais são 

concursadas pelo município e entrevistas com duas funcionárias que atuam no apoio 

pedagógico da Secretaria de Educação. A análise dos dados foi realizada através do método 

compreensivo. As categorias estabelecidas foram baseadas nos saberes profissionais, 

disciplinares, curriculares e experienciais, propostos por Tardif (2012) e relacionadas com os 

saberes experienciais da autora. Essas quatro categorias foram destacadas pelos 

coordenadores dos projetos em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. As análises 

referentes aos profissionais concursados pela rede municipal de ensino sinalizaram a falta de 

saberes disciplinares e curriculares. Os saberes evidenciados nas entrevistas contidas na 

terceira fase da pesquisa foram os saberes profissionais, curriculares e experienciais. Espera-

se que os resultados obtidos possibilitem a reflexão sobre os avanços e as dificuldades 

encontradas pelos professores para trabalhar a música na escola, favorecendo a continuação 

de projetos existentes e a elaboração de novas estratégias, para que, assim, a educação musical 

nas escolas municipais possa se desenvolver. 



Novas Tecnologias e Educação: a Mediação no Processo de Ensino-

Aprendizagem de Linguagens via Rede Social Facebook 

Andressa Aparecida Lopes: 

Rejane Aguiar da Silva: 

Resumo 

Indagações sobre objetos e fundamentos teórico-metodológicos acerca do ensino de 

linguagens vêm sendo realizadas ao longo das últimas décadas diante de uma necessidade 

prática de abordagem dos conteúdos. Desde a década de 1990, as novas tecnologias e o acesso 

à internet têm ascendido de forma progressiva e, atualmente, já estão incorporadas às diversas 

práticas sociais. Nesse sentido, o presente estudo objetivou refletir o processo de ensino-

aprendizagem de linguagens no ensino fundamental com a mediação de atividades via 

facebook. Além da necessidade contemporânea de inserir as novas tecnologias às práticas de 

letramento escolares e não escolares, acredita-se obter resultados significativos no que diz 

respeito à participação efetiva dos alunos nas práticas em sala de aula, uma vez que o trabalho 

diferenciado - via instrumentos que são cotidianos aos discentes – possibilita motivações e 

interesse por parte do público em questão. Esta pesquisa constrói-se num trabalho qualitativo-

interventivo realizado em uma turma de nono ano do ensino fundamental da rede pública de 

ensino e alicerça-se nas considerações teórico-metodológica da Linguística aplicada, por meio 

de Rojo (2012), Moita Lopes (2006), Mendonça (2013) e Dionísio (2011); e do Letramento/ 

Letramento Digital por meio de concepções e considerações de Xavier (2005, 2011), Mafra 

(2015), Buzzato (2012) e Coscarelli (2006). Dessa forma, pretende-se, ao longo das reflexões, 

demonstrar como a mediação tecnológica possibilita um processo de ensino-aprendizagem 

qualitativo e significativo para os discentes, especialmente ao considerar que, segundo os 

Estudos do Letramento, as práticas, escolarizadas ou não, devem ser adequadas às realidades 

discursivo-sociais do grupo em questão.  



O Ensino de Literatura Mediado pelas Novas Tecnologias 

Eliana Cristina Scheuer: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Rosemari Bendlin Calzavara: Univeridade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

O presente pôster é parte da dissertação de mestrado que teve como objetivo geral investigar a 

visão dos alunos sobre literatura e o uso das tecnologias na escola. No recorte sinalizamos o 

trabalho realizado na disciplina de literatura com alunos da 1ª série do ensino médio, em uma 

escola pública localizada na região central da cidade de Londrina-PR, quando procuramos 

verificar, na visão do aluno, de que forma a tecnologia pode ser utilizada em sala de aula. Para 

atingirmos tais objetivos, foi realizada uma pesquisa de campo no período de agosto a 

novembro de 2014, tendo como instrumento o questionário. Para compreender e encontrar 

caminhos, respaldamo-nos nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN) quando em um de 

seus objetivos afirma que os alunos sejam capazes de saber utilizar diferentes fontes de 

informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos, questionar a 

realidade, formular e resolver problemas, bem como utilizar o pensamento lógico, a 

criatividade, a intuição e a capacidade de análise crítica. Buscamos ainda embasamento em 

teóricos, que através de suas reflexões e experiências nos proporcionam fundamentações que 

auxiliam tanto na compreensão do universo escolar como no processo de ensino e 

aprendizagem mediados pelas novas tecnologias. Nos resultados verificamos que o uso que de 

dispositivos móveis (celular) contribuiu na compreensão e leitura dos textos literários e no 

conhecimento de seus respectivos autores contribuindo para a aprendizagem dos alunos, 

orientados por estratégias, orientações e planejamentos acompanhadas pelo professor em sala 

de aula. 



O Emprego de Jogos Didáticos como Ferramenta Motivacional e 

Estimuladora da Aprendizagem no Ensino da Matemática 

Jaqueline de Brito Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Luciane Guimarães Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O jogo é um instrumento que pode ser utilizado como recurso de ensino aprendizagem, pois 

caracteriza-se também como material didático quando aplicado com fins pedagógicos, de tal 

forma que a função do lúdico atrelado ao ambiente escolar é convidativo para despertar o 

interesse e motivação. O emprego dos jogos didáticos no ensino da matemática é um 

instrumento importante para desenvolver a compreensão de conteúdos diversos. Esta pesquisa 

se faz importante devido às dificuldades e os desafios do ensino da matemática perante a falta 

de motivação e interesse dos alunos, muitas vezes decorrentes da defasagem e dos estímulos 

metodológicos. Para a coleta de dados, teve como base o levantamento bibliográfico e 

exploratório. De tal forma, esta pesquisa tem por objetivo geral demonstrar a contribuição do 

jogo para o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de matemática, já aos objetivos 

específicos compreendem em: apresentar atividades lúdicas por meio de jogos didáticos; 

investigar a aplicação dos jogos como ferramenta de aprendizagem; analisar as contribuições 

dos jogos para o processo o desenvolvimento cognitivo.  Com a análise dos resultados 

coletados neste estudo os jogos são instrumentos motivadores que permeiam discussões, 

debates, reflexões, problematizações e socializações, habilidades essenciais para a 

aprendizagem. Assim, como por meio desta metodologia são estimulados raciocínio lógico, 

dedutivo, qualitativo e interpretativo dos conteúdos matemáticos. Ainda o emprego de jogos 

na matemática como em qualquer disciplina deve seguir por planejamento de objetivos 

educacionais, sem desvincular do real objetivo relacionado ao conteúdo. Assim como o 

professor deve ser um mediado, que estimule o senso de investigação e da descoberta para a 

construção de uma aprendizagem colaborativa e participativa. Igualmente neste método de 

ensino podem ser empregados materiais manipulativos, abstratos e concretos. 



