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➢ CAPÍTULO XXIV  

O ASSÉDIO MORAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 

ENTRE PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO DE BOA VISTA RORAIMA, 

ANO 2018 

Carlos Alberto da Silva Oliveira59; Giane Helena Menezes de Oliveira60; 

Janaina Tattiana Guimarães Dantas61. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.05-24 

 

RESUMO: 

A presente investigação tem como tema: O Assédio Moral nas Escolas da Rede Pública 

Estadual entre professores de Ensino Médio de Boa Vista - Roraima, ano de 2018, tendo 

como objetivo geral analisar a existência de assédio moral entre os professores de uma 

instituição da rede pública de ensino médio de Boa Vista. Para alcançar os objetivos 

propostos optou-se pela metodologia quantitativo e descritiva de corte transversal, 

abrangendo amostra de 120 professores que contestaram o questionário sobre assédio 

moral na escola. O resultado obtido foi que existe uma porcentagem maior de mulher 

(93%), com idades compreendidas entre 40 a 59 anos (72%), em quanto ao tempo de 

trabalho na escola foi inferior a 15 anos (61%); 41% assumiram ter sido vítimas de 

assédio moral na instituição; 59 % conheciam colegas que sofreram assédio moral e 70 

% asseveraram que este é um problema frequente na instituição. Todos estes casos 

ocorreram entre chefes/superiores, colegas e professores/docentes/orientadores. 

Concluindo que, as instituições educacionais são lugares onde ocorrem concorrências 

por cargos, recursos para pesquisas e publicações, o que promove a acontecimento desse 

fenômeno. As particularidades devem ser extrapoladas por valores, como por exemplo, 

a equidade e solidariedade para que não advenham esses tipos de situações.  

PALAVRAS-CHAVE: Professor. Assédio moral. Ensino Médio. 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje em dia a violência se apresenta como uma das preocupações da saúde 

pública, mais especificamente por comprometer a saúde e a qualidade de vida dos 

indivíduos (PESCE, 2009). Desta forma, podemos atribuir à violência muitos 

 
59 Mestre em Ciência da Educação pela Universidade Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Graduado em 

Geografia pela Universidade Federal de Roraima (1997) e Direito - Faculdade Estácio da Amazônia (2012). E-

mail:carlos_rb@oi.com.br 

60 Mestre em Ciências da Educação pela Universidad Politécnica y Artística - UPAP (2019). Possui graduação em 
Geografia pela Universidade Federal de Roraima - UFRR (1999). Especialista em Deficiência Visual pelo Instituto 

Benjamin Constant - IBC/RJ. E-mail: gianehelena1971@gmail.com 

61 Possui graduação em Química pela Universidade Federal de Roraima (2003). Professora da Escola Estadual 

Severino Gonçalo Cavalcante. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química. E-mail 
janaina_tatiana@hotmail.com 
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significados: é empregado para indicar desde as mais atrozes formas de tortura até 

mesmo as mais sutis que ocorrem no dia a dia, no âmbito familiar, profissional e outras.  

A violência é uma problemática global e abrange a milhares de pessoas na 

maioria das vezes de forma silenciosa e dissimulada. É cometida por homens e 

mulheres, de qualquer nível social, econômico, religioso ou cultural, não é próprio de 

nenhuma classe social ou cultural. Tem dois aspectos importantes a considerar e são: ao 

sofrimento pasmoso que atribui às suas vítimas, e o impedimento do bom 

desenvolvimento físico e mental das vítimas. A forma mais sutil de violência, é o 

assédio moral, e vem sendo analisado como fenômeno social há pouco tempo, mesmo 

que, percebe-se cada vez com maior frequência, especialmente as investigações vêm se 

preocupando com o assédio moral no âmbito laboral.  

Segundo Ferreira (2004, p. 42) “O assédio moral é o processo de exposição 

repetitiva e prolongada do trabalhador a condições humilhantes e degradantes e a um 

tratamento hostil no ambiente de trabalho, debilitando sua saúde física e mental” 

A Administração Pública Estadual, entendida como toda a sua estrutura 

organizacional do estado, abrange uma gama de órgãos, pessoas jurídicas e seus 

respectivos agentes, além de variadas leis as quais são responsáveis por todos os atos da 

administração pública estadual. 

Assim, pensando nas escolas da rede estadual de ensino de Roraima, há uma 

estrutura hierárquica alicerçada não só na relação administrativa, mas também nas 

relações políticas, o que geram, ao sabor da lei, uma grande variedade de atitudes e 

relações entre chefes e subordinados que podem ocasionar conflitos, gerando inúmeros 

problemas ao próprio serviço público e às escolas de maneira geral, e de forma 

particular a saúde física e mental dos professores envolvidos.  Desta feita, questiona-se: 

existe assédio moral entre os professores das escolas da rede pública estadual de ensino 

de Roraima? 

Quando é abordado o assédio moral como a violência cruel no dia a dia, 

Hirigoyen (2002) faz a análise de circunstâncias que al parecer, podem ser analisadas 

como inofensivas: menções, pareceres ou não ditos, mas que efetivamente 

desequilibram um indivíduo, sem que os que estão em volta possam intervir. No âmbito 
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laboral há muitas formas de assédio moral, e nas instituições educativas, são mais 

estereotipadas em comparação com a vida pessoal, mas isso não implica que seja menos 

destrutiva; tendo em conta que o âmbito educativo, segundo a autora, é um dos mais 

atingidos por essas práticas. 

Não obstante, será importante aos administradores públicos, na medida em que 

terão um mecanismo norteador para orientação e conscientização de todos os cargos 

comissionados para que não incorram em situações, as mais variadas, que podem gerar 

o assédio moral em face principalmente do professor. 

Como ponto fundamental, será uma baliza para os professores que contribuem a 

cada dia com o desenvolvimento deste país e que por muitas vezes encontram-se 

intimidados, humilhados, desrespeitados e tolhidos em sua vontade de desenvolver um 

melhor trabalho para toda a sociedade em virtudes de chefias e atitude avassaladoras e 

intimidadoras. 

A pesquisa contribuirá ainda com a sociedade roraimense, pois, é um tema 

pouco enfocado e de grande repercussão para a comunidade local. Espera-se que a partir 

da divulgação dos resultados da referida pesquisa e da conscientização da administração 

pública, que o assédio moral seja discutido e os estudos sejam utilizados como ponto de 

partida para um novo olhar e quem sabe para a mudança de velhos hábitos 

administrativos nas escolas, não só da rede pública estadual de Ensino de Roraima, mas 

também, que sabe, da própria rede Municipal e Federal. 

Busca-se ainda, que este trabalho sirva de contribuição para os profissionais do 

Direito que atuam na defesa do interesse dos servidores agredidos. 

 

MARCO TEÓRICO 

ORIGEM DO ASSÉDIO MORAL NO ÂMBITO LABORAL 

O assédio moral tem sua origem antes das relações laborais que se vivem   hoje 

em dia, entretanto a investigação do assunto é muito recente. Assim nos anos 80, o 

psicólogo alemão, Heinz Leymann (1996) por meio de investigações sobre as maneiras 

de tratamento em uma organização formou o conceito de um termo inglês mobbing, 
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proveniente do verbo to mob cujo significado é maltratar, perseguir e atacar 

(BATALHA, 2009). 

Em 1998 foi divulgado o livro da psiquiatra francesa Hirigoyen: “Assédio Moral 

a violência perversa no cotidiano”, esta obra com base em relatos baseado em casos da 

vida real, abrange pontos como a crueldade do agressor, os comportamentos que 

tipificam o assédio, assim como as consequências na saúde da vítima”. (Dolores, H; 

Ferreira B.) Esse livro foi traduzido para outras línguas, incluso o português, foi um 

sucesso de vendas, já que serviu para conscientizar os trabalhadores sobre esse 

fenômeno que pode entrar em suas vidas. 

No Brasil, este tema foi introduzido em 22 de maio de 2000, a traves de uma 

tese da médica do Trabalho, Margarida Barreto, do mestrado de Psicologia Social da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Uma jornada de humilhações – Para o 

logro dos objetivos desta tese a autora entrevistou 2.072 trabalhadores de 97 empresas 

na cidade de São Paulo, com esta pesquisa constatou que 42% dos entrevistados já 

foram vítimas de assédio moral. 

