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➢ CAPÍTULO XVII  

DESAFIOS ENFRENTADOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL NO MERCADO DE TRABALHO EM BOA VISTA-RORAIMA 

Katiucy Damasceno Marques da Cunha38; Narjara de Lima Fagundes39. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.05-17 

 

RESUMO: 

O presente estudo aborda sobre os desafios na inclusão da pessoa com deficiência 

intelectual no mercado de trabalho na cidade de Boa Vista-RR. Trata-se de uma 

pesquisa realizada em 5 (cinco) empresas contratadoras com participação de 12 (doze) 

pessoas com deficiência Intelectual e 2(duas) instituições formadoras, na busca de 

conhecer de perto as dificuldades enfrentadas pelas empresas em contratar essas pessoas 

e os desafios encontrados na busca do primeiro emprego. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa qualitativa do tipo etnográfico e exploratória, permitindo assim o contato 

direto com as empresas, instituições formadoras e Pessoas com Deficiência Intelectual 

em suas práticas cotidianas. Durante o trabalho de campo foi realizada análise 

documental, aplicação de questionários e entrevistas com as empresas empregadoras e 

as pessoas com deficiência intelectual possibilitando assim, analisar os dados dentro de 

uma perspectiva democrática. O processo analítico revelou que as empresas preferem 

contratar pessoas com deficiências físicas devido a facilidade do processo de inclusão, o 

que nesses casos dificulta a contratação de pessoas com deficiência intelectual, no mais 

quando ocorre a contratação muitas empresas exigem qualificação profissional. Essas 

dificuldades decorrem por falta de conhecimento das habilidades laborais que levam a 

discriminação quanto ao tipo de deficiência e por limitações impostas pela sociedade e 

família. Deste modo, pode-se afirmar que mesmo com todas as implicações impostas 

pelo mercado de trabalho, em Boa Vista - Roraima o número de deficientes intelectuais 

atuando nas empresas é cada vez maior, demonstrando que ações têm contribuído para a 

inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Mercado de Trabalho. Pessoa com Deficiência Intelectual. 

Instituição formadora. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo lança o olhar sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com 

deficiência intelectual no mercado de trabalho na cidade de Boa Vista - RR e sua 

relação com as empresas contratadoras, tendo em vista verificar quais dificuldades e 

 
38 Mestre em Ciência da Educação pela Universidad Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP. E-mail: 

katiucymarques_@hotmail.com 

39 Cursando Mestrado em Ciência da Educação na Universidad Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP. E-mail: 
najinhaf@hotmail.com 

mailto:najinhaf@hotmail.com
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desafios enfrentados por essas pessoas na busca pelo primeiro emprego e todo o 

percurso entre a capacitação e a contratação. 

Uma dificuldade é a predileção dos empregadores por alguns tipos de déficit, em 

relação a outros. Números do Ministério do Trabalho apontam que 47,5% das 

contratações de indivíduos com déficit seriam de deficientes físicos. Deficientes 

auditivos comporiam 32,5% das contratações; reabilitados 8,4%. Os deficientes 

intelectuais e visuais, por fim, teriam índices de somente 5,8% e 4,7%.  

A fiscalização possibilita maior conscientização da população quanto a 

necessidade de promoção e qualificação destas pessoas. Buscou-se encontrar soluções 

para qualificar o processo inclusivo dos indivíduos com deficiência de maneira que 

pudesse verificar as falhas no processo de contratação de deficientes intelectuais. 

Desta maneira, a pedagogia aos indivíduos com Déficit Racional, vem sendo o 

progresso de promessas de formação profissional, uma vez que ainda que a clube esteja 

bom em correlação à introdução de pessoas com déficit, também não está bastante 

esclarecida para incluí-los profissionalmente e bastante pouco para adotar adequações 

necessárias nas companhias, objetivando gratificar a variedade humana que compõe 

nossa clube. 

Por conseguinte, o instrumento da presente pesquisa constituiu-se em saber as 

considerações e percepções de trabalhadores com Deficientes Intelectuais (DI), 

relacionadas às dificuldades para colocação no mercado de trabalho, para a energia das 

atividades laborais e relativas à receptividade das companhias contratantes.  

A valia da presente pesquisa deve-se ao feito de que saber a avaliação e 

recebimento de trabalhadores Deficientes Intelectuais, sobre aspectos necessários do 

entrecho de suas atividades laborais, e afirmar as dificuldades das companhias na 

contratação, além de confrontar os seguintes questionamentos: Quais implicações 

enfrentadas pelas companhias na contratação de indivíduos com déficit racional? A 

treino de DI é coeficiente determinante na contratação? Quais obstáculos enfrentados 

pelos DI na introdução no mercado de trabalho?  

Foram realizados questionários e entrevistas que possibilitaram uma maior 

afinidade ao local natural de pesquisa no qual foram coletadas todas as informações 
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necessárias para avaliação da situação dificuldade, similarmente foi realizada a analise 

documental em uma escola educativo no qual prepara essas indivíduos para o mercado 

de trabalho, conferindo autenticidade ao trabalho planejado. 

A análise dos resultados coletados apresentado, mostra que muitas empresas 

selecionam seus funcionários deficientes apenas por questão de legislação e quando há 

contratação geralmente buscam deficientes físicos. Quando se trata de deficientes 

intelectuais as mesmas são mais criteriosas na seleção exigindo formação ou 

capacitação adequada para as atividades laborais. Outro fator determinante está ligado 

diretamente à escolarização. Considerando que o trabalho possui grande eco na vida de 

as pessoas e é assentado como exercício necessário para a prática único, progresso da 

entono, comunicação comunitário, dor de pertinência e personalidade, bem como, a 

construção da identidade e autarquia, desvendando que a qualidade de vida desses 

indivíduos evolui. 