O Trabalho com Bebês: uma Reflexão sobre Ambientação e Espaços no 

Berçário 

Rosane Aparecida Belieiro Malvezzi: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Bernadete de Lourdes Streisky Strang: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Com a implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, 

aprovadas em 2009, as unidades escolares de educação infantil passam a representar espaços 

no qual as interações e brincadeiras são eixos pedagógicos fundamentais. A criança pequena 

requer a compreensão desses dois conceitos de forma muito peculiar. Ao pensarmos nos 

cuidados nas unidades de educação infantil há que se considerar a existência de uma a 

articulação entre os dois conceitos: cuidar e educar. Ao pensar em criança, deve-se ter bem 

clara a concepção e o entendimento de que está é um sujeito ativo e, sobretudo, é um cidadão 

de direito. Tanto ela quanto a sua família deve ser acolhida e compreendida como parceiros 

no processo de educação de seus filhos. Cabe destacar que os espaços de educação infantil são 

hoje ambientes que possuem função sociopolítica e pedagógica e que nesses espaços são 

ofertadas outras formas de sociabilidade e de subjetividade.  



Os desafios, Possibilidades e Limitações na Construção e Implementação do 

Currículo de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Londrina 

Rosane Aparecida Belieiro Malvezzi: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Bernadete de Lourdes Streisky Strang: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

Há um percurso histórico considerável em torno do surgimento das primeiras ações de 

assistência às crianças no Brasil. Somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 é 

que a Educação Infantil passa a se constituir na primeira etapa da educação básica. Desde 

então, o município vem se organizando em função da construção e implantação do currículo 

específico dessa modalidade de ensino. O presente projeto de pesquisa pretende resgatar, 

analisar e compreender o processo histórico da implantação do currículo da Educação Infantil 

no município de Londrina. Para isso, torna-se importante analisar o processo histórico da 

implantação das unidades de educação infantil e da construção do currículo de Educação 

Infantil na Rede Municipal de Ensino de Londrina tendo como base as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Busca-se também analisar o caminho percorrido para 

compreender os desafios encontrados no processo de construção do currículo da Educação 

Infantil na Rede Municipal de Ensino de Londrina. Nesse sentido, esse trabalho fundamenta-

se em um estudo exploratório e descritivo, do qual consta revisão de bibliografia sobre 

conceito e história da infância e da educação infantil e, mais precisamente, da história dessa 

modalidade de ensino em Londrina e da análise dos documentos legais e das diretrizes 

curriculares nacionais. Assim, torna-se essencial estabelecer uma linha história da trajetória da 

educação infantil no município de Londrina, chegando aos dias atuais, quando da ampliação 

de unidades, da construção de outras e da municipalização de algumas unidades filantrópicas. 

Há atualmente um movimento em torno da construção e implementação do currículo, o qual 

será documento base para o planejamento das experiências, dos espaços e dos ambientes nos 

Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI).  



Os Regimes Totalitários dos Anos 1930 sob a Luz do Conceito de 

Experiência em Alunos do Nono Ano a Partir da Análise do Jornal dos 

Sports 

Osvaldo Fiorato Junior; Universidade Estadual de Londrina - UEL. 

Resumo 

Este trabalho se apresenta com a finalidade de refletir sobre os objetivos, metodologia e 

resultados das aulas oficinas, com análises de fontes históricas, possibilitadas via o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), realizadas no Colégio Estadual 

Tsuru Oguido, Londrina-PR, com alunos do nono ano, com idades entre 13 e 14 anos. Nestas 

atividades realizadas, o tema principal trata-se da questão da intolerância em grandes eventos 

esportivos da década de 1930, entre as Copas do Mundo de 1934 (Itália) e 1938 (França), 

assim como as Olímpiadas de 1936 (Berlim). Entre um dos objetivos a serem alcançados, foi 

estipulado que os alunos pudessem compreender a utilização do meio esportivo para 

propaganda e justificação de regimes totalitários, no caso da Copa de 34 e Olímpiadas de 36, 

promovidas na Itália fascista e na Alemanha nazista. Tal qual, esperava-se a associação do 

futebol brasileiro com a ideologia do Estado Novo, sob a percepção da preparação e 

participação brasileira na Copa da França, em 38. Com efeito, como forma de avaliação 

diagnóstica, foi aplicado um questionário de conhecimentos prévios para avaliar o nível de 

entendimento sobre o assunto. De maneira geral, os alunos demonstraram conhecer muito 

pouco a respeito de casos de utilização do esporte para justificação e propaganda de governos 

autoritários (e democráticos), porém, alguns puderam perceber na sua experiência pessoal 

exemplos de intolerância expressos na prática do futebol. Como embasamento teórico, 

buscamos referência em Jorge Larrosa e seu conceito de experiência. Em razão de 

percebermos que estudantes respondem muito melhor à aprendizagem a partir da sua 

vivência, daquilo que lhes toca, lhes passa. Neste sentido, foram devidamente analisadas seis 

edições diferentes do periódico carioca Jornal dos Sports (propriedade do famoso cronista 

Mário Filho) por grupos de aproximadamente cinco alunos. A partir de um roteiro 

previamente definido pelo professor, os discentes puderam entrar em contato com 

documentos históricos e traçar sua própria visão da história, ao produzirem um registro sobre 

sua percepção dos jornais de época. O resultado obtido, não correspondeu exatamente a 

expectativa traçada inicialmente, no entanto, a turma apresentou uma reflexão crítica e 

perspicaz acerca do conhecimento histórico. Pois, houve uma mudança significativa entre o 

produto final entregue pelos alunos em comparação ao questionário prévio, a associação entre 

esporte e intolerância foi proeminente nas considerações finais expostas. 