Em nosso pais este tema passou a ser mais popular com a política inserida por 

Fernando Collor de Melo, então presidente, em caça aos Marajás, afastando a milhares 

de funcionários públicos, mandando e eliminando do setor público os que indesejáveis, 

sem critérios objetivos, o que individualizou o primeiro momento do assedio no setor 

público no Brasil (BATALHA, 2009). 

 

ASSÉDIO MORAL: CONCEITO 

O assédio moral e entendida como a exposição das pessoas a circunstâncias 

humilhantes e constrangedoras, geralmente a traves de condutas (atos, gestos, palavras) 

repetitivas e prolongadas. 

Quando se estabelece essa relação de competitividade, relação na qual um 

indivíduo o colega de trabalho e visto como um adversário, o espírito natural será de 

eliminação do outro, ou seja, a anulação, a sua despersonalização, em princípio de modo 

intencional. (HELOANI, 2004) 
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Condutas deste tipo traz consequências negativas ao ambiente de trabalho, si um 

trabalhador é assediado moralmente, geralmente isto ocorre em presença dos colegas, 

originando constrangimento. 

Hirigoyen (2009, p. 65) conceitua o assédio moral no trabalho assim:  

O assédio laboral devem entender-se como toda e qualquer conduta 

tirânica que se manifesta por comportamentos, palavras, atos, gestos, 

escritos que danam à personalidade, compostura ou à integridade 

física ou psíquica de um indivíduo, coloca em perigo seu emprego ou 

destrói o ambiente laboral. (HIRIGOYEN, 2009, p. 65). 

O comportamento do assédio moral é considerado como um problema social, 

pode estar presente no meio familiar, social, estudantil, geralmente este comportamento 

se visualiza no campo laboral, do setor privado ou público.  

O assédio moral, geralmente é conceituado como a conduta exagerada 

manifestada em ações, gestos, palavras ou comportamentos que destrói à integridade 

física ou psíquica de um individuo, abrangendo a personalidade e dignidade, 

degradando o ambiente laboral. (HIRIGOYEN, 2011). 

 Além disso se considero como o uma conduta abusiva que, de ocorrência 

frequente e prolongada, cuja consequências são danos à personalidade, à dignidade ou à 

integridade física ou psíquica do trabalhador, que é   humilhado e constrangido, com a 

meta de excluí-lo da sua labor ou deteriorando o ambiente laboral. (NASCIMENTO, 

2011).  

Quando se estabelece a competitividade, ou seja se visa no outro um adversário, 

a tendência natural é da eliminação do outro, a anulação, a sua despersonalização, um 

ato que em princípio e de forma intencional (HELOANI, 2004), mesmo tendo em 

consideração que a ausência de intencionalidade não o configure diferente do conceito 

de assédio moral.  

Além disso o assédio moral abrange a diminuição da habilidade de defender-se 

do agredido. Quando os atos de violência iniciam do surgimento de um desequilíbrio de 

poderes, ou seja a partir do fato da existência de desigualdade no poder, a persistente 

repetência de tais atos fragiliza sucessivamente o agredido, minimizando à capacidade 

de reação (GONÇALVES, 2006). 



 
 
 
 
 

372 

 

Muito comum é que pode ser entendido como hostil, o que seria na verdade uma 

brincadeira banal no ambiente laboral, entre colegas que se querem bem. 

Frequentemente dizemos coisas brincando, devido a que não   podemos dizer a verdade 

como é.? Muitas vezes é recorrido ao humor, para camuflar preconceitos, e não se 

reproduz? Amostras de agressão são quase insignificantes, quando na primeira   ocasião, 

o s insultos e os maus tratos são levados na brincadeira (HIRIGOYEN, 2011).  

Quanto à tipologia do comportamento, as formas de ocorrência, os tipos podem 

ser enormes: “podendo ir desde o afastamento, desqualificação profissional, até o terror 

com o desmoronamento psicológico da vítima” (ÁVILA, 2009). As formas de 

manifestação do assédio moral, que são diversas demonstram a complexidade da 

entidade.  

Algumas atitudes e condutas, conjuntamente com fatores já aludidos, explodem 

o assédio moral: degradação proposital do ambiente de trabalho (assim por exemplo: 

sujeição a um horário impossível, privação de uso de elementos de trabalho ou 

impedimento de usar o banheiro no horário laboral), atribuição de trabalhos que não são 

possíveis de fazer, o que não são da sua competência (com o objetivo de desestabilizar a 

vítima até o ponto de que ele se considere que é incapaz), passar  tarefas que não tem 

utilidade ou que não são da competência (inferiores à sua competência ou tirar 

atribuições antes concedidas sem justificativa (com o objeto de deixar a vítima sim nada 

que fazer, até ele  acreditar que é uma pessoa desnecessária), crítica continua e 

excessiva ao trabalho da vítima. 

 

ELEMENTOS QUE DETERMINAM O ASSÉDIO MORAL 

SUJEITOS DO ASSÉDIO MORAL 

Em organizações laborais, pode ocorrer da existência de um sujeito com perfil 

de agressor e vítima ao mesmo tempo, em situações diferentes, ele pode exercer o papel 

de agressor e de vítima, por causa de uma predisposição estabelecida por características 

de sua personalidade. 

Hirigoyen (2002), pesquisadora francesa admite um perfil ilustrativo do agressor 

narcisista, que o transcreve a seguir: 
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Os maiores perversos são também narcisistas e, como tal, ocos, e se 

alimentam da vigor e da força do outro. O sinistro narcisista pendente 

dos outros para viver; sente-se inútil diante da solidão, por isso, 

agarra-se a outra pessoa como verdadeira sanguessuga. Esta espécie é 

movida pela inveja e seu objetivo é roubar a vida de suas vítimas. 

Como sujeito megalômano, o perverso tem um senso grandioso da 

própria importância, é absorvido por fantasias de sucesso ilimitado e 

de poder. Acredita ser especial e singular, pensa que tudo lhe é 

devido; tem excessiva necessidade de ser admirado, e age como um 

vampiro. 

Não tem empatia, alimenta-se da energia dos que se veem seduzidos 

pelo seu charme; sente profunda inveja daqueles que parecem possuir 

coisas que lhe faltam, ou que simplesmente sabem extrair prazer da 

vida. São críticos ferinos; sentem prazer em criticar os outros, assim, 

provam-se onipotentes, diante da nulidade dos outros. Vazios e 

despossuídos de subjetividade, os perversos são seres irresponsáveis; 

por isso, ocultam-se, jogando os seus erros e limitações nos outros. 

Afinal, tudo que acontece de mau é sempre culpa dos outros 

(HIRIGOYEN, 2002). 

Logo de analisar essas acepções é possível constatar a existência de assédio 

moral em diversos ambientes, pois não só no ambiente laboral existe relações de 

hierarquia entre os indivíduos, tendo em conta que esta seja a característica mais 

presente nos ambientes de laborais, a mesma também existe em grupos familiares e em 

instituições educativas.  

De acordo com Gallindo (2011), existe dos tipos de assédio moral: Horizontal ou 

Vertical. O horizontal está presente entre indivíduos de mesmo nível hierárquico, e o 

assédio moral Vertical, pode dar-se em forma ascendente ou descendente. O ascendente 

é aquele em que o assédio se dá de un nível hierárquico inferior para um nível 

hierárquico superior. É o assédio vertical descendente existe de um nível hierárquico 

superior para com um nível hierárquico inferior (GALLINDO, 2011). 

 

CLASSES DO ASSÉDIO MORAL 

Quando falamos de assédio moral, pode ser identificado três tipos básicos.  o 

assédio moral vertical, o assédio moral horizontal ou o assédio misto. 
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ASSÉDIO MORAL VERTICAL: 

Este tipo de violência acontece de duas maneiras. O vertical descendente, é 

quando o assédio e cometido pelo superior hierárquico, buscando atingir o subordinado. 

A outra, e o vertical ascendente, que é praticado pelo inferior hierárquico, com o 

objetivo de assediar o seu superior. 

O mais comum e o assédio vertical descendente. Embora quando se fala de 

assédio moral, logo vem à tona o superior hierárquico humilhando o empregado. 