Cabe às empresas, instituições formadoras, família e os deficientes intelectuais a 

quebra de paradigmas segregatórios para que a inclusão no mercado de trabalho seja 

efetiva e satisfatória. 

 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL – CONCEITUAÇÃO E CARACTERISTICAS 

O conceito de Deficiência Intelectual é muito amplo, sendo, também, 

considerado de difícil precisão e delimitação. Ao longo do processo histórico sofreu 

influências de ordem local, social e cultural (SPROVIERI; ASSUNÇÃO, 2005).  

Passou no decorrer dos anos por diversas definições e terminologias para 

caracterizá-la, tais como: Oligofrenia, Retardo mental, Atraso mental, Deficiência 

mental, idiota, imbecil, mongoloide, etc. SASSAKI (2005). Esse tipo de deficiência é 

um vasto complexo de quadros clínicos, produzidos por várias etiologias e que se 

caracteriza pelo desenvolvimento intelectual insuficiente, em termos globais ou 

específicos. 

O termo Deficiência Intelectual vem sendo utilizado desde 1995 e sendo 

incorporado no mundo todo. Segundo Sassaki (2005), o termo intelectual é mais 

apropriado por referir-se ao funcionamento do intelecto especificamente e não ao 
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funcionamento da mente como um todo e também consiste em podermos melhor 

distinguir entre deficiência mental e transtorno mental. 

A conceituação de Deficiência Intelectual sofreu alterações nas últimas décadas, 

abandonando a visão centrada no déficit intelectual e no modelo clínico, para considerar 

a interação da pessoa com o ambiente que a cerca (MACHADO; MAZZARO, 2004). 

A Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento 

(AAIDD), referência mundial na área, atualmente utiliza um modelo multidimensional, 

considerado pelos especialistas completo e eficiente, para explicar a Deficiência 

Intelectual: Dimensão I: Habilidades Intelectuais; Dimensão II: Comportamento 

Adaptativo; Dimensão III: Participação, interações, papéis sociais; Dimensão IV: 

Saúde; e Dimensão V: Contextos (AAIDD, 2002). 

Pode-se verificar que as dimensões utilizadas pela AAIDD, requerem muitos 

componentes das chamadas habilidades sociais, consideradas essenciais para os 

processos de ajustamento social de todos os indivíduos. A Deficiência Intelectual 

caracteriza-se por limitações significativas no funcionamento intelectual e no 

comportamento adaptativo – habilidades práticas, sociais, conceituais, que se originam 

antes dos dezoito anos de idade (AAIDD, 2002). 

De acordo com o Decreto nº. 3.298/99, alterado pelo Decreto nº. 5.296/04 pode-

se conceituar Deficiência Intelectual, aqui intitulada deficiência mental, como: 

O funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) 

cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos recursos da 

comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) 

lazer; e h) trabalho. (Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I; e Decreto nº 

3.298/99, art. 4º, I).‖ (BRASIL, 2007, p. 24) 

A dificuldade de diagnosticar a deficiência intelectual tem levado a uma série de 

revisões do seu conceito. A medida do coeficiente de inteligência (QI), por exemplo, foi 

utilizada durante muitos anos como parâmetro de definição dos casos. O próprio CID 10 

(Código Internacional de Doenças, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde), 

ao especificar o Retardo Mental, propõe uma definição ainda baseada no coeficiente de 

inteligência, classificando-o entre leve, moderado e profundo, conforme o 
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comprometimento. Também inclui vários outros sintomas de manifestações dessa 

deficiência, como: a dificuldade do aprendizado e comprometimento do 

comportamento, o que coincide com outros diagnósticos de áreas diferentes. A 

deficiência mental não se esgota na sua condição orgânica e/ou intelectual e nem pode 

ser definida por um único saber. Ela é uma interrogação e objeto de investigação de 

inúmeras áreas do conhecimento. 

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O MERCADO DE 

TRABALHO 

Oliveira (2009) afirma que a introdução de todos gera um impacto nas políticas 

públicas e depende de mudanças estruturais nas relações de trabalho. No Brasil, em que 

o preconceito costuma ser velado, as metas das políticas públicas precisam ser mais 

claras e melhor difundido, uma vez que alguns indivíduos podem ter acesso aos direitos 

e outras não, mesmo tendo a mesmo déficit. EUA e Europa preveem e incentivam a 

autarquia em suas políticas, além de prover auxilia de esforço para as companhias que 

incorporam deficientes em seus quadros de funcionários. No caso do Brasil, um dos 

focos principais de avaliação é o sistema de cotas, 

[...] adotado no país como forma de garantir às pessoas com 

deficiência o acesso ao mercado de trabalho. Em análise a esse 

sistema, Neri (2002) afirma que parte da eficácia da política de cotas 

ainda não tem sido alcançada em virtude de fatores como: a 

competitividade exacerbada no mercado de trabalho, as taxas em geral 

baixas de oferta de emprego no setor formal, e também a falta de 

informação dos empregadores acerca da deficiência. Ainda segundo o 

autor, um dos pontos mais problemáticos está no fato de que esse 

sistema não tem provocado impacto nas empresas de grande porte, 

situação que necessita ser repensada, pois as mesmas são responsáveis 

pela absorção de parte considerável da mão-de-obra disponível no 

mercado (OLIVEIRA et.al., 2009, p. 5). 