Pedagogia de Projetos: uma Investigação da Viabilidade da Proposta de 

Dewey na Educação Básica 

Anderson Teixeira Rolim: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR 

Claudir Sales de Lima: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR 

Eliza Adriana Sheuer Nantes:  Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Fábio Rogério Regioli: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Sebastião de Oliveira: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Resumo 

O presente projeto de pesquisa, vinculado a linha de pesquisa Ensino de Linguagens e suas 

Tecnologias, propõe-se tratar do seguinte problema de pesquisa: Projetos educacionais 

voltados para o atendimento das demandas locais podem contribuir para a formação técnico-

profissionalizante? O objetivo geral dessa pesquisa é avaliar a aplicação da Pedagogia de 

Projetos de John Dewey como forma de capacitar os alunos do Ensino Médio 

profissionalizante em Administração para demandas relacionadas ao Marketing. Como 

objetivos específicos, buscou-se descrever e avaliar as aplicações dos conceitos de 

experiências trabalhas por John Dewey junto aos alunos matriculados no curso Técnico em 

Administração do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Maria do Rosário 

Castaldi. Do mesmo modo, outro objetivo é verificar a integração de projeto educacional para 

cumprimento de demandas locais relacionadas à disciplina de Marketing, parte integrante do 

currículo obrigatório do curso Técnico em Administração e avaliar a concepção e o valor do 

Marketing para os alunos do curso Técnico em Administração, por meio de questionário 

semiestruturado, em momentos diferentes da construção de um Plano de Marketing, de acordo 

com o modelo aplicado pelo SEBRAE. A proposta de trabalho se justifica nas determinações 

da UNESCO para a Educação, evidenciadas nos relatórios anuais e no Marco de Dakar. Desta 

maneira, apoia-se nos trabalhos de pesquisadores que abordam aspectos essenciais do tema 

proposto: Acácia Zeneida Kuenzer, Anísio Teixeira, Heloisa Luck, Philip Kotler e John 

Dewey, dentre outros.  



Políticas Educacionais e o Ensino Religioso e Étnico: Interstícios Possíveis e 

Necessários 

Cristiane Kelly Takahara de Lima: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Resumo 

Esta pesquisa integra a linha “Ensino de Linguagens e suas Tecnologias” e intenciona projetar 

as perspectivas e espaços do ensino étnico e religioso segundo as políticas educacionais para 

as séries iniciais, por meio de uma pesquisa bibliográfica documental. O fator motivador do 

presente estudo é o registo da dialética entre a prática do ensino destes temas e suas diretrizes 

legais. Para tanto, o estudo apresenta-se subdividido em quatro etapas, sendo a primeira o 

levantamento bibliográfico documental das políticas educacionais que versam sobre os temas 

supracitados. A segunda etapa apresenta um primeiro excerto da pesquisa, por se tratar do 

estudo do Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma determinada escola. Os PPP apresentam 

as características e a autonomia da unidade de ensino de sua elaboração. Trata-se de uma 

etapa que apresenta contornos e perfis projetados pelas Leis e Diretrizes Educacionais. A 

terceira etapa passa a delimitar a dimensão “ensino”, por tratar da prática docente. Estudamos 

nesta etapa o Plano de Trabalho Docente (PTD). De caráter pessoal, este não descarta a 

dimensão social das políticas educacionais nos apresentando o caráter fractal da educação, 

permitindo-nos, assim, a opção pela disciplina de Arte nesta pesquisa. Contempla-se, neste 

momento, os eixos: produzir, fruir e refletir na prática discente, previstos nas Diretrizes 

Curriculares Estadual e Municipal (DCE) e (DCM). A quarta etapa trata das narrativas 

imagéticas nas poéticas desenvolvidas pelos alunos das séries iniciais estabelecendo diálogos 

entre às políticas educacionais com os temas religião e etnia. Os conteúdos evidenciados aos 

alunos são abordados, conforme propõe a Pedagogia Histórico Crítica, na qual vemos a 

premência da promoção de mediação nas práticas pedagógicas. Em consonância, enquanto 

aporte teórico, recorremos, além dos autores já citados, às teorias de interação social e 

psicogênese do pensamento de Vygotsky, tendo em vista sua característica interacionista na 

abordagem educacional. Evidencia-se, ainda, o ensino sob o prisma da nova liberdade de 

expressão, de escuta e de associação de informações proporcionadas pelas novas mídias, na 

construção de uma capacidade de leitura de uma mídia ubíqua e fractal numa perspectiva 

ativa e responsável sugerida por Levy. As teorias abordadas apontam para a formação cidadã, 

destacando o estímulo a alteridade como importante conceito para a compreensão da 

linguagem e também por constituir um processo das relações sócio-historicamente situadas, 

implicando, assim, em responsividade, responsabilidade e coautoria. Avultamos, desse modo, 

no processo de construção do PTD e na prática docente a tríade ensino, tecnologia e 

linguagem, previstas neste Programa. A terceira e a quarta etapas caracterizam-se como uma 

pesquisa participante natural, de caráter descritivo e analítico, com ancoragem da pesquisa 

qualitativa, exploratória, documental, apresentando em sua conclusão uma possível 

colaboração com o processo de formação continuada dos professores, através do registro da 

prática docente realizada, dada a facilidade de produção e disseminação proporcionada pelas 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), compartilhando os saberes 

experienciais oriundos, principalmente, do terceiro e quarto momento desta pesquisa.  



Prática Docente na Educação Infantil que Considere a Expressão Corporal 

Edson Oliveira Rodrigues Moura: Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco. 

Maria Angélica Rubim: Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco. 

Marlene Vitoria Biscaro: Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco e da Educação Básica; e 

Universidade Norte do Paraná - UNOPAR  

Resumo 

Compreender a criança em seu desenvolvimento integral na Educação Infantil, não é tarefa 

fácil e simples, como muitos pensam, significa estar atento à toda gama de movimentos e 

manifestações expressivas que o corpo evidencia. Poucos estudos exploraram o 

desenvolvimento da expressão corporal na Educação Infantil. O presente estudo objetiva 

observar e descrever a expressão corporal na prática docente de uma professora regente e um 

professor de Educação Física na Educação Infantil.  A pesquisa é aplicada, de abordagem 

qualitativa e quantitativa. Para coleta de dados realizou-se observação direta durante 20 dias 

letivos, em uma turma de crianças de 5 anos, na Escola Municipal Maria Pura Martinez Fraiz 

– Educação Infantil e Ensino Fundamental, no município de Nova Fátima - PR. Os resultados

da prática pedagógica do professor da Educação Física e da professora regente evidenciam   

papel importantíssimo na promoção do desenvolvimento humano.  As experiências de 

movimentos corporais acontecem em qualquer espaço, em qualquer tempo e basicamente 

durante a vida toda. 