Geralmente o problema centra-se no abuso da utilização de frases prerrogativas, como 

se:  deixar sem empregado, ou sem ferramentas de trabalho, dar-lhe serviço difícil e 

buscar erros com o fim de demiti-lo, dentre outros. 

A outra é o assédio vertical ascendente, que raramente ocorre. Por exemplo, o 

caso da secretária que conhece algum erro praticado pelo seu chefe e começa a assediá-

lo para que ele faça suas vontades, baixo a ameaça de que ela vai divulgar. 

Marie-France Hirigoyen, sobre esse tema afirma: 

É a cumplicidade de todo um grupo para se livrar de um superior 

hierárquico que lhe foi imposto e que não é aceito. É o que acontece 

com frequência na fusão ou compra de um grupo industrial por outro. 

Faz-se um acordo relacionado à direção para ‘misturar’ os executivos 

vindos de diferentes empresas, e a distribuição dos cargos é feita 

unicamente por critérios políticos ou estratégicos, sem qualquer 

consulta aos funcionários. Estes, de um modo puramente instintivo, 

então se unem para se livrar do intruso” (HIRIGOYEN, 2002). 

 

ASSÉDIO MORAL HORIZONTAL 

Este tipo de assédio é aquele onde os sujeitos estão no mesmo nível hierárquico, 

entre eles não existe subordinação. Mas existe muitos motivos para que exista este tipo 

de assédio: procurando de uma promoção, fanatismo religioso, ética, diferença política, 

discriminação de todo tipo e outros. 

O assédio horizontal, companheiro para companheiro, acontece quando não se 

pode compreender as diferenças, principalmente quando a diferença é de que um 

sobressalte na profissão ou cargo ocupado, mais que o outro (HIRIGOYEN, 2002). 
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Este tipo de assédio, se confunde muito com a figura do Bullying (no Brasil 

usado também como sinônimo de Assédio Moral). Segundo Marie-France Hirigoyen, 

este tipo de violência, iniciada no exército, nas atividades esportivas, na vida familiar - 

em particular com relação a pessoas de idade, e, posteriormente no mundo laboral” 

(HIRIGOYEN, 2002). 

 

ASSÉDIO MORAL MISTO 

Este tipo de assédio, requer al menos de três sujeitos: o assediador vertical, o 

assediador horizontal e a vítima. Aqui o assediado é agredido por todos, superior e 

colegas.   

O ponto de partida da agressão pode ser do superior ou dos colegas, no caso em 

que o superior inicia a exclusão de um empregado e os outros colegas adotam a mesma 

posição, pode ser por medo o simplesmente por gosto. Todos inculpam a vítima dos 

errados na empresa, então na empresa a vítima é conhecida como “Bode Expiatório”. 

 

LEGISLAÇÃO NO BRASIL SOBRE ASSÉDIO MORAL  

No Brasil foi criado no ano 2000 a primeira lei que trata sobre o assédio moral, 

assim no município de Iracemápolis, interior do Estado de São Paulo, atendendo a 

proposição de João Renato Alves Pereira, vereador, quem foi vítima no passado de 

assédio moral, na empresa privada onde ele trabalhou. O artigo 1º da referida Lei 

estabelece: 

(...) ficam os servidores públicos municipais sujeitos às penalidades 

administrativas pela prática de assédio moral, nas dependências do 

local de trabalho de: advertência; suspensão (impondo-se ao 

funcionário a participação em curso de comportamento profissional) e 

demissão (IRACEMÁPOLIS, 2000). 

Quanto as características do assédio moral, a lista é muito extensa:  

Todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a 

autoestima e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e 

de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à 

evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo 
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empregatício do funcionário, tais como: marcar tarefas com prazos 

impossíveis, passar alguém de uma área de responsabilidade para 

funções triviais; tomar crédito de ideias (sic) de outros; ignorar ou 

excluir um funcionário só se dirigindo a ele através de terceiros; 

sonegar informações de forma insistente; espalhar rumores 

maliciosos; criticar com persistência; subestimar esforços 

(IRACEMÁPOLIS, 2000). 

Logo após foram criadas mais de 50 leis municipais e estaduais em todo o país. 

Estas leis referem-se especificamente a fatos cometidos no lugar de trabalho, mais 

especificamente em serviços públicos de cada unidade Federal. Assim também foi 

estipulado punições para aquelas ações de assédio cometidos setor privado depende de 

lei federal, pois é competência do Congresso Nacional legislar sobre leis trabalhista. 

Ainda que a Lei nº 8.112 de 1990 (RJU - Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos da União, Autarquias e Fundações Públicas Federais) ainda não tenha uma 

legislação muito clara sobre assédio moral, esta dá a possibilidade de enquadrar o 

comportamento do assediador, pois nela está bem clara os deveres para os funcionários 

do setor público, ainda para aqueles cargos de chefia. 

Este Regime Jurídico Único além disso prevê as proibições, como por exemplo 

promoção de mostra de apreço ou desapreço no recinto da repartição, para os servidores 

(artigo 117, inciso V), assim como a proibição de que ao servidor sejam atribuídas 

tarefas estranhas ao cargo que ocupa (artigo 117, inciso XVII), ou que o assediador 

indique que o assediado tenha que realizar atividades que não fazem parte de suas 

atribuições. De tal modo, que a prática do assédio moral aborrece os deveres atribuídos 

por lei aos servidores públicos e transgrede proibições que lhes são impostas. 

 

LEGISLAÇÃO CONTRA O ASSÉDIO MORAL 

Mesmo que o assédio moral seja uma violência silenciosa, este é um fato visível. 

Tendo em conta que existem muitos casos de assédio moral que vão a julgamento é 

tendo em conta que este fenômeno se visualiza e é reconhecida, que projetos e leis são 

aprovados em função da defensa das vítimas que sofrem física ou psicologicamente por 

causa da degradação que o assédio causa. 

 De acordo com Barreto (apud Trombetta, 2005, p. 23):  
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No Brasil, existem mais de 80 projetos de lei e dispositivos de 

proteção trabalhista em elaboração sobre assédio moral nas 

organizações, já aprovados nos municípios de Americana, Campinas, 

Guarulhos, Iracenópolis, Jaboticabal, Amparo, Cruzeiro, Guararema, 

Guaratinguetá, Presidente Venceslau, Bauru, Joboticabal, Ribeirão 

Preto, São José dos Campos, São Paulo, Natal, Porto Alegre, 

Cascavel, Curitiba, Reserva do Iguaçu, Sidrolândia, Vitória. Foram 

aprovados projetos no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Espírito 

Santo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Bahia. No âmbito 

federal, há propostas de alteração do Código Penal sobre assédio 

moral, coação moral, assédio sexual e crime de tortura. Outros 

projetos de lei estão relacionados à Portaria do Ministério da Saúde, à 

Resolução do Conselho de Medicina e ao Regulamento da Previdência 

Social referentes ao assédio moral. No âmbito internacional, há 

dispositivos de proteção trabalhista em elaboração sobre assédio moral 

nas organizações nos seguintes países: França (Lei de Modernização 

Social); Chile (Projeto de Lei); Noruega (Legislação Trabalhista); 

Uruguai (Projeto de Lei); Portugal (Projeto de Lei); Suíça (Projeto de 

Lei); Bélgica (Projeto de Lei); Parlamento Europeu (Resolução) e 

Comissão Européia (Projeto de Lei).  

A Constituição Brasileira de 1988 promove direitos iguais a todos os cidadãos 

brasileiros, assim como estabelece direitos trabalhistas dignos, entretanto, devido à falta 

de leis que estipulem legitimamente o que e assédio moral, e castiguem esses atos, 

entorpece o julgamento do assediador e a defesa dos assediados, devendo-se apelar à 

jurisprudência. 

Mesmo não existindo leis com aprovação contra o assédio moral, alguns 

aspectos são abordados em leis como a Lei Nº11.948, de 16 de junho de 2009, que 

estabelece no art. 4º: “Fica vedada a concessão ou renovação de quaisquer empréstimos 

ou financiamentos pelo BNDES a empresas da iniciativa privada cujos dirigentes sejam 

condenados por assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou 

crime contra o meio ambiente” (BRASIL, 2011).  