Porém, há código e regulamentações a este respeito. De acordo com o Ministério 

do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2007), não há ambição legal no intuito das pessoas 

com déficit serem distribuídos proporcionalmente entre os estabelecimentos da empresa, 

sendo está uma decisão interna da empresa. Porém, com base no respeito às 



 
 
 
 
 

266 

 

comunidades locais, é recomendada a subdivisão proporcionado entre os vários 

estabelecimentos.  

O modelo atual de disposição do trabalho impôs um perfil de agente polivalente 

que desempenha inúmeras utilidades. Dependendo das limitações impostas pelo déficit, 

a PCD não pode reproduzir o conjunto das utilidades inseridas em um mesmo cargo, 

porém pode corporificar grande parte delas. A empresa, constantemente que possível, 

precisa afirmar a eventualidade de desmembrar as utilidades de modo a apropriar o 

cargo às peculiaridades dos candidatos (art. 36, alínea “d”, Orientação 168 da OIT).  

Na verdade, o que precisa ser pretensioso pela empresa é a indivíduo, não a 

déficit. Os indivíduos com deficiências evidenciam o direito de ser respeitadas, sejam 

quais forem a classe e a ortodoxia de seu déficit (art. 7º, XXXI, da Instituição Federal, 

combinado com o art. 3º da Explicação dos Direitos das Indivíduos Portadoras de 

Déficit).  

Por meio do sistema de cotas, aumentou significativamente o algarismo e PCD 

no mercado de trabalho, o que é necessário. Porém, também são necessárias aquilo que 

se faz que além do posto da PCD tenham de fato comunicação e ofício no trabalho que 

executarem para quantidade alcançar o tempo em que as cotas não sejam mais 

necessárias para se garantir o acesso ao direito de trabalho.  

Entende-se ser fundamental a dúvida do significado da esperteza inclusiva para a 

empresa e seus funcionários, uma vez que a introdução é conquistada no momento em 

que há uma desocupação de todos e não apenas a responsabilização da Indivíduo com 

Déficit Racional.  

É fundamental que a empresa desenvolva um processamento de orientação da 

PCD visando sua globalização com os amigos e controle e transposição às rotinas de 

trabalho. Para isto, tanto os demais pessoal como as chefias precisam ser discutidores 

sobre das questões suscitadas com a admissão do novo subordinado.  

Sugerir introdução é modificar paradigmas. Adicionar um indivíduo com déficit 

racional é um desacato maior que apenas garantir a seu posto / colocação no trabalho, 

uma vez que trata de mudanças de posturas, conceitos e comportamentos sociais. No 

momento em que se pensa em introdução efetiva, o intuito é distinto de apenas insertar / 
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incluir, uma vez que a introdução precisa ser testemunho de autonomia e resultado do 

processamento de sátira contratação da experiência profissional, em que o profissional 

assimila o novo entendimento de acordo com sua capacidade de incorporá-lo ao que já 

conhece. As vivências são essenciais para as aprendizagens da Indivíduo com Déficit 

Racional (PCDI). Na ótica da integração, 

[...] é a pessoa com deficiência que tem de se adaptar à sociedade, e 

não necessariamente a sociedade é que deve criar condições para 

evitar a exclusão. A integração é, portanto, a contraposição do atual 

movimento mundial de inclusão. Neste, existe um esforço bilateral, 

mas é principalmente a sociedade que deve impedir que a exclusão 

ocorra. (BRASIL, 2007, p. 22). 

Pode-se confirmar que a experiência pode ser usada como utensílio de treino 

profissional de PCDI visto que uma contratação de trabalho sui generis pode ser 

empregado para a documento profissional. 

No momento em que se trata da PCDI, a situação se agrava por serem exigidos 

laudos médicos que atestem inabilidade ligado e, ao mesmo tempo, são exigidas, na 

execução profissional, competências e aptidões, o que exclui seu exotismo. Nessas 

situações a colocação de PCDI no trabalho não contém, porém, ao contrário, exclui, 

uma vez que a PCDI se sente inabilitado. A empresa, em vez de produzir vagas de 

formação e treino profissional, humana, demite a PCDI e a responsabiliza pela falta de 

apreciação, pelo seu fragor profissional. Dessa maneira, de forma camuflado, a clube 

continua tirante a PCDI, reproduzindo perversamente a história. 

[...] o impacto da deficiência sobre a capacidade de trabalho da pessoa 

pode variar amplamente, podendo ser reduzido, pouco interferindo na 

interação da mesma com o meio ambiente laboral, ou ser significativo, 

exigindo considerável apoio e assistência por parte da empresa e seus 

empregados. (BRASIL, 2007, p. 40). 

Com frequência são percebidos sentimentos de baixa estima, falta de 

argumentação da PCDI perante o motivo da sua demissão ou sua não classificação em 

processos seletivos. Sendo assim, pensar em inclusão efetiva é construir outras práticas, 

é mudar valores, é mudar o olhar sobre a PCDI (sentimento de pena) e principalmente 

estar disposto a mudar, se importar com as práticas sociais, independentemente de ter ou 
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não uma deficiência, pois é a alteração de valores que determina o percurso para o qual 

seguirão as novas formas de relação e práxis social. 