Práticas de Letramento e Multiletramento Via Gêneros Discursivos 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Antonio Lemes Guerra Junior: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Ednéia de Cássia Santos Pinho: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Juliana Fogaça Sanches Simm: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Claudir Sales de Lima: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Cristiane Kelly Takahara de Lima: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Maria Aparecida dos Reis: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Maria da Conceição Oliveira: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Merris Mozer: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O presente trabalho faz parte das atividades do projeto “Gêneros discursivos: uma 

investigação das práticas de letramento e multiletramento na esfera escolar”, cujas reflexões 

foram motivadas pela publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa, ampliadas a partir do lançamento das Diretrizes Para o Uso de Tecnologias 

Educacionais do Estado do Paraná e da publicação de diversos estudos centrados na área. Os 

participantes da pesquisa são professores da UNOPAR, professores da educação básica e 

alunos do Mestrandos em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, 

UNOPAR. Enquanto aporte teórico, assume-se a concepção de linguagem interacionista, 

originária de Bakhtin e seus caudatários, observando-se a maleabilidade dos gêneros 

discursivos, sobretudo em função das novas tecnologias inseridas nas diversificadas esferas de 

atividade humana. Esse novo contexto interacional, por sua vez, altera as possíveis formas de 

letramento, visto que estamos inseridos em uma sociedade que nos possibilita outras leituras 

textuais. Nesses textos, encontramos múltiplas semioses, resultado de um movimento 

dinâmico e dialético, discutido, academicamente, nas pesquisas recentes sobre o 

multiletramento. Trata-se de uma pesquisa qualitativo-interpretativa, sob um paradigma 

interpretativista, aliando observação, interpretação e proposição de ações interventivas, na 

realidade do espaço escolar, no que tange às práticas de (multi)letramento. Por fim, ancoradas 

nos fundamentos da Pedagogia Histórico-Crítica em etapas complementares: Prática Social 

Inicial (o que os alunos e os professores já sabem); Problematização (reflexão dos principais 

problemas da prática social); Instrumentalização (ações didático-pedagógicas); Catarse (nova 

forma de entender a prática social); e Prática Social Final (nova proposta de ação, a partir do 

novo conteúdo sistematizado). Embora em desenvolvimento, a pesquisa reúne alguns 

resultados parciais que apontam para a necessidade de a esfera escolar se adaptar ao novo 

contexto tecnológico vigente e, consequentemente, às novas formas de leitura.  



Práticas Docentes na Gestão da Sala de Aula 

Thiago Silva Prado: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Fábio Luiz da Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

A gestão da sala de aula é um tema que chama atenção, pois sem dúvida cabe ao professor 

saber conduzir seu alunado para que nada fuja do esperado e para que o ensino se efetive. 

Abordar essa temática na perspectiva histórico crítica se torna ainda mais importante, devido 

seu enfoque ser a transmissão dos conteúdos estruturados historicamente, que deverão 

possibilitar aos alunos uma reflexão, preparando-os para a atuação na sociedade. Partindo 

desse pressuposto, o objetivo geral desse estudo será identificar as práticas de gestão da sala 

de aula que possibilitem o ensino, em turmas de 6º ano do ensino fundamental. Bem como 

levantar dados sobre as práticas de gestão da sala de aula em turmas de 6º ano do ensino 

fundamental, e identificar, entre as práticas observadas e as propostas pela literatura, aquelas 

que corresponderiam à perspectiva teórica escolhida. Por meio da observação, bem como pela 

coleta de dados com o uso de questionários, pretende-se perceber quais saberes são 

fundamentais para que o professor consiga fazer uma boa gestão, ou seja, quais saberes são 

necessários para que o professor organize seus alunos, ensine os conteúdos, motive a 

criticidade e os prepare para atuar no mundo. Acredita-se, inicialmente, que os saberes 

experienciais são fundamentais para tal gestão. Ao final, pretende-se apresentar quais as 

práticas de gestão da sala de aula que corresponderiam à perspectiva teórica escolhida. Os 

dados da pesquisa ainda não estão organizados, pois, a coleta de dados e análise serão feitas 

no primeiro semestre de 2016, como parte integradora da dissertação do autor. 



Professores com Cegueira na Educação Básica no Estado do Paraná: uma 

Análise do Censo Escolar de 2013 

Aline Cachione Ferreira Leão: Universidade Estadual e Londrina - UEL. 

Taísa Grasiela Gomes Liduenha Gonçalves: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Silvia Márcia Ferreira Meletti: Universidade Estadual e Londrina - UEL. 

Resumo 

Historicamente, a escola brasileira privilegiou um grupo social, com uma exclusão legitimada 

nas políticas e práticas educacionais. Neste contexto, questionamos sobre as dificuldades 

vivenciadas na trajetória escolar de pessoas com deficiência que conseguiram concluir o 

ensino superior e que trabalham na área educacional. Assim, o objetivo desta pesquisa foi 

verificar se há professores com deficiência, especificamente com cegueira (acuidade visual 

igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; ausência total de 

visão até a perda de percepção luminosa1) que trabalhe na Educação Básica no estado do 

Paraná. Para tanto, examinou-se o banco de dados de docentes do Censo da Educação Básica 

do ano de 2013, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional 

Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação que necessitam de softwares específicos 

para a leitura dos dados. Especificou-se a análise no banco de dados sobre docentes com 

cegueira a partir das seguintes variáveis: escolaridade e função. Destaca-se que esse processo 

de coleta de dados é minucioso, pois exige uma análise singular sobre os dados de docentes 

com cegueira no estado paranaense. Os resultados mostram que há 19 professores com 

cegueira, destes, a maioria apresenta como escolaridade o ensino superior (n=16), embora 

ainda tenha 1 professor com ensino médio/normal magistério, 1 com o ensino médio e 1com o 

ensino fundamental completo.  Ao focar na área do curso do ensino superior, os dados 

mostram que 12 são pedagogos; 4 são licenciados em ciências biológicas (n=1); Letras - 

Língua Estrangeira (n=1); Letras - Língua Portuguesa (n=2). Com relação à função exercida, 

17 são docentes e 2 são monitores de atividade complementar. Concluí-se que no estado do 

Paraná há professores com cegueira trabalhando na Educação Básica, o que aponta avanços 

conquistados na área da Educação Especial. Entretanto, acredita-se que as trajetórias escolares 

desses sujeitos foram circunscritas por lutas e superações. Deste modo, é necessário mais 

estudos para analisar a trajetória escolar desses sujeitos e a organização da prática docente. 

1 Segundo o caderno de Instruções, INEP, 2013. 



Professores com Surdez na educação Básica no Estado do Paraná: uma 

Análise do Censo Escolar de 2013 

Aquilane Beserra Marcelino: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Taísa Grasiela Gomes Liduenha Gonçalves: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Silvia Márcia Ferreira Meletti. : Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Resumo 

Estudos mostram trajetórias escolares de pessoas com deficiência permeadas objetivo deste 

estudo foi averiguar a quantidade de professores com surdez (consiste na perda auditiva acima 

de 71 (setenta e um) decibéis (dB), aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz2,) que trabalham na Educação Básica no estado do Paranápor 

obstáculos até a conclusão do ensino superior. Entretanto, verificam-se no estado do Paraná 

professores com necessidades educacionais especiais (NEE) trabalhando na Educação Básica. 

Deste modo, o. A coleta dos dados foi no censo escolar da Educação Básica do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com base no software 

IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para leitura e tratamento estatístico. 