Mesmo que atualmente não tenhamos leis federais que deem sustento legal ao 

combate do assédio moral, existem projetos de leis em tramite de aprovação 

(TROMBETA, 2005). Alguns estados já contam com as suas leis estaduais que regem 

nas instituições públicas enquanto ao combate do assédio moral, por exemplo a Lei 

Complementar nº 117, de 11 de janeiro de 2011, que estabelece a prevenção e punição 

do assédio moral na administração pública estadual de Minas Gerais. 
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ASSÉDIO MORAL É INSTITUICAO EDUCATIVA 

Assédio moral é uma terminologia nova para uma situação antiga, rascunhando 

o passado não muito longe é possível ouvir falar do assédio moral como um fato quase 

que natural em escolas, como por exemplo utilização de frases como orelhas de burro, 

as palmatórias, utilizada para disciplinar e castigar alunos nas décadas passadas. 

Gilbamar de Oliveira na sua crônica “Palmatória” afirma: 

Até mesmo algumas escolas particulares e municipais dos velhos 

tempos usavam as malfadadas palmatórias para intimidar os alunos 

menos estudiosos ou peraltas. Os estudantes viviam sob constante 

temor, os nervos à flor da pele. Eles sabiam que por qualquer 

bobagem estariam sujeitos à dureza da palmatória. Réguas enormes de 

plástico duro, muitas vezes, as substituíam nos colégios porque com 

elas seria possível alcançar o rebelde sentado um pouco mais distante 

da lente. Como feitores, os professores andavam pela sala de aula 

brandindo o “porrete” com a maior naturalidade e batiam nos braços, 

nas costas ou na cabeça da criançada sem perigo de receber represália 

das autoridades educacionais competentes ou dos próprios pais, que 

conheciam a prática, pois isso era a coisa mais comum e normal do 

mundo na época (OLIVEIRA, 2011).  

 De acordo com Gallindo (2011, p. 10), “o conceito moderno de direito à 

educação nasce do direito de liberdade de pensamento, direito este mais essencial do 

que o direito a educação, este direito permite a pessoa ter o exercício pleno da própria 

liberdade”. Aqui Gallindo (2011) explica que nas instituições educativas deve haver 

liberdade de pensamento, partindo do intuito que e um direito. Embora existam poucas 

pesquisas nesta área, as escolas são ambientes onde com facilidade há problemas nas 

relações, porem o assédio moral tem um panorama favorável. 

Investigações realizadas em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas 

no Estado de Minas Gerais por Coleta e Miranda (2011) analisaram, através do Método 

dos Incidentes Críticos, quais os principais tipos de assédio moral existem nas 

Universidades, no qual foi caraterizado doze tipos de assédio que ocorrem, geralmente 

do professor para com o aluno. Coleta e Miranda (2011), especifica essas tipologias 

encontradas: 
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1. Violência física: Acometer fisicamente o aluno; tentar despertar a atenção do 

aluno atirando objetos; recolher, de maneira agressiva, cola do aluno, inclusive com 

violência física.  

2. Agressão verbal: Abordar os alunos com frases de desprezo, humilhação, 

palavras de baixo calão. 

3. Ameaças aos alunos: Chantagear aos alunos com elevar o nível de dificuldade 

das provas, reprovar a turma, colocar ausência sem razão, mandar fora da sala de aula 

alguns alunos, expulsar aluno da instituição.  

4. Acusar agressivamente e sem provas: Declarar, sem provas e de forma 

agressiva, tentando prejudicar ao aluno, difamando de que copiou o trabalho ou estão 

colando; revistar com agressividade os materiais dos alunos querendo demostrar que 

estejam colando.  

5. Assédio sexual: Assediar sexualmente o aluno, fazer convite para manter 

relações sexuais, fazendo-lhe sinais e carícias, propor manter relações sexuais em 

permuta de notas, na mesma instituição.  

6. Comentários depreciativos, preconceituosos ou indecorosos: comentar de 

maneira preconceituosa e humilhante sobre a orientação sexual, escolha da profissão, 

credo religioso, sobre habilidades dos alunos, nome de aluno, a cidade de alunos; com 

idade por ser avançada, com facilidade de aprendizagem; receber trabalhos de alguns 

alunos fora da data marcada; classificar os alunos de acordo com a posição ocupada em 

sala de aula.  

7. Discriminação e exclusão: Tratar o aluno de maneira diferente por sua 

aparência física, condição financeira, lugar onde mora; pela idade mais avançada, pela 

facilidade de aprendizagem; por receber trabalhos após a data marcada; rotular os 

alunos de acordo com a posição ocupada em sala de aula.  

8. Humilhação da capacidade cognitiva dos alunos: fazer comparação entre 

alunos, ironicamente, especialmente com alunos de outras instituições ou outros grupos; 

exaltar seus conhecimentos, ridicularizando os erros dos alunos, perguntas ou trabalhos; 

dizer as notas em voz alta,  destacando depreciativamente, os que obtiveram baixo 

rendimento; não permitir aos alunos dar opinião, menosprezando e  considerando que 
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não tem capacidade; Insultar aos aluno que não realizam as atividades, por não 

compreender ou  perguntar sobre a mesma; comentar em público os erros dos alunos ou 

as dificuldades. 

9. Desinteresse e omissão: Mostrar-se indiferente o desinteressado, não 

explicando ou dando as orientações necessárias para a realização dos trabalhos. 

10. Utilização inadequada de instrumentos pedagógicos, para prejudicar os 

alunos: passar trabalho valendo pontuação sem dar as orientações necessárias, aplicar 

provas muito largas, que levam mais tempo do que se dispõe, elevar o nível de 

dificuldade das provas para castigar os alunos, que não quis se someter ao assédio 

sexual, passar provas nos dias que o aluno não pode assistir a aula justificando. 

11. Recusa em realizar seu trabalho: Não explicar ou tirar as dúvidas dos alunos, 

recusar a ouvir os comentários dos alunos, demostrar desinteresse, reclamar que o 

conteúdo já foi explicado com anterioridade e que não e preciso perguntar. 

12. Abandono da sala de aula: Abandonar o trabalho por não querer ouvir os 

comentários que fazem os alunos, ou porque os alunos estiveram ausentes, negando-se a 

ministrar as aulas no restante do período nessa sala. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE FORMAS AFINS 

É muito importa reconhecer a fim de poder impedir a banalização do critério de 

assédio, ou de formas distintas que presentam caraterísticas semelhantes ou parecidas. 

Regina Redinha (2013), em 2003 falava sobre a importância de discriminar atitudes 

molestadoras ou “disfunções da relação laboral, que em geral é chamada de stress 

laboral, dos conflitos frequentes no âmbito laboral que dificulta, a discriminação ou 

assédio moral o sexual. 

 

STRESS PROFISSIONAL 

 Na maioria dos trabalhadores o estresse e comum, sendo um estado que aparece 

devido a sobrecargas de trabalho, das condições desfavorável para o desempenho do 

emprego, das funções, da concorrência e da insegurança profissional ou mesmo da 
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situação precária laboral do trabalhador. Sem embargo existe uma diferença entre stress 

profissional e assedio psicológico, esta diferença reside na intenção de uma pessoa por 

humilhar maleficamente ou faltar ao respeito a um trabalhador, desestabilizá-lo, 

denigra-lo na sua dignidade, atuações estas que se enquadram no conceito de assédio 

moral e não no estresse profissional.  

É normal que exista situações de desgaste ou esgotamento no trabalho, e estes 

são sintomas comuns no stress laboral, que podem desencadear num quadro maníaco –

depressivo, que é próprio do desgaste do trabalho, das exigências laborais associadas a 

baixa remuneração para as exigências da mesma; mais não deve confundir-se com a 

ação de outros indivíduos com o fim de denigrar o colega. 

É muito importante diferencias que no estresse acontece o contrário do assédio 

moral, quando falamos de estresse não existe essa intencionalidade maliciosa, pelo 

contrário se visualiza só as exigências laborais da empresa, é no assedio entra em jogo o 

trabalhador que tenta superar a situação desgastante, procurando só afastar-se desse 

emprego. Segundo Ribeiro PI (2003). “O estresse só prejudica quando é muito intenso, 

mais o assédio destrói por naturaliza, não importam a intensidade”.  