 

DIFICULDADES NO PROCESSO DE INCLUSÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO 

Percebem-se as várias dificuldades para a inclusão do deficiente no mercado de 

trabalho. Mas o problema advém dos dois lados, tanto das empresas, quanto dos 

próprios deficientes. As empresas precisam de uma estrutura para recebê-los e estes, de 

capacitação e interesse em desenvolver seu lado intelectual para ocuparem tais vagas. 

Cabe aos órgãos governamentais, capacitá-los e às empresas, disponibilizar espaço 

físico para que todos consigam alcançar o interesse comum: formar e integrar cidadãos 

dignos do trabalho diário. 

A contratação de pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra. 

Eis que se espera do trabalhador nessas condições profissionalismo, dedicação e 

assiduidade. Enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado. As organizações de pessoas 

com deficiência detêm um conhecimento acumulado há décadas acerca das 

potencialidades das pessoas com deficiência e dos métodos para sua profissionalização. 

Recente alteração legal (Lei nº 11.180/05) possibilita a formalização de contratos de 

aprendizagem para pessoas com deficiência, sem limite máximo de idade, sendo 

possível a combinação de esforços entre as empresas e as instituições mencionadas (Lei 

nº 10.097/00). 

A equipe que efetua a seleção deve estar preparada para viabilizar a contratação 

desse segmento. Principalmente, precisa ser claro que as exigências a serem feitas 

devem estar adequadas às peculiaridades que caracterizam as pessoas com deficiência. 

Se isto não ocorrer vai ser exigido um perfil de candidato sem qualquer tipo de 

restrição, o que acaba por inviabilizar a contratação dessas pessoas. Como tal pode 

configurar uma espécie de fraude contra a Lei de Cotas, que foi criada justamente para 

abrir o mercado de trabalho para um segmento que não consegue competir em igualdade 

de condições com as demais pessoas (art. 36, alínea “c”, da Recomendação nº 168 da 

OIT, c/c item 4 do Repertório de Recomendações. 
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As propostas de educação para o trabalho no país, praticamente, não avançaram 

desde a década de 50, do século passado, quando surgiram as Oficinas Pedagógicas 

Profissionalizante, estruturadas na concepção de que a pessoas precisavam desenvolver 

hábitos de trabalho antes de adquirir uma capacitação específica (GLAT, 1995). 

A experiência prática mostrou que algumas pessoas com Deficiência Intelectual 

não conseguem alcançar os objetivos estabelecidos para ingressar no MTF, o que levou 

a criação de outra modalidade alternativa para atender as pessoas consideradas sem 

potencial, as Oficinas Protegida. 

O Decreto n. 3.298/99 em seu artigo 35 define essas duas oficinas: 

4º - Considera-se oficina protegida de produção a unidade que 

funciona em relação de dependência com entidade pública ou 

beneficente de assistência de assistência social, que tem por objetivo 

desenvolver programa de habilitação profissional para adolescente e 

adulto portador de deficiência, provendo-o com trabalho remunerado, 

com vista à emancipação econômica e pessoal relativa. É uma 

estratégia que visa apoiar e prover oportunidades de atividade 

produtiva remunerada a pessoas que por diferentes razões, não possa 

se beneficiar das estratégias comuns de empregabilidade. (BRASIL, 

1999, p. 261). 

Para Miranda (2008), enquanto as oficinas pedagógicas se preocupam com a 

preparação e ingresso no mercado competitivo, as protegidas têm contrato de produção 

e/ou prestação de serviços para terceiros ou preparação de produtos para vendas na 

própria instituição, perpetuando assim a permanência dos aprendizes mais qualificados 

que poderiam estar inseridos no mercado de trabalho. 

Tudo isso, requer um novo olhar para a educação, para os currículos e para os 

mestres, questionando se este conjunto atende às necessidades dos educandos, se pode 

torná-los preparados para a vida, para serem felizes e se sentirem incluídos na 

sociedade. 

A questão da inclusão de deficientes no mercado de trabalho é um desafio que 

pode ser visto pelas empresas como uma crise ou como uma oportunidade incrível. 

Estudos mostram que promover a diversidade no mercado de trabalho traz 

muitos benefícios para as empresas. Pessoas com formação diferente, com visões 

diferentes sobre os mesmos problemas, com origens, idades orientações políticas e 
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religiosas diferentes, reunidas em um mesmo ambiente proporcionam uma visão mais 

holística e promovem a criatividade e a inovação. Em um grupo heterogêneo, a troca de 

experiência e opiniões enriquece todos os indivíduos. Por este motivo, as empresas 

devem cultivar a diversidade como uma estratégia para ampliar a sua visão global e 

integrada da sociedade em que atuam. 

As estimativas atuais indicam que existam no Brasil cerca de 27 milhões de 

pessoas portadoras de deficiências. Como será que conseguimos manter, portanto 

tempo, tantas pessoas à margem da sociedade, sem acesso a educação, a emprego e ao 

consumo? A lei de cotas pretende minimizar este problema e ajudar a dar oportunidade 

para que estas pessoas voltem a fazer parte da comunidade e, para isso, o papel das 

empresas (como geradoras de empregos) será decisivo. 

Sassaki (2005) aponta que muitas pessoas com deficiência são excluídas do 

mercado de trabalho por falta de reabilitação física e profissional, falta de escolaridade, 

falta de meios de transporte, falta de apoio da própria família e falta de qualificação para 

o mercado. No entanto, os mais variados tipos de suporte e apoio podem ser oferecidos 

às Pessoas com Deficiência Intelectual pelas empresas e instituições, que são de suma 

importância para promover o aprendizado das habilidades nos locais de trabalho e para 

se acreditar na competência destas pessoas (CARVALHO; MACIEL, 2010). 