Os resultados mostram que há 61 professores com surdez trabalhando na Educação Básica no 

estado do Paraná. Destes, 3 (4,9%) professores apresenta como escolaridade o Ensino médio/ 

normal magistério; 2 (3,3%) o ensino médio e 56 (91,8%) o ensino superior. Com relação às 

funções exercidas: 57 trabalham como docentes na educação básica no estado do Paraná, 2 

são auxiliares de educação infantil, 1 é profissional monitor de atividade complementar e 1 é 

tradutor intérprete de Libras. Conclui-se que pessoas com deficiência conseguiram terminar o 

ensino superior e estão trabalhando na Educação Básica no estado do Paraná. Certamente a 

trajetória escolar desses sujeitos traz marcas de muita luta diante das situações adversas que 

vivenciaram. A presença de professores com deficiência trabalhando na Educação Básica no 

estado Paraná aponta avanços conquistados. Contudo, ainda existem muitas questões que 

precisam ser discutidas: as condições de trabalho dos docentes, formação inicial e continuada 

dos docentes, infraestrutura, dentre outras questões que envolvem o cotidiano das escolas 

brasileiras. 

2 Segundo o caderno de Instruções (INEP, 2013). 



Quadrinhos como Tecnologia Educacional: o Caso Dom Quixote 

Anderson Teixeira Rolim: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR 

Resumo 

Há tempos, as histórias em quadrinhos não são exclusividade do universo infantil. Desde a 

graphic novel até o hentai, o universo da banda desenhada aborda toda sorte de temas e, como 

reflexo no seu plano estético, todo tipo de técnicas de ilustração e desenho.  Essas 

características evidenciam sua relevância cultural em meio à realidade digital que se impõe. 

Os quadrinhos também exercem importante função no processo de formação de leitores. Para 

comprovar isso, basta lembrar-se das gerações de brasileiros que encontraram as primeiras 

letras nas revistas da Turma da Mônica. Dentre esses jovens leitores, muitos chegaram à 

literatura via histórias em quadrinhos. Tanto porque os quadrinhos são caracterizados de 

modo similar à arte clássica, quanto porque representam uma intersecção de interesses 

similares que podem ser motivados para a formação pessoal, intelectual e humanizadora. De 

um modo ou de outro, é truísmo dizer que as histórias em quadrinhos ocupam um lugar 

importante no desenvolvimento de hábitos de leitura e, por isso, mantêm-se como mercado 

editorial atrativo. O resultado mais recente do encontro entre as histórias em quadrinhos e a 

literatura é a transposição de obras clássicas da literatura universal para versões em arte 

sequencial. De José de Alencar a Machado de Assis, de Edgar Allan Poe a Jack Kerouac, do 

Gênesis a Os Lusíadas, muita literatura já foi transformada em quadrinhos. Mesmo a própria 

Turma da Mônica já versificou contos de fada tradicionais, aproximando a linguagem da 

tradição narrativa ao gosto contemporâneo. As versões servem como mecanismo de acesso ao 

patrimônio cultural e histórico por meio da leitura, reforçando a linguagem escrita como 

forma de domínio sobre o mundo através do conhecimento. O presente trabalho buscar 

apresentar alguns casos de transposição da literatura para os quadrinhos, evidenciando 

algumas possibilidades metodológicas que eles representam. Especificamente, verifica 

versões em quadrinhos da obra máxima de Miguel de Cervantes, Dom Quixote, por meio da 

análise dos elementos intrínsecos ao ensino de literatura. Como resultado, apresenta os 

aspectos positivos do planejamento docente com as histórias em quadrinhos para as aulas de 

literatura. Conclui ressaltando a valorização do gênero abordado como elemento de 

introdução ao universo da literatura.  



Reflexão do Ensino de Gêneros Textuais na Perspectiva Histórico-Crítica 

Kleverson Fernando de Araújo: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Celso Leopoldo Pagnan: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma proposta de um plano de aula de Língua Portuguesa, baseado na 

teoria dos gêneros textuais associado à metodologia Histórico-Crítica. Muitos são os 

obstáculos encontrados pelo professor ao lecionar, da mesma forma, alguns desses desafios 

estão pautados em sua prática docente no cotidiano escolar. É preciso refletir sobre este 

ensino, especificamente de Língua Portuguesa, considerando as transformações sociais e 

tecnológicas; não um ensino somente de gramática normativa, mas de uma ampla utilização 

da linguagem. O objetivo é apresentar a possibilidade de novas práticas docentes em sala de 

aula, resgatando de fato, todo conteúdo aprendido pelo aluno, e aplicar em seu contexto 

social, além de refletir sobre a utilização desses no ensino. Os gêneros utilizados para essa 

prática são a notícia e a reportagem, pois são gêneros presentes no cotidiano e que se 

apresentam de diversas formas e contextos, no entanto é preciso analisar, de fato, como esses 

gêneros influenciam no dia-a-dia. Os enunciados são “tipos relativamente estáveis, 

denominados gêneros do discurso” e que esses facilitam a comunicação e interação do ser 

humano. Baseado nisso, a notícia e reportagem são gêneros que circulam frequentemente no 

cotidiano levando diversos tipos de informação, assim, podendo contribuir na construção do 

conhecimento dos alunos. Tendo em vista essas duas práticas que asseveram maiores 

possibilidades inovadoras no ensino de língua materna, busca-se o sucesso positivo no 

aprendizado dos alunos abrindo-lhes novas oportunidades de conhecimentos. 



Relações entre Afetividade e Construção do Conhecimento Sobre Álgebra 

Presentes em Atividades Realizadas Através da Webquest 

André Dias Martins: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Luciane Guimaraẽs Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O ensino de conceitos matemáticos, como os da álgebra, nem sempre é considerado como 

úteis e interessantes pelos alunos do Ensino Médio. Isto ocorre principalmente quando 

construídos de modo mecânico e linear, não promovendo transposição para prática. Em 

alguns casos o recorrente fracasso do aluno diante de tal conteúdo tem resultado em 

sentimentos de aversão, desânimo e desinteresse. Embora haja na literatura diversas formas 

do professor ensinar tal conteúdo, uma proposta que tem sido pesquisada por vários autores, 

dado seu aspecto instigador na resolução de situações problemas é Webquest. No entanto, 

dificuldades e desafios sempre estarão presentes e nesse caso questionamos: Como o aspecto 

instigador das atividades de Webquest pode contribuir para o ensino significativo da Álgebra? 