Enquanto ao mencionado o stress é aceitável, muitas vezes incluso pode ser 

saudável para a empresa; mais o assédio é negativo, destrutivo e inaceitável. Tendo em 

conta que no assedio se denigra o indivíduo, fere com as palavras, critica maldosamente, 

criando um ambiente laboral hostil que prejudica a empresa. O assédio prejudica a 

dignidade do trabalhador com insultos e humilhação. Aqui vem a tom a definição de 

Heinz Leymann, (1996) referente ao stress, como um condição biológica geralmente 

causado por sobrecargas de trabalho ou por condições inadequadas proporcionadas.  

O assédio moral não é só estresse, e muito mais que isso, mesmo que 

inicialmente convivam as duas realidades. Entretanto assim como afirma Marie-France 

Hirigoyen (2002) o “stress só prejudica a vítima quando é excessivo, o assédio destrói 

por naturaliza”. 

 

SUPERIORES HIERÁRQUICOS E MAUS TRATOS COM OS EMPREGADOS 
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O assédio, também sempre é confundido com maus tratos provenientes de 

superiores hierárquicos, e não podemos confundir um com o outro, “mesmo que estes 

comportamentos sejam ilícitos ou injustos” 

Enquanto o assédio é camuflado e procede da manipulação de apreciações, de 

condutas, tentando de colocar o trabalhador vitimizado numa atitude indefensa e 

degradante, os maus tratos cometidos por superiores hierárquicos são cometidos 

abertamente diante de todos os trabalhadores da empresa. 

Quando os bens jurídicos prejudicados são os direitos do trabalhador, ou seja da 

pessoa que trabalha, Rita Garcia Pereira cita o aresto nº 2003 do STJS de Navarra, de 24 

de Dezembro de 2002  que traz uma diferença assertiva : “(...) a fronteira entre o 

exercício, abusivo ou não, do poder de direção e o assédio contra o trabalhador 

encontra-se no ponto em que, abusando do princípio da hierarquia ou de direção, o 

empresário converte o ius variandi numa espécie de iter criminis (...)”.  

 

OS EFEITOS DO ASSÉDIO MORAL  

Geralmente o assédio moral é gerador do dano moral. As consequências do 

assédio variam desde um simples incomodo a um suicídio, de acordo a intensidades da 

circunstância em que encontrar-se a vítima. 

Segundo Hirigoyen (2002), o assédio moral é um “ato destrutivo”, em que o 

agressor usa ferramentas cruéis para reprimir a vítima, por meio de atos que chacoteiam, 

desvalorizam, degradam, isolam e provocam acanhamentos. Provavelmente aquela 

agressão independente não seja tão grave, porém, as repetições de agressões pequenas, 

alusões venenosas, comentários denigram-te causem danos à vítima, em especial por 

sua frequência.  

Caran (2007), afirma que os sintomas mais comuns que presentam as vítimas de 

assédio temos as queixas de inquietações emocionais como fadiga, ansiedade, distúrbios 

de sono, dores na coluna, depressão e estresse pós traumático, tendo em conta que o 

assédio moral coloca a vítima em cenas de violência e mortificação, como flashbacks 

dolorosos e que não são esquecidos facilmente. 
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Ainda este autor citado por Nascimento (2003), fala dos  danos ocasionados  

pelo assédio moral, dependendo das vítimas, são reações psicopatológicas (como 

aflição, indiferença, desânimo, insegurança, insônia, etc.), reações psicossomáticas 

(como hipertensão arterial, dispneia, crise de asma, palpitações cardíacas, taquicardia, 

perda de cabelo, dores generalizadas no corpo, problemas cardíacos, enxaquecas, 

disfunções sexuais, etc.) assim como reações de comportamento (como isolamento 

social, o aumento de consumo de drogas como fumo, álcool, remédios ou outras, 

atitudes agressivas, disfunções alimentares, etc.). “Essas confusões emocionais citadas 

transformam crenças e valores que podem levar à morte”. (CARAN, 2007, apud 

NASCIMENTO, 2003). 

 

A LEI DO SILÊNCIO 

O aspecto mais relevante do assédio moral é o afastamento da vítima. Mesmo 

que são usadas em geral de forma encoberta e não essencialmente o grupo todo perceba 

o que está acontecendo. Assim Dejours, descreve essa patologia como a patologia da 

solidão ou isolamento. (DEJOURS, 2008) 

Hirigoyen (2005) afirma que “cada indivíduo padece em seu canto sem poder 

compartilhar os problemas com os outros. Assim os empregados não tem a impressão 

de pertencer a esse grupo de profissional com o qual poderia admitir uma busca coletiva 

de reconhecimento. Assim progressivamente desaparecem as coletividades sociais”. 

Barreto (2000) descreve bem detalhadamente a solidão o adoecimento dos 

trabalhadores. Em sua pesquisa achou que as falas são caracterizadas por um “antes”, a 

etapa da solidariedade, camaradagem e onde a fonte de vida é o trabalho, e um “depois”, 

esta fase caracterizada pelo adoecimento, isolamento e abandono. Aqui ela explica que 

ao arruinar a sua identidade de trabalhador, perde-se, também a dignidade ante o olhar 

do outro e experimentar a sensação de não ter valor, restando a depressão. (BARRETO, 

2000). 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
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A forma de organizar o trabalho, também é um fator predisponente a ocorrência 

de assedio, pois a frustração com o trabalho conduz a fatos de assedio. Assim Salin 

(2003b) afirma que tem dois aspectos que sobressaem entre os trabalhadores da 

existência que existem posições contrarias em relação a seu trabalho e a incerteza 

quanto às suas obrigações e quefazeres. 

Entre as causas mencionadas por autores relacionadas com a organização do 

trabalho temos: poderes desbalanceados, ambiente sem regras claras, mecanismos de 

gratificação e benefícios não transparentes, baixo monitoramento do trabalho, 

probabilidade escassa de influenciar no trabalho, sem objetivos e perspectivas claras, 

entre outros. 

Segundo Freitas (2007b, p.3) os “trabalho que mantem uma rotina excessiva, por 

exemplo telemarketing e call centers, degradam as relações sociais no trabalho e 

monotonizam as pessoas, sendo deste modo alvos fáceis e objetos de insultos dos chefes 

como dos clientes insatisfeitos”. 

 

ASSÉDIO MORAL E SUAS CONSEQUENCIAS 

SAÚDE FÍSICA 

Segundo Einarsen e Raknes (apud Einarsen, 2005), mesmo que condutas 

agressivas e violentas, assim como fatos que são confundidos com o assédio moral 

aconteçam frequentemente na vida, se eles sucederem regularmente estão associados 

com problemas que afetam severamente a saúde. 

Piñuel y (2003) apresenta os resultados de uma pesquisa sobre as sequelas do 

assédio na saúde das vítimas. De acordo a este autor a pesquisa estabeleceu seis tipos de 

efeitos nocivos: a)  cognitivos e hiperreação psíquica: perdas de memória; problema 

para se concentrar; depressão; apatia; irritabilidade; nervosismo/alteração; 

agressividade/ fúria; sentimento de insegurança; hipersensibilidade a atrasos; 

b)sintomas psicossomáticos de estresse: pesadelos; dores de estômago e abdominais; 

diarreias/colite; vômito; náuseas; falta de apetite; sensação de nó na garganta; 

isolamento; c)sintomas de desajustes do sistema nervoso autônomo: dores no peito; 

sudorese; boca seca; palpitação; sufoco; falta de ar; hipertensão arterial; d)  desgaste 
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físicos consequência do estresse prolongado: dores nas costas e nuca; dores musculares 

(fibromialgia);e) transtornos do sono: dificuldades para dormir; sono interrompido; 

acordar muito cedo; f)cansaço e debilidade: fatiga crônica; cansaço nas pernas; 

debilidade; desmaios; tremores. 

Luna (2003) afirma que, o suicídio é a mais grave das consequências do assédio, 

é os profissionais qualificados com gratificação importante são os que correm maiores 

riscos. Leymann aponta que suicídio pode ser explicado como um último ato de rebeldia 

ou uma revelação póstuma. 

 

CONSEQUÊNCIA PARA A SAÚDE MENTAL 

A importância deste tipo de agressão e os conflitos psicológicos que traem com 

ele, são vistos nos resultados das investigações assinalam que as vítimas que passam por 

circunstâncias de assédio moral aguentam menos saúde mental e cargos sociais. 