Observamos que o maior empecilho para a inclusão de profissionais com 

deficiência ainda é cultural. Ou seja, as relações interpessoais ainda estão muito 

calcadas em estereótipos e preconceitos. Além disso, as vagas que são oferecidas às 

pessoas com deficiência ainda são muito operacionais e pouco atrativas. Os líderes e 

gestores das empresas ainda não consideram incluir profissionais com deficiência em 

cargos mais estratégicos, pois tendem a achar que estes profissionais são menos 

produtivos ou geram mais custos com acessibilidade, o que não é verdade. Dessa forma, 

não é exagero afirmar que a questão cultural ainda é o maior desafio. A falta de 

acessibilidade é reflexo da falta de cultura inclusiva. Enquanto não transformarmos a 

mentalidade antiga de que as pessoas com deficiência são menos qualificadas, menos 

produtivas e que exigem muitos investimentos, não daremos um salto de qualidade no 

processo de inclusão. 
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A IMPORTANCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

TRABALHISTA 

A unidade básica de todo o agrupamento é a família, ela é fundamental para o 

desenvolvimento da personalidade humana. o ambiente familiar, é o primeiro e 

fundamental meio, onde o indivíduo deve encontrar as condições para se desenvolver e 

educar-se, aprendendo a adaptar-se à sociedade em que vive. 

A família que reconhece na pessoa portadora de deficiência sua integridade, 

dignidade e direitos como ser humano qualquer que possui suas limitações passa a lutar 

para melhorar sua qualidade de vida e assim lutar para ser um indivíduo capacitado e 

preparado para o mercado de trabalho, não significa apenas participar de um programa 

de profissionalização. 

A família que discrimina e segrega vai acrescentar a essa limitação inúmera 

outras, a ponto de tornar-se o indivíduo incapacitado para o trabalho, assim, a vivência 

familiar, como fator de desenvolvimento global do indivíduo é essencial. 

Sassaki (2005), levanta a importância do preparo de empresas no processo de 

inclusão profissional, principalmente para desenvolver os possíveis preconceitos 

existentes e possibilitar uma forma de diálogo saudável e profissional, entre o 

empregado deficiente e o empregador. 

Questões familiares também são importantes, como referencial ao pensamento 

da inclusão. 

Quando uma criança apresenta uma deficiência os sonhos dos pais são 

frustrados, fato que acarreta sentimentos de decepção. Uma família 

confrontada com tal diagnóstico, sobre um impacto enorme. De 

repente, os pais têm que se preocupar com as coisas com as quais 

nunca haviam se preocupado. (REICHARD, 2005, p. 35). 

Estas questões devem ser bastante investigadas e trabalhadas no processo de 

inclusão profissional. Muitos familiares subestimam a capacidade do deficiente, agindo 

de forma superprotetora, impedindo este de atuar com o pleno uso de seus potenciais. 

 

CARACTERÍSTICAS METODOLOGICAS 
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A escolha metodológica adotada para a realização deste estudo, descrevendo a 

opção pela pesquisa qualitativa a partir de um estudo participativo e etnográfico, 

explicando os costumes, hábitos e práticas com o desejo de descobrir os padrões da 

comunidade estudada (ALVARENGA, 2012, p. 59). De igual maneira a pesquisa se 

situa no campo da investigação do tipo exploratória (GIL, 2006; MINAYO, 2007).  

Para tanto, lembro mais uma vez que o problema de pesquisa se constitui da 

seguinte forma: Quais obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência intelectual no 

mercado de trabalho no município de Boa Vista/Roraima? 

Compreendendo ser fundamental importância uma escolha metodológica que 

contemple as necessidades solicitadas nos objetivos gerais e específicos do estudo, a 

eleição da metodologia atentou para os critérios compatíveis com o objeto em questão. 

Tal escolha está diretamente relacionada à forma de percepção do problema e os 

fenômenos que nele ocorrem. 

Nesta resenha, o foco principal está direcionado à inclusão do deficiente 

intelectual no mercado de trabalho em Boa Vista/Roraima e as dificuldades enfrentadas 

na contratação para o primeiro emprego. Investigar os fenômenos relacionados à 

experiência humana e seu significado enfatizando a descrição da experiência tal como 

ela é vivida sugere buscar a sua compreensão e não apenas realizar uma 

operacionalização de dados. 

Para tanto, a pesquisa qualitativa nesse caso é a alternativa que se apresenta para 

responder à proposta apresentada. 

Como a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não 

pode ser quantificada, a escolha metodológica pôde atender os objetivos solicitados, 

pois durante o trabalho de campo, através do contato com instituição formadora, as 

pessoas incluídas e não incluídas no mercado de trabalho, foi possível buscar 

informações que se mostraram relevantes para a descrição do objeto de estudo. Os 

procedimentos aplicados preocuparam em descrever, explicar, interpretar e 

compreender os significados que um grupo específico (neste caso, as pessoas com 

deficiência intelectual) atribuindo às suas ações e vivências diárias. 
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O estudo participativo e etnográfico se mostrou bastante adequado para a 

efetivação do presente trabalho, pois o contato com as pessoas com deficiência no 

ambiente de trabalho, equipe pedagógica do Centro de Atendimento Especializado 

(CAE) que trabalham com a inclusão da PDI no mercado de trabalho e empresas, levou 

a maior aproximação com os sujeitos envolvidos através da convivência e 

familiarização com os costumes e práticas cotidianas levando a maior precisão das 

informações aqui apresentadas e uma adequada interpretação de dados. 