A partir dessas ideias nossa pesquisa de mestrado objetivou identificar aspectos afetivos 

presentes na resolução de atividades sobre álgebra com 21 alunos do ensino médio, 

pertencentes a duas escolas estaduais de Londrina e Paranavaí. A presente pesquisa 

caracteriza-se como qualitativa, um estudo exploratório-descritivo. Para coleta de dados 

utilizamos questionários virtuais aplicados durante a realização de 3 desafios através da 

Webquest. Os resultados indicaram que os sentimentos presentes antes, durante e depois da 

resolução da Webquest modificam-se tendo como parâmetro o resultado positivo ou não das 

respostas encontradas pelo aluno. De modo geral, no início da atividade prevaleceram os 

sentimentos como interesse, medo e ansiedade. A medida, em que avançavam em outros 

desafios, novos sentimentos foram mobilizados nos alunos. Ao final, os alunos apresentaram 

sentimentos como felicidade e confiança em si mesmo, bem como de frustração e desânimo. 

Concluímos que embora, sentimentos não positivos estivessem presentes nos alunos que não 

conseguiram um resultado positivo, eles persistiram até o final, ou seja, ninguém desistiu e 

isso ocorreu principalmente pelo aspecto afetivo presente no caráter instigador que as 

situações problemas realizadas pela Webquest promoveram durante toda a atividade. 



Representações dos Professores: um Olhar para os Próprios Saberes 

Juliane Alves de Sousa: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Fábio Luiz da Silva: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O estudo e a reflexão sobre os saberes docente é imprescindível para entendermos as 

representações dos professores acerca dos próprios saberes. Neste estudo entende-se que em 

sua ação os professores articulam vários saberes. Entre esses saberes se encontram os saberes 

bases para a atuação no magistério numa perspectiva sociológica fundamentada pelos autores 

Tardif (2012) e Gauthier (2013). O objetivo do estudo é compreender as representações dos 

professores acerca de seus próprios saberes. A pesquisa foi realizada pautando-se nos 

pressupostos da abordagem qualitativa de caráter exploratória com descrição de atividades. 

Este estudo teve como questão norteadora a seguinte problemática: qual desses saberes você 

acredita que mais contribui para sua atuação? Classifique de 1 a 4 segundo o grau de 

importância que atribui a cada um. As opções de respostas eram as seguintes: (  ) Profissional 

/ Pedagógico (  ) Curriculares   (  ) Disciplinares (  ) Experienciais. Considerando que o 

número 1 é o que mais contribui e 4 o que menos contribui. Foram participantes dessa 

investigação 25 professoras do Ensino Fundamental I de uma escola da rede municipal de 

ensino localizada na cidade de Londrina. Os resultados coletados mostraram: catorze das 

respondentes acreditam ser os saberes profissionais/pedagógicos os que mais contribuem para 

o exercício do magistério.  O segundo saber mais citado é o saber experiencial, seis

professoras afirmaram que este saber é o mais importante para a atuação do professor. Em 

terceira posição ficou o saber curricular, este foi citado por quatro professoras como sendo o 

que mais contribui para o professor trabalhar no magistério. Em último lugar se encontra o 

saber disciplinar, apenas uma professora apontou esse saber como sendo o mais importante 

para a atuação em sala de aula. A análise desses dados levo-nos a conclusão de que há a 

necessidade de refletirmos sobre os saberes do professor, visto que o saber da disciplina na 

opinião das professoras é que menos contribui para a ação em sala de aula. Acreditamos que 

todos os saberes são importantes e se integram durante o exercício da profissão, no entanto 

sem o saber disciplinar o professor fica no senso comum, pois ninguém ensina sobre algo que 

não conhece ou acredita ser o que menos contribui para uma efetiva ação na sala de aula.  



Secret@riado Executivo: Mudanças Necessárias na Era Digital 

Maria da Conceição Oliveira: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná -  UNOPAR. 

Resumo 

Este trabalho vincula-se à linha de pesquisa “Ensino de Linguagens e suas Tecnologias” e 

objetiva refletir sobre o uso das novas tecnologias móveis e acerca da sua inclusão no 

processo de ensino-aprendizagem, mais especificamente na formação profissional dos 

discentes do curso de Secretariado Executivo, ainda durante a graduação. Este fato se 

justifica, pois as novas tecnologias fazem parte das rotinas atuais de trabalho do Profissional 

de Secretariado Executivo, contudo pela nossa prática docente, somos cônscias que elas ainda 

não estão presentes, de forma adequada, em sua formação acadêmica. Para percorrer um 

caminho metodológico para sedimentar nosso objeto de investigação, fundamentamo-nos na 

literatura em autores como Lévy, Jenkins, Kenski Moran e Rojo, dentre outros. A partir disso, 

delineou-se, como objetivo geral, pesquisar qual a importância da tecnologia na formação do 

acadêmico do curso de Secretariado Executivo. Ademais, pretende-se verificar as condições 

físicas e materiais do estabelecimento de ensino investigado, quanto à utilização dos 

dispositivos móveis, assim como as preferências de leituras dos alunos sujeitos. A população 

a ser pesquisada será de acadêmicos ingressos do Curso de Graduação de Secretariado 

Executivo de uma Universidade Pública, na cidade de Londrina, Paraná. Optou-se por realizar 

uma pesquisa qualitativa, descritiva, analítica, por meio de aplicação de questionário. O 

resultado da pesquisa auxiliará em uma intervenção nas práticas de ensino, que será em 

formato de oficinas aos docentes e discentes, com o foco na temática do multiletramento e no 

uso das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação. O resultado da pesquisa apontou 

que, apesar de haver na Universidade Alfa pesquisada, ferramentas essenciais como a internet 

Wi-Fi, para promover o uso das Novas Tecnologias de Comunicação e Informação, o uso de 

tais tecnologias na formação acadêmica dos alunos do Curso de Secretariado Executivo deve 

ir ao encontro das mudanças sociais tecnológicas presentes na realidade das práticas 

profissionais. Dito de outro modo, ainda temos uma lacuna a ser preenchida entre a formação 

e a prática social do profissional de Secretariado Executivo.  



Temporalidade e Sentimentos Vivenciados na Interação Pedagogo-Aluno 

no Cotidiano Escolar 

Luciane Guimarães Batistella Bianchini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Mario Sergio Vasconcelos: UNESP 

Elisandra Nathalia Pereira Tonasse: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Elisangela Cardoso: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Kiara Maria Paes Munhão: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Gustavo Javier  Figliolo: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Renata Beloni de Arruda: Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Adriana Cristine Dias Locatelli: UNIESP 

Resumo 

O pedagogo ocupa o papel de articulador de ações democráticas e reflexivas na escola, 

objetivando a formação humana dos alunos em seu processo histórico. Com base na teoria de 

Piaget, analisou-se como 80 pedagogos, de 20 escolas, participantes do projeto “Desvelando 

os sentimentos do pedagogo na escola”, interagem com a afetividade em seu cotidiano com o 

aluno. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na modalidade de estudo descritivo-interpretativa. 