Leymann e Gustafsson (1996) afirmam que as vítimas de assédio moral exibem 

um quadro severo de PTSD com implicações mentais compatíveis com os apresentados 

por prisioneiros de guerra, inclusive as vítimas de assédio moral padeceriam sequelas 

piores, por exemplo, condutores que matam pessoas suicidas. As consequências são 

vistas ainda depois de muitos anos que a situação de assédio acabou. 

 

CONSEQUÊNCIAS PARA A CARREIRA 

Entre as consequências para a carreira, visa-se interrupções por motivos de 

saúde, licenças médicas, o nervosismo, a depressão, alcoolismo, dificuldade em se 

comunicar em crescimento, dificuldade para interatuar com o grupo, resultante das 

licenças médicas constantes, que prejudicam a sua atuação profissional e a qualidade de 

seu trabalho.  

Devido ao questionamento da competência profissional, isto é um desafio à 

identidade no nível mais fundamental, pois denigra a profissão da vítima (MAITLIS; 

OZCELIK, 2004). 
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 Segundo Barreto (2000), o sentido do trabalho compõe um procedimento 

complexo, que é resultado de um contexto de influência mútua e construções sociais que 

abrangem o campo de auto realização, independência, valorização e dependência. 

Composto da objetividade e subjetividade, do indivíduo e o coletivo abarcando um 

complicado jogo de sentimentos, emoções, pensamento, desejos e necessidades, como 

ser “estar sem emprego ou desempregado, mesmo que temporariamente, é devastador 

para a identidade.” (BARRETO, 2000, p. 142). 

 

DIFERENÇAS ENTRE CONFLITOS SAUDÁVEIS E SITUAÇÕES DE 

ASSÉDIO MORAL 

Sem embargo, as diferenças entre conflitos organizacionais e assédio moral, 

Freitas, Heloani e Barreto (2007) advertem que geralmente os conflitos faz com que 

emergem as diferenças e discrepâncias, o que faz possível a negociação, ou mesmo a 

resolução do conflito. 

Entre tanto, nos casos de assédio não existe a necessidade de um conflito entre o 

agressor e a vítima, em alguns casos, a vítima ignora o problema ou o considera 

insignificante, podendo confundir uma brincadeira de mau gosto. Assim, num segundo 

momento logo depois de ser acossada ou agredida, a vítima entende a multiplicação dos 

ataques é a situação de um estado de superioridades ou tranquilidade, que dificulta 

qualquer esboço de reação.  

Ainda que esse fenômeno pode ser praticado em qualquer lugar, tendo em conta 

as condições e circunstâncias de cada empresa, Hirigoyen (2002b) afirma que têm 

lugares de trabalhos mais suscetíveis. A partir de sua investigação, o assédio é 

predominante no setor terciário, na medicina e na educação, ou seja, nos trabalhos onde 

as tarefas não são objetivas, aquelas na qual sempre existe a possibilidade de culpar 

alguém. 

 Refere ao médio educativo, Hirigoyen (2002b) ele afirma que este ambiente é o 

mais afetado por práticas de assedio, sem embargo estudos mostram como a violência 

sofrida por alunos, em menor proporção, a sofrida por profissionais, reconhece que esse 

setor é um dos mais afetados pelas práticas de assédio moral, muito embora os estudos 
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destaquem a violência sofrida pelos alunos e, em menor proporção, a sofrida pelos 

profissionais que atuam nesse segmento. Quando falamos do professor, a autora aclara 

que o caso de suas atividades não poderem ser inteiramente codificadas poderá facilitar 

sua estigmatizarão no relacionamento com os alunos e que as práticas de assédio no 

meio educativo são banalizadas. 

Este fenômeno além disso suscita um clima de perturbação, fragilidades, medo, 

que segundo a sociedade é um todo, quando este fato se distende em toda a sociedade, 

quando a globalização, as frequentes reorganizações, as uniões de empresas são 

situações que levam as pessoas a duvidar de si mesmas e tomarem uma atitude de 

descrédito do ambiente laboral. (HIRIGOYEN, 2002b).  

O assédio moral, é um fato muito prejudicial, que destrói a vida de uma pessoa, 

uma empresa e até da sociedade; deste modo, expõe a todos a este fenômeno. Si todos, 

os profissionais e as empresas, se mostrarem indiferentes ante esta questão, todos 

estremos apoiando e reforçando esta conduta que viola o direito universal de que toda 

pessoa deve ser tratada e respeitados como seres humanos. Portanto, o assédio moral é 

um fenômeno que vai muito longe, mais além de uma questão moral, se constitui um 

problema econômico e um crime, que teria que ser castigado severamente, para que 

aqueles que praticam este ato tenham um exemplo. (FREITAS; HELOANI; 

BARRETO, 2007) 

 

CONCLUSÃO 

O assédio moral, não é um fato novo, mesmo assim e pouco estudado, só a umas 

décadas atrás é que iniciou o interesse por este fenômeno por parte dos pesquisadores. 

Porem existe escassez de informações nesta área e mais especialmente na área 

educativa. Sem embargo os resultados encontrados nos estudos realizados admitem qual 

importante e necessária e estudar este fato. 

Fundamentalmente tendo em vista que os professores da Rede Pública de ensino 

do Estado de Roraima, afirmam que sofreram   humilhação e ou constrangimento, por 

parte dos colegas de trabalho. 
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Este fenómeno é um fato que ninguém deseja viver, mesmo assim está conduta 

agressiva e indesejável ocorre no dia a dia da atualidade. Esta investigação teve como 

objetivo identificar a existência de assédio moral entre os docentes nas Escolas Da Rede 

Pública Estadual De Ensino De Boa Vista Roraima, Ano 2018. 

Deste trabalho, concluímos que há o sentimento de assédio moral nas escolas da 

rede pública estadual. Analisando o fator que levou aos professores a fazerem esta 

afirmação, podemos inferir que nem todos os respondentes de fato sofreram o assédio 

moral, contudo, existe um sentimento de desagrado nas respostas dos questionários 

aplicados. 

Podemos até aceitar que com base nas definições de assédio moral, tal fato não 

tenha ocorrido, mas é inevitável considerar ao menos um comportamento 

agressivo/violento presente nessas relações. Como podemos esperar um processo de 

formação digno e edificante, se o tratamento dispensado for humilhante e 

constrangedor? É importante salientar que o questionário aplicado reflete apenas o 

sentimento do professor, não levando em consideração se o assédio de fato ocorreu. 

Também não mensuramos as causas sob a perspectiva dos outros atores educacionais, 

ou se houve ou não a intenção de assediar. 

 Tais questionamentos deverão ser frutos de novos trabalhos de pesquisas. Por 

fim cabe considerar que devemos estar atentos ao nível da agressão moral nas 

instituições de ensino, uma vez que as agressões podem causar problemas a vítimas e 

pode impedir o melhor aproveitamento e desenvolvimento das habilidades dos atores. 
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tecnologias. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). É 
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integrante do Grupo de Pesquisa Educação e Psicologia Histórico-Cultural 

(FaE/PPGE/UFPel), no qual são desenvolvidos estudos relativos às seguintes temáticas: 

ensino-aprendizagem, fracasso e sucesso escolar, cultura escolar, trabalho colaborativo 

em educação e linguagem e cognição.  

DIONISIO, Divina De Moura: Mestre em Ciência da Educação - Universidad 

Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão - IBPEX . Graduada 

em Letras com habilitação em Literatura pela Universidade Federal de Roraima. 

ELESBÃO, Heloisa: Graduada em Educação Física Licenciatura e em 

Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especialista em Educação Física Escolar e Mestranda em Educação Física pela 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Bolsista da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Participa do Grupo Pátio de 

Estudos Qualitativos sobre Formação de Professores e Práticas Pedagógicas em 

Educação Física (UFSM). 

 FAGUNDES, Narjara De Lima: Cursando Mestrado em Ciência da Educação 

na Universidad Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP. Especialista em Educação 

Especial e Educação Inclusiva – Faculdade Cathedral. Graduação em Administração de 

Empresas com Habilitação em Sistemas de Informação – Faculdade Cathedral e 

Pedagogia – Faculdade de Ciência e Tecnologia do Norte do Brasil – FACETEN. 