 

DESENHO METODOLÓGICO 

Uma vez escolhida as características metodológicas do estudo, definir os 

procedimentos de aplicação da pesquisa levou a necessidade de elaborar um plano para 

coletas os dados da pesquisa e as estratégias para alcançar os objetivos. Houve a 

necessidade de cruzar as informações para que pudesse ser analisada de forma que as 

impressões do investigador não interfiram nos resultados da pesquisa, sempre buscando 

de fato identificar as implicações pertinentes à contratação e participação das PDI no 

mercado de trabalho.  

Assim, foram feitos levantamentos de dados juntamente com os órgãos 

reguladores do trabalho, instituições educativas, questionários com as empresas, 

entrevista com as pessoas com deficiência intelectual incluídas. 

O estudo envolveu entrevistas com um representante de cada instituição 

(determinados por estas): dois terapeutas ocupacionais e um psicólogo, responsáveis 

pelos programas voltadas à preparação e inclusão no mercado de trabalho, e um 

coordenador da instituição, que possuía as informações gerais relativas a estas 

atividades. A técnica adotada para a coleta de dados foi a entrevista, baseada em roteiro 

de perguntas semiestruturadas, em que se combinaram questões fechadas e abertas, 

sendo que estas últimas possibilitaram ao informante discorrer de forma mais livre 

sobre o tema da pesquisa. 

As questões abrangeram: caracterização dos serviços (tempo de funcionamento, 

abrangência e capacidade de atendimento), dos usuários (faixa etária, gênero, 

escolaridade e tipos de deficiência) e das ações e programas realizados voltados à 
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preparação para o mercado de trabalho. As entrevistas foram realizadas no próprio local, 

o que permitiu visitar o espaço físico e algumas atividades em andamento. 

Os dados foram analisados conforme o objetivo geral que buscou conhecer os 

programas institucionais relacionados à preparação e inclusão de pessoas com 

deficiência intelectual no mercado de trabalho bem como identificar os desafios 

encontrados e refletir sobre essas ações. 

As entrevistas foram realizadas após o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre pelos participantes garantindo a segurança e integridade das 

pessoas envolvidas na pesquisa. 

 

DESCRIÇAO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O presente estudo foi desenvolvido em 5 (cinco) empresas na cidade de Boa 

Vista/Roraima, as quais são: Union security, supermercado Goiana, casa do eletricista, 

Unimed e Agiplan. Essas empresas situam-se em bairros diferentes e atendem à diversas 

classes sociais. Participaram da pesquisa 12 pessoas com deficiência intelectual, 2 

coordenadores pedagógicos do centro de Atendimento Especializado de Boa Vista e 1 

instituição de capacitação de pessoas para o mercado de trabalho. 

 

Tabela 1. Quantitativo de Pessoas com Deficiência Intelectual na cidade de Boa Vista - RR 

Empresas Pessoas com DI contratadas 

Union Security 2 

Supermercado Goiana 4 

Unimed 2 

Agiplan 3 

Casa do eletricista 1 

Fonte: SINE/RR, abril de 2016. 

Primeiramente foi necessário fazer um levantamento e identificação de 

instituições especializadas no atendimento de pessoas com deficiência intelectual, por 

meio de consultas em centros de educação e de integração empresa/escola. A partir 
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destes dados foi realizado o registro na base de dados coletados para a pesquisa com a 

confirmação das atividades relacionadas à preparação e inclusão no mercado de trabalho 

de pessoas com deficiência intelectual. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE CORRELAÇÃO DE DADOS 

Após a análise do campo estudado, foram providenciados os documentos de 

autorização para iniciar a pesquisa nas empresas formalizando as intenções do estudo. 

Os gerentes e proprietários das empresas demonstraram interesse em colaborar com o 

estudo, o que contribuiu para que as experiências no campo de trabalho fossem 

desenvolvidas. Em nenhuma empresa ouve resistência da gerência para aplicar a 

pesquisa. 

Os instrumentos utilizados para coletar os dados da pesquisa foram: observações 

e registros no ambiente de trabalho, análise documental e entrevistas com PCDI, 

coordenadores e instituição formadora. A escolha dos instrumentos facilitou na 

interpretação dos dados. 

As observações foram registradas durante as visitas nas empresas, pois houve a 

necessidade de confrontar a prática com o que profere a lei. Durante o tempo de 

pesquisa nas empresas foram feitas entrevistas e conversações com coordenadores 

pedagógicos, Pessoas com Deficiência Intelectual, diretores de empresas e instituições 

formadoras, objetivando conhecer e compreender a prática pedagógica dentro da escola. 

O primeiro contato com as empresas, e instituições educacionais formadoras foi 

no mês de janeiro de 2016 e durou até a segunda semana de abril de 2016, totalizando 3 

(três) meses e meio de estudos in locus. Uma característica importante observada no 

período foi que o início da pesquisa nas empresas coincidiu com o início das 

contratações anuais. A pesquisa teve continuidade com a análise de dados oferecidas 

pelas unidades de capacitação profissional somada as entrevistas e questionários 

aplicados no decorrer da pesquisa. 