A coleta de dados ocorreu mediante análise da rotina do pedagogo na escola e aplicação de 

questionário em um ambiente virtual. A partir do objetivo proposto, a pesquisa, ainda em 

desenvolvimento, já conta com alguns resultados iniciais.  Nos registros dos pedagogos pode-

se perceber que os sentimentos com relação ao aluno modificam-se em diferentes situações 

como também em diferentes períodos do ano letivo. No início do semestre prevaleceu o 

sentimento de interesse, seguidos pelo sentimento de esperança e alegria. O principal motivo 

indicado pelos pedagogos foi a possibilidade de aplicação de propostas planejadas com o 

intuito de promover a aprendizagem e melhorar o rendimento do aluno. No meio do segundo 

semestre os sentimentos positivos ainda prevaleceram sendo identificados principalmente nas 

datas festivas como semana do dia das crianças e dia do professor. Próximo ao final do ano 

houve prevalência de sentimentos como raiva, tristeza e medo. A raiva e a tristeza foram 

justificadas em suas interações com o aluno principalmente quando eles apresentam baixo 

desempenho, expressões de falta de interesse ou quando em situação de indisciplina. Já o 

medo foi identificado principalmente pela tensão existente entre aplicação de avaliações e 

resultados negativo, muitas vezes decorrente de dificuldades de aprendizagem do aluno e da 

evasão escolar. Concluímos que vários fatores interagem na expressão dos sentimentos 

vivenciados pelo pedagogo na escola e que dentre eles a temporalidade deve ser considerada 

como fator importante dado as tensões que provocam quando se aproxima o final do ano ou 

quando novas perspectivas são possíveis de investimento na aprendizagem do aluno no início 

do ano letivo. 

javascript:abreDetalhe('K4511749Y9','Adriana_Cristine_Dias_Locatelli',1830343)


Tom de Comunicação – Linguagem Publicitária: Pegando Carona com os 

Memes 

Claudir Sales de Lima: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Eliza Adriana Sheuer Nantes: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

Esta pesquisa integra a linha “Ensino de Linguagens e suas Tecnologias” e essa comunicação 

tem como objetivo investigar o efeito das novas tecnologias nas interações humanas. Mais 

especificamente, enquanto recorte de pesquisa, procedeu-se a uma pesquisa qualitativa, de 

caráter teórico-analítico, por meio da qual investigou-se a questão da influência da 

cibercultura e, consequentemente, do desenvolvimento tecnológico. Isso posto, estamos 

assumindo a influência do outro na seleção dos recursos utilizados para a produção de 

sentidos no texto. Trazendo para o contexto atual, dentre as novas formas de interação 

humana, destacamos o uso dos memes. Justificamos a relevância da pesquisa tendo em vista 

que ela apontou que os memes são oriundos dos denominados ‘emoticons’ e tem como função 

expressar emoções do interlocutor no processo interacional. Os memes podem ser expressos 

através de melodias, ideias prontas em geral, afetos capitalizados, modos de viver e existir. 

Hockney em seu livro “The Pope of Unreason”, afirma que Richard Dawkins usou pela 

primeira vez a palavra memes na obra intitulada “O gene egoísta”. Para o estudioso, memes 

são de ordem cultural, como os genes são de ordem natural. Um meme descreve uma unidade 

de informação que sobrevive através de uma seleção por alguém, em seguida, sendo 

repassado para outro. Os memes, se olhados na perspectiva da web surgem fruto da interação 

entre amigos, tendo, geralmente, um conteúdo humorístico. Eles se aplicam a tudo, como 

exemplo destacamos que as canções são memes. Nessa linha, pode-se alterá-los, reproduzi-

los, cantá-los e transferi-los para outras pessoas. Após termos procedido a pesquisa sobre a 

temática, os dados analisados indicaram que para a construção dos sentidos dos memes ser 

estabelecida necessário se faz a análise do texto dentro de um contexto, visto que a teia 

discursiva se estabelece paulatinamente, à medida que os interlocutores interagem e 

conseguem estabelecer relações com o texto do qual o meme se origina. Concluímos que, na 

era dos multiletramentos, os memes já adentraram nos textos multimodais nos quais temos a 

junção de imagens, sons e movimentos. Por conseguinte, se eles se encontram presentes na 

sociedade e sua teoria tenta explicar toda a atividade humana, em termos de evolução, 

incluindo a cultura, a religião e a moralidade, sendo, também, utilizados nas mais 

diversificadas situações interacionais, isso reforça a necessidade de os mesmos serem objeto 

de interação e aprendizagem na esfera escolar, inclusive via textos publicitários, como é o 

foco desta pesquisa.  



Trabalho do Professor Universitário e o Estresse Ocupacional: Fatores 

Impactantes 

Vinícius Lopes Salvi: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR  

Irene Lopes Salvi: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Okçana Battini: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR 

Resumo 

O estudo do estresse ocupacional dos profissionais de ensino é de grande importância para o 

desenvolvimento do trabalho docente, devido ao impacto que este mal causa a estes 

trabalhadores. Assim, esta pesquisa tem como finalidade identificar os fatores que contribuem 

para elevação no nível de estresses dos docentes. Para o estudo foi realizado num primeiro 

momento uma pesquisa baseado nos autores: Chamon (2007), Selye (1965), Dolan (2006), 

entre outros que discutem os conceitos do estresse ocupacional. A pesquisa foi realizada 

através um estudo de caso, que segundo Lakatos e Marconi (2002) tem como finalidade 

encontrar informações acerca de um problema e novas descobertas. O estudo foi realizado 

através de um questionários semiestruturado direcionada a dez professores de uma instituição 

de ensino superior privada do Norte do Paraná. A amostra proporcionou uma visão das causas 

do estresse ocupacional na instituição de ensino. Constatou-se através da pesquisa que os 

profissionais de ensino superior possuem um nível elevado de estresse, uma vez que segundo 

relatos estes professores passam por intensas mudanças em todos os semestres, aliado as 

pressões organizacionais por qualificação profissional, prazo para postagem de materiais, 

tempo de preparo das aulas, correções de trabalho, fechamento de frequências e notas entre 

outras atividades inerentes a profissão. Assim, a gama de trabalho extra classe é maior que a 

jornada desenvolvida em sala de aula, o que causa acumulo de trabalho. Outro fator apontado 

no estudo está relacionado as precárias condições de trabalho, Datashow que não funcionam, 

ar condicionado com problema, fato este que traz uma série de implicadores tanto para o 

professor como para os alunos, uma vez que os acadêmicos nos dias quentes ficam mais 

agitados sendo difícil controlar a indisciplina em sala de aula. Esta por sua vez aliada a falta 

de interesse dos alunos contribuem sobremaneira para elevação do nível de estresse destes 

profissionais.  Concluímos que as atividades desenvolvidas pelos professores no ensino 

superior, a estrutura disponibilizada e a indisciplina e a ausência de interesse dos alunos 

contribuem para a presença de estresse entre os profissionais de ensino, o que nos leva a 

refletir sobre a importância de se formatar estratégias de ações que possam reduzir ou 

eliminar as fontes estressoras, para que não haja prejuízo a sua saúde física e mental dos 

professores e consequentemente comprometa o trabalho docente. 