FAUSTINO, Weverson Waldones: Mestrando do Curso de Ciências da 

Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André 

(FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela 

Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). Especialista em 

Educação Infantil e Anos iniciais; Especialista em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e Educação Inclusiva; Especialista em Coordenação Pedagógica e 

Gestão Escolar; Especialista em Alfabetização e Letramento, todos pela Faculdade 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Ciências 

Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Lecionou 

como Professor da Educação Infantil no município Guamaré/RN. Atualmente é 

Professor dos anos iniciais da Rede Estadual no município de Ipanguaçu/RN. 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Pedagogia pela Faculdade 

Unopar. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada Monsenhor 
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Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou 

como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. 

FERREIRA, Jessica Fernanda Wessler: Mestranda em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Assistente Social na UTFPR entre 2015 - 2017. Graduada em 

Serviço Social pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste/Toledo. 

Especialista em Política de Assistência Social: SUAS pela UNINTER. Assistente Social 

no IFPR/ Campus Cascavel, desde maio de 2017. 

FERREIRA, Michel Franco: Mestrando pelo Instituto de Pós-Graduação Hans 

Kelsen em Ciências da Educação. Graduado em Pedagogia (2009) pela Faculdade 

Padrão; pós-graduado em Docência do Ensino Superior (2011) pela FABEC e em 

Educação Inclusiva (2010) pela Faculdade Phênix.  

FIRMINO, Jucineide Gomes: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Especialista em Psicopedagogia pela 

Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte – FACETEN. Graduação Normal 

Superior pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia do Norte do Brasil. 

FONSECA, Silvinha De Melo: Mestranda do curso de Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia de Ensino pela Faculdade 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Psicopedagogia Institucional 

e Clínica pela Faculdades Integradas de Patos (FIP). Graduada em Licenciatura em 

Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da 

Educação Básica dos municípios de Macau/RN e Guamaré/RN. 

FRANCO, Andressa Coelho: Mestranda do Curso de Letras com Ênfase nos 

Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande- FURG. Graduada em 

Letras-Português (2011), Letras-Francês (2016), Especialista em Linguística e Ensino 

de Língua Portuguesa (2018). Nomeada da Seduc para o cargo de professora do Estado 

do Rio Grande do Sul (2012). Atua na Escola Estadual de Ensino Médio Marechal 

Mascarenhas de Moraes situada no Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande 

do Sul. 

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 
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Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  

GALLERT, Claudia: Mestre em Educação pela Unioeste/Cascavel. Foi 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de educação de 

Foz do Iguaçu de 2002 a 2012. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Foz do Iguaçu. 

Especialista em Métodos de Ensino pela UTFPR/Medianeira. Pedagoga na rede estadual 

de educação do Paraná de 2012 a 2014. Pedagoga no IFPR desde 2014, atualmente em 

exercício no Campus Cascavel. 

GOFF, Maria Gabriely: Acadêmica do curso de Pedagogia, da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão. Bolsista de graduação da 

Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (SESP-PR) 

para assistência pedagógica junto ao Programa Patronato Municipal de Francisco 

Beltrão. Participa do projeto de pesquisa Penas alternativas: a contribuição do Patronato 

Municipal de Francisco Beltrão- PR na sua execução. 

GRAUPE, Mareli Eliane: Pós-doutora pelo Programa Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, UFSC (2011) e Pós-doutora pelo Programa de Antropologia Social, 

UFSC (2012). Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa 

de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde na Universidade do Planalto Catarinense 

(UNIPLAC/SC). Coordena o grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na 

América Latina (GECAL/UNIPLAC). Licenciada em Pedagogia (2001) e Mestra em 

Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul – UNIJUÍ (2004). Doutora em Educação e Cultura pela Universidade de 

Osnabrueck, Alemanha (2010), revalidação UFSM (2010).  

GUEDES, Gabrieli: Graduada em Educação Física Licenciatura e Graduanda 

em Educação Física Bacharelado pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). 

Especializanda em Educação Especial e Atendimento Educacional Especializado pela 

Faculdade Dom Alberto.  

INÁCIO, José Antonio: graduado em Língua Portuguesa pela Universidade 

Estadual de Montes Claros (Unimontes), especialista em Gestão do Trabalho 

Pedagógico (Supervisão, Orientação, Inspeção e Administração) pela Faculdade Futura. 

Atualmente é Técnico em Educação da Secretaria Estadual de Minas Gerais. 
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LEITÃO, Maria Meides Da Silva Lucena: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Supervisão 

Escolar – Universidade Salgado Filho – UNIVERSO/RJ. Graduada em Química pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

LEMES, Maurício Dias Paes: Professor Efetivo da Secretaria Municipal de 

Educação de Goiás. Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (2009) e em Letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2007). Bacharel 

em Administração pela Albert Einsten BSB (2013). Pós-Graduação Literatura e em 

Educação Especial. Mestrado em Ciência da Educação – UPAP/PY. 

 LENTE, Silvana Mara: Mestre em Ciência da Educação (UEP), Especialista 

em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), Graduada em 

Pedagogia (UNEMAT), Técnica do ensino superior da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- Diamantino. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de Unidades 

Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde pública 

municipal. 

LEWANDOWSKI, Jacqueline Maria Duarte: Mestre em Educação pela 

Unioeste/Cascavel. Graduada em Pedagogia pela Unioeste/Cascavel e em Direito pela 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel/UNIVEL. Especialista em Direito 

e Processo do Trabalho pela UNIVEL. Foi professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental na rede municipal de educação de Cascavel de 2003 a 2007 e de 2011 a 

2014. Técnica em Assuntos Educacionais da Universidade Federal da Integração Latino 

Americana/UNILA de março a outubro de 2014 e da Universidade Tecnológica 

Federal/UTFPR - Campus Toledo de outubro de 2014 a julho de 2015. Técnica em 

Assuntos Educacionais. Atualmente em exercício no Instituto Federal do Paraná, 

Campus Cascavel desde julho de 2015. 

LIRA, Izídia Corrêa: Mestre em Ciências da Educação pela UPAP – 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual de Roraima – UERR. 

MAYER, Sandra Mara: Graduada em Educação Física pelas Faculdades 

Integradas de Santa Cruz do Sul (FISC), Especialista em Ginástica Escolar e em 

Metodologia da Educação Física pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), 

Mestre em Desenvolvimento Regional - Área Sociocultural pela UNISC. Atuou como 

professora de Educação Física do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação 

UNISC/EDUCAR-SE. Atualmente é professora titular do Curso de Educação Física e 

do Curso de Pedagogia da UNISC. Coordena o Projeto Piracema - Natação para Pessoas 

com Deficiência e o Projeto Ações para o Envelhecimento com Qualidade de Vida. Tem 

experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, 
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atuando principalmente nos seguintes temas: bullying, desenvolvimento motor, jogos, 

brincadeiras, atividades aquáticas e lúdicas. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOREIRA, Patrícia Ferreira: Discente do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Educação, da Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC/SC-

2019). Participa do grupo de pesquisa Gênero, Educação e Cidadania na América Latina 

(GECAL/UNIPLAC/SC-2019-2020). Possui graduação em Pedagogia pela 

Universidade de Caxias do Sul (UCS-2001). Especialização em Educação Ambiental 

pelo Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras (IAESB - 2004); 

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Internacional 

de Curitiba (FACINTER - 2008) e Especialização em Coordenação Pedagógica pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-2013). Atuou na Coordenação do 

Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, na Secretaria Municipal de 

Educação (2009-2012). Participou de estudos sobre alfabetização pelo GEEMPA – 

Grupo de Estudos sobre Metodologia Pesquisa e Ação (2012-2013). Atualmente está 

como Coordenadora Pedagógica na Escola Municipal de Educação Infantil Irma Toffoli 

(2013–2020) e na Escola Técnica Estadual Bernardina Rodrigues Padilha (2019-2020), 

no município de Vacaria/RS. Tem experiência em Alfabetização, Educação Infantil, 

Supervisão Escolar e Educação Especial numa perspectiva Inclusiva. 