As entrevistas e questionários foram baseados em roteiro de perguntas 

semiestruturadas, em que se combinaram questões fechadas e abertas, sendo que estas 

últimas possibilitaram ao informante discorrer de forma mais livre sobre o tema da 
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pesquisa. Abrangeram: caracterização dos serviços (tempo de funcionamento, 

abrangência, dificuldades enfrentadas e capacidade de atendimento), dos usuários (faixa 

etária, gênero, escolaridade, dificuldades de contratação e tipos de deficiência) e das 

ações e programas realizados voltados à preparação para o trabalho e inclusão no 

mercado de trabalho. As entrevistas foram realizadas no próprio local, o que permitiu 

visitar o espaço físico e algumas atividades em andamento. 

A análise documental permitiu verificar em dados estatísticos o quantitativo de 

pessoas com deficiência intelectual inseridas no mercado de trabalho o que permitiu 

auxiliar no nível de investigação, excluindo qualquer interferência do autor nos dados 

coletados. 

Os dados foram analisados conforme o objetivo geral que buscou conhecer os 

programas institucionais relacionados à preparação e inclusão de pessoas com 

deficiência intelectual no mercado de trabalho bem como identificar os desafios 

encontrados e refletir sobre essas ações. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO 

MERCADO DE TRABALHO DE BOA VISTA - RORAIMA 

Ao tomar como estudo as dificuldades trabalhistas das pessoas com deficiência 

intelectual na cidade de Boa Vista, foi necessário um estudo mais aprofundado sobre as 

implicações que tornam o mercado de trabalho menos acessível para esse tipo de 

deficiência. 

Durante o trabalho de campo, foram coletadas informações através de 

questionários, análise de dados estatísticos e entrevistas, que após reunidas todas as 

informações e dados os mesmos foram confrontados com o referencial teórico para 

realizar as devidas reflexões de forma que todos os questionamentos pudessem ser 

respondidos de forma mais imparcial possível, mesmo que o investigador pudesse 

imprimir sua visão holística. 
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Os estudos iniciaram no mês de janeiro de 2016 nas empresas selecionadas para 

a pesquisa, sendo elas: Union Security, Supermercado Goiana, Unimed, Agiplan e Casa 

do Eletricista. Participaram da pesquisa 12 (doze) PCDI, gerentes de cada empresa, 2 

coordenadores pedagógicos de instituições educativas e de qualificação para o mercado 

de trabalho, que de forma gentil contribuíram para a coleta de dados. 

Os quadros abaixo contêm informações do Quantitativo de PCDI contratadas no 

período de 2014 a 2016 e evolução nas contratações de janeiro a abril de 2016 na cidade 

de Boa Vista -Roraima. 

 

Tabela 2. Contratações de PCDI entre 2014 e 2016 

Tempo / ano Número de PCDI 

2014 6 

2015 50 

Abril de 2016 31 

Total 87 

Fonte: SINE/RR, abril de 2016. 

 

Tabela 3. Evolução das contratações em 2016 

Meses Quantitativo 

Janeiro 10 

Fevereiro 9 

Março 4 

Abril 8 

Total 31 

Fonte: SINE/RR, abril de 2016. 

Foram realizadas várias leituras do material coletado na busca de respostas para 

o problema exposto. Durante o período de investigação percebeu-se que a escolha pela 

pesquisa com característica etnográfica contribuiu para a imersão no ambiente de 
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estudo, o que possibilitou a interpretação das ações das empresas em períodos de 

contratação. 

Atentando para o problema da pesquisa: Quais obstáculos enfrentados por 

pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho no município de Boa Vista - 

Roraima? Tratando de uma pesquisa qualitativa, foi necessário compreender as 

atribuições e todo o trabalhador com DI dentro do ambiente de trabalho, as dificuldades 

na busca do primeiro emprego, a oferta de capacitação individual ofertada pela empresa. 

De tal forma, dou publicidade a todas as informações coletadas. 

Com todas essas dificuldades, poucos DI conseguem ser inseridos no mercado 

de trabalho, até porque apresentam baixa escolaridade, baixa qualificação e pouco ou 

nenhum conhecimento das modernas tecnologias. 

Prevalece também uma grande resistência do trabalhador com deficiência em 

ingressar na formalidade. O recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

atua, em muitos casos, como um elemento limitador de pretensões profissionais, uma 

vez que facilita a opção para o mercado de trabalho informal como complementação de 

renda. Pois o BPC não admite acumulação, pois é dirigido a quem realmente precisa, 

devendo ser temporária até que a pessoa atinja condições de independência, esteja 

alfabetizada, tenha sido habilitada ou obtido um trabalho. 

As barreiras arquitetônicas, de comunicação e, sobretudo, atitudinais, 

representam outro obstáculo para o processo de capacitação e de emprego dessas 

pessoas. 

Foi observado que, embora a legislação imponha às empresas a contratação de 

pessoas com deficiência, muitas empresas não conseguem adaptar seu espaço físico para 

melhor acolher o trabalhador com deficiência. 

Foi detectado que além da falta de conhecimento do potencial das pessoas com 

deficiência por partes dos empregadores, existem outras variáveis que, também, 

dificultam o acesso às contratações. É necessário que se invista na formação dos 

empresários, para que eles aprendam a lidar com a diversidade, desmistificando as 

ideias errôneas sobre as deficiências. 
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As pesquisas mostram que as empresas voltam a contratar pessoas com 

deficiência depois de terem bons resultados com os primeiros contatos (PASTORE 

2001). 