Uma Investigação sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec) e seus Impactos Quanto à Empregabilidade 

Adriano Rosa Alves: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Flávio Bento: Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. 

Resumo 

O presente projeto de pesquisa integra a linha de formação de professores e ação docente em 

situações de ensino. Tem como objetivo averiguar qual a contribuição que o Ensino 

Profissionalizante, ofertado pelo Programa Federal PRONATEC, poderá oportunizar aos 

alunos que cursaram as várias linhas de estudos existentes, em uma Instituição de Ensino 

Superior Privada localizada no norte do Paraná, para a inclusão no mercado de trabalho e/ou 

promoção nas organizações em que os alunos já atuam. Sendo assim, como problema para a 

realização desta pesquisa, abordamos a seguinte indagação: O Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), através de seus objetivos e iniciativas, tem 

contribuído e alcançado suas expectativas quanto à inserção da mão-de-obra no mercado de 

trabalho dos alunos formados pertencentes à IES pesquisada na região norte do Paraná? Os 

objetivos da presente pesquisa assim foram elencados: Estudar a História do Ensino 

Profissionalizante no Mundo e no Brasil; pesquisar a normatização do programa PRONATEC 

(Leis, Decretos e Diretrizes); investigar a percepção dos Alunos dos Cursos Técnicos quanto à 

qualidade dos materais e aulas quanto sua aplicabilidade no trabalho; averiguar a 

empregabilidade e promoções profissionais dos alunos formados dos Cursos Técnicos 

(PRONATEC). Para tanto, o trabalho apresentará a seguinte fundamentação teórica: O Ensino 

Profissional: uma visão filosófica e sua evolução na humanidade; O ensino profissionalizante 

no Brasil: suas leis, diretrizes e metas; Investigação perante os Cursos do PRONATEC: a 

realidade vivenciada pelos alunos; Resultados da pesquisa: as contribuições do PRONATEC 

para com seus alunos. O local da pesquisa será uma Instituição de Ensino Superior Privado, 

localizado no norte do Estado do Paraná, onde, será utilizado um instrumento de pesquisa 

eletrônico, via e-mail, junto aos alunos formandos entre o período de Julho de 2013 à Agosto 

de 2015, totalizando 620 alunos. A abordagem desta pesquisa será Quantitativa e Qualitativa, 

ou seja, Mista. Como a pesquisa será aplicada com o intuito de analisar os efeitos e 

contribuições que o PRONATEC pode oferecer aos seus alunos formandos, à necessidade de 

fazer-se este dialogo entre o meio social e seus participantes, analisando os efeitos do 

programa nacional e seus resultados através da contribuição dos mesmos. Acreditamos que 

encontrar-se-a as seguintes hipóteses na finalização da presente pesquisa: O Programa 

contribui para a colocação ou recolocação no mercado de trabalho, bem como o aumento na 

remuneração decorrente da formação técnica? O material didático ofertado apresenta a 

qualidade necessária, com conteúdos programáticos que supram as demandas do mercado de 

trabalho de forma a atrelar teroria e prática? Qual o impacto na empregabilidade do aluno se o 

programa nao cumprir o papel para o qual foi criado? 



Universidade, Campo Amplo de Aprendizagem, Além da Sala de Aula 

Sâmia Gladys Silva de Andrade: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo, relatar a importância da participação de alunos de 

graduação em projetos de pesquisas, extensão e interações com grupos de estudos na 

instituição de ensino, entre outras participações que contribuem efetivamente para 

aprendizagens dos alunos no decorrer da graduação, aproveitando todas as oportunidades de 

aprendizagens que a universidade tem a oferecer, campo amplo de conhecimentos e pesquisas 

em suas diversas áreas, estabelecendo relações entre teoria e prática. Relato pessoal de aluna 

da graduação em Pedagogia na Unopar que participa em projetos de extensão - pesquisa e 

grupo de estudos dentro da universidade como bolsista e voluntária desde o 2º.ano do curso, 

através de convite feito para todos em sala de aula para pesquisar temas voltados à área de 

graduação com orientações de docentes, mestres, doutores pesquisadores. Pesquisas 

vinculadas a universidade na área da educação, com leituras direcionadas, pesquisas em 

escolas, tabulação e análise de dados, produção de material para apresentação em evento de 

iniciação científica. Onde exige do aluno o interesse, leitura, comprometimento, organização, 

disposição, disponibilidade e planejamento. Agregando conhecimento a formação acadêmica. 

No entanto, sendo a universidade um campo amplo de possibilidades de aprendizagens além 

da graduação, percebe-se a importância de alunos de graduação estarem envolvidos em 

pesquisas, buscando sempre aprender e entender quem são, onde estão e qual o contexto 

social histórico que estão inseridos, como podem participar de forma ativa em sociedade e 

fazer análise crítica e reflexiva em meio a muitas informações que estão ao alcance na era da 

tecnologia, buscando absorver o que é bom, pois através de pesquisas tem a oportunidade de 

está aprendendo o tempo todo sobre diversos temas voltados a graduação. Sendo assim, o 

discente tem a oportunidade de descobrir e aprender a cada dia com os professores mestres 

doutores, dentro da graduação de pedagogia, projetos e grupo de estudos. Tenho o privilégio 

de fazer parte dessa parceria em busca de um objetivo comum em se tornar profissionais 

ativos, críticos e reflexivos e comprometidos com a educação de pessoas, sempre buscando 

melhorias no que diz respeito à aprendizagem, levando em consideração o desenvolvimento 

de cada uma, respeitando, valorizando e intervindos de forma positiva, num trabalho de 

equipe, onde todos estão envolvidos para o cuidado, atenção e aprendizagem do aluno. Numa 

fusão entre teoria e prática docente, com estratégias, planejamento e afetividade. Conclui-se 

que é de extrema importância a participação de alunos de graduação em projetos de pesquisas, 

projetos de extensão e grupos de estudos, onde tem a oportunidade de estudar temas 

relevantes agregando novos conhecimentos, levando a reflexão da prática docente em busca 

de realizar trabalho de forma autônoma e crítica, contribuindo de forma ativa e consciente no 

meio em que vive, levando a pensar na formação continuada. Buscando aperfeiçoar o 

conhecimento da prática docente na área de ensino aprendizagem.  
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