OLIVEIRA, Aline Tortora De: Doutoranda em Geografia na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE - Campus de Francisco Beltrão - PR, área de 

concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente, linha de pesquisa "Educação e 
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Ensino de Geografia", cursando Pós-Graduação em Gestão Escolar e Ensino de Arte. 

Mestre em Educação (2018) pela UNIOESTE, bolsista Capes por um ano, linha de 

pesquisa: Cultura, Processos Educativos e Formação de Professores. Membro do grupo 

de pesquisa CNPq: Estudos Etno-culturais. Graduada em Pedagogia (2015) e Artes 

Visuais (2018). Atuou como pedagoga no Patronato Municipal de Francisco Beltrão - 

bolsista da SETI (2018-2019). Possui vínculo como colaboradora voluntária no curso de 

Ciências do Envelhecimento Humano - Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

- UNATI. Tem experiência na área de coordenação e Educação em espaço formal e não 

formal. 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Da Silva: Mestre em Ciência da Educação pela 

Universidade Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Graduado em Geografia pela 

Universidade Federal de Roraima (1997) e Direito - Faculdade Estácio da Amazônia 

(2012). 

OLIVEIRA, Giane Helena Menezes De: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Politécnica y Artística - UPAP (2019). Possui graduação em Geografia 

pela Universidade Federal de Roraima - UFRR (1999). Especialista em Deficiência 

Visual pelo Instituto Benjamin Constant - IBC/RJ.  

OLIVEIRA, Janilza De Melo Firmino: Mestranda em Ciências da Educação 

pela instituição CECAP. Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar 

pela Faculdade Faveni. Especialista em AEE e sala de recursos multifuncionais pela 

Faculdade Faveni. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade 

Unifacex. Especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade 

FALC. Graduada em pedagogia pela Universidade ULBRA. Professora do Município 

de Ipanguaçu/RN. 

PAIXÃO, Ermínio Augusto Ramos Da: Doutorando em Engenharia Elétrica 

na Universidade Federal do Pará.  Formado em Redes de Computadores pela 

Universidade da Amazônia - UNAMA, mestre em Engenharia Elétrica na Universidade 

Federal do Pará. Integrante do Laboratório de Pesquisa Operacional, onde atua na área 

de redes de alto desempenho, 5G, QoS e inteligência computacional, voltada a técnicas 

de otimização. 

PAIXÃO, Germana Costa: Doutoranda em Microbiologia Médica/UFC. 

Graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Ceará (1997), Mestre 

em Patologia pela Universidade Federal do Ceará (2000). Professora da Universidade 

Estadual do Ceará desde 2000 e Coordenadora do Curso de Ciências Biológicas a 

distância UECE/Universidade Aberta do Brasil (UAB) desde 2009. Docente do curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Unifametro. Leciona as disciplinas de 

Microbiologia, Parasitologia e Exames Laboratoriais. É líder do grupo de pesquisas 

certificado pelo CNPq, intitulado "Tecnologias educacionais e educação a distância". 
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desenvolve pesquisas nas áreas de taxonomia de dermatófitos, fungos anemófilos e 

produção de material em Microbiologia. 

PANTOJA, Lydia Dayanne Maia: Doutora em Engenharia Civil (área de 

concentração em Saneamento Ambiental) pela Universidade Federal do Ceará - UFC 

(2016); Mestre em Microbiologia Médica pela Universidade Federal do Ceará (2008) e 

graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Ceará (Bacharel - 

2007 e Licenciatura - 2006). Atua como Professora Assistente Nível D da Universidade 

Estadual do Ceará. Docente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional - PROFBIO. Coordena a Pesquisa do Curso de Ciências Biológicas a distância 

- UECE/UAB. É coordenadora de área do Curso Pré-Universitário UECEVest - 

Biologia. Tem experiência na área de Microbiologia, com ênfase em Microbiologia 

Ambiental e Aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: aerobiologia, 

taxonomia fúngica, fungos anemófilos e compostos orgânicos voláteis microbianos. 

Bem como, desenvolve trabalhos na área de pesquisa em educação à distância e 

formação de professores. 

PASCHOAL, Cristiano Sandim: Mestrando em Linguística pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), desenvolvendo, por meio do 

órgão de fomento CAPES/PROEX, investigações atreladas à linha de pesquisa Teorias 

e Usos da Linguagem. Graduado em Letras Português, Espanhol e Respectivas 

Literaturas pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Integrante do grupo de 

pesquisa Tessitura: vozes em (dis)curso  (PUCRS/CNPq). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-1638-4120 

PAULA, Francisco Wagner De Sousa: Enfermeiro e Biólogo. Mestre em 

Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Especialista em Gestão em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE). Membro do Grupo de Pesquisa Epidemiologia, Cuidado em Cronicidade e 

Enfermagem-GRUPECCE-CNPq. Professor da Faculdade Maurício de Nassau 

Parangaba. Professor Efetivo da Rede Básica de Ensino da Secretaria de Educação do 

Estado do Ceará (SEDUC/CE). Professor Formador e Tutor do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas (UECE/UAB) e Enfermeiro do Hospital e Maternidade 

Regional Vale do Curu, Pentecoste-Ce. 

RAMOS, João Batista Santiago: Doutor em filosofia pela Universidade do 

Porto-Portugal. Especialista em História da Educação na Amazônia; graduado em 

Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque (1992). É Professor Adjunto IV da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), atuando principalmente nos seguintes temas: 

Educação, Filosofia, Utopia, Globalização, Libertação e Ética; professor do Programa 

de Pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia (PPGEAA) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Educação, 

Infância e Filosofia (GEPEIF/UFPA) e da Sociedade de Filosofia da Educação de 

Língua Portuguesa (SOFELP/UP). Autor dos livros “Por uma Utopia do Humano: 
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Olhares a partir da ética da libertação de Enrique Dussel” (2012/ Edições Afrontamento) 

e “Filosofia e Ética da Libertação de Enrique Dussel” (2020/ Diálogos Freireanos). 

Organizador dos livros “Entre Educação e Filosofia: conhecimento, linguagem e 

pensamento” (2011/UFPA), “Ideias de Educação e Filosofia: pesquisa, ética e 

formação” (2013/UFPA) e “Educação, Infância e Filosofia” (2017/CRV).   

RIBEIRO, Sonia Maria: Doutora em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba. Professora do Programa de Mestrado em Educação e do Departamento de 

Educação Física da Universidade da Região de Joinville/SC. Licenciada em Educação 

Física pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Educação Motora pela 

Universidade Metodista de Piracicaba. Pesquisadora participante no Grupo Estudios 

Sectoriales sobre La Educación Superior Universitaria En El MERCOSUR, Villa María 

- Argentina. Pesquisadora participante no Grupo de Pesquisa Práxis Educativa - 

Dimensões e Processos, PPGE da Pontifícia Universidade Católica do Paraná/PR. 

Coordenadora do Projeto de Pesquisa - PESPE - Educação especial na educação 

superior: políticas, saberes e práticas no âmbito do trabalho e formação docente. Link 

lattes - http://lattes.cnpq.br/3460079515057150. 

RODRIGUES, Franciran Brandão: Mestre em Ciência da Educação Pela 

Universidad Politécnica e Artística do Paraguay – UPAP.Professora Efetiva - 

SEED/RR. Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Educação e Teologia 

do Norte do Brasil – FACETEN e Economia pelo Centro Universitário Claretiano 

(EaD) Polo – Boa Vista/RR. Pós-Graduação: Especialista em Metodologia de 

Matemática e Física do Ensino Superior – FACINTER/IBPEX.  

RODRIGUES, Wivina Dayane Do Nascimento: Mestranda do Curso de 

Ciências da Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista 

em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional 

Santo André (FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e 

Hospitalar pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). 

Especialista em Alfabetização e Letramento, Especialista em Educação Infantil e Anos 
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(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 
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http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SANTOS, Poliana Dias Dos: Mestranda em Educação Agrícola, pela 
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Educação e Memória e Núcleo de Documentação da Cultura Afro-Brasileira 

ATABAQUE da FURG. É membro da Rede de Investigação Ação Participativa e 

Educação Popular em Universidades Públicas/RIAPEP. Tem experiência na área de 
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2012) no município de Vacaria-RS. Participou de estudos sobre alfabetização pelo 
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FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. cursou educação infantil, Anos inicial e 
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