O trabalho tem função primordial na vida de todas as pessoas e não é com os DI. 

No entanto, frequentemente, são negadas a essas pessoas oportunidades de trabalho, 

chances para que possam desenvolver suas capacidades, habilidades e potencialidades. 

Por outro lado, as empresas devem oferecer um ambiente acessível no sentido 

amplo, isto é, acessibilidade atitudinal, arquitetônica, metodológica, instrumental e 

programática. 

Notou-se que as dificuldades foram praticamente às mesmas. Muitos fizeram 

menção ao preconceito existente em relação ao trabalhador deficiente. 

Sassaki (2005) já apontada essa dificuldade para inserção das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho, ao referir-se que as contratações aconteciam de 

maneira muito lenta, e em pequena escala, por meio de empregadores compreensivos 

que reconheciam a necessidade da sociedade abrir espaços para essas pessoas. 

Foi questionado as pessoas com deficiência intelectual sobre as dificuldades que 

tiveram para executar o trabalho que realizam. 

Quanto mais próxima da realidade do MTF for o processo de preparação para o 

trabalho do aluno com DI, maiores serão as chances de sucesso desse futuro 

profissional, pois proporcionará ao educando uma vivência concreta, palpável, das 

atividades laborais que executará em seu futuro trabalho (MACHADO; MAZZARO, 

2004). 

Também foi constatado pelos questionários, que os DI tinham certa resistência 

familiar devido a superproteção e dificuldades de aceitar as capacidades laborais que os 

mesmos poderiam desempenhar. Questionados sobre cursos de capacitação, eles 

mostraram insatisfação pela pouca oferta de capacitação para deficientes de modo geral, 

relatavam sempre o mesmo, que muitos trabalhavam para serem reconhecidos como 

pessoas produtivas e até mesmo talentosas para o desenvolvimento de suas atividades. 



 
 
 
 
 

280 

 

O êxito para o trabalho é o estabelecimento por uma rotina de atividades a ser 

seguida. Pessoas com DI têm dificuldades cognitivas reais, e, portanto, de aprenderem 

por si sós, sem assistência, tarefas e hábitos. Outra dificuldade que a pessoa com DI 

enfrenta no trabalho é não ser capaz de realizar todas as atividades propostas pela 

empresa. Essas limitações deverão ser respeitadas e atendidas, o que não diminui o seu 

potencial de trabalho. 

Os participantes opinaram de forma muito positiva sobre a boa receptividade que 

tiveram por parte das empresas contratantes, o que pode ser um indicio muito forte que 

o mercado está se abrindo para o deficiente intelectual. 

Em todas as entrevistas foi mencionado que as instituições tinham como objetivo 

central realizar ações que contribuam com a inclusão social das pessoas com deficiência 

intelectual e com a melhora da qualidade de vida e de seus familiares, apesar de 

apresentarem especificidades em suas propostas. Na maioria dos relatos evidencia-se 

que para se atingir estas metas é fundamental acompanhar as mudanças sociais atuais, 

romper com antigas concepções sobre a deficiência intelectual e aprofundar as reflexões 

sobre as práticas realizadas por elas. Tarefas, consideradas por todas as instituições, 

bastante complexas para serem atingidas. 

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

Entre os instrumentos utilizados durante a pesquisa, a análise de documentos 

forneceu informações importantes que complementaram as entrevistas e questionários 

realizados. Durante a investigação pude está em contato com dados estatísticos das 

empresas contratantes de DI em Boa Vista – RR, e o avanço nas contratações. 

Abaixo relaciono os dados analisados durante a investigação no período de 

Janeiro a abril de 2016 e os dados das contratações do mesmo período de anos 

anteriores. 

Tabela 4. Dados de Contratação entre janeiro a abril 

Ano Período de Janeiro a Abril 

2014 3 
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2015 18 

2016 32 

Fonte: SINE/RR, abril de 2016. 

Observa-se, de acordo com a Tabela 4, um avanço considerável nos números de 

contratações no mesmo período. A maioria das empresas contratantes foram as mesmas 

que contrataram anteriormente, mostrando o compromisso com a lei de cotas e respeito 

aos DI. 

Os documentos analisados mostraram que está acontecendo um avanço nas 

contratações de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho no 

município de Boa Vista, não por força de lei mais por orientações das instituições 

educativas e formadoras que trabalham de forma integrada para que cada vez mais 

pessoas possam ter a dignidade de ser contratados. 

Todos os dados analisados partiram do banco de dados da Unidade de 

Capacitação e Produção da Rede Cidadania de Atenção Especial de Boa Vista, ao qual 

executam ações no processo de capacitação e integração de deficientes intelectuais no 

mercado de trabalho onde só esse ano de 2016 no período de janeiro a abril aumentaram 

cercam de 57% das contratações em comparação ao mesmo período de 2015 que 

somaram 36%. 

A instituição trabalha com interesse dos deficientes para atendimento e fiel 

cumprimento do que dispõe a lei de cotas, trabalhando de forma que o interesse dessas 

populações seja garantido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A introdução de indivíduos com déficit intelectual no mercado de trabalho 

deixou de ser discutida somente pelas entidades assistenciais. O assunto vem se voltado 

comum e, aos poucos, fazendo parte de discussões de programas de políticas públicas 

do governo, companhias e entidades de apreciação profissional.  

De acordo com a bibliografia, o indivíduo com déficit apresenta algumas 

limitações na compra de experiência, realizando constantemente o mesmo trabalho, de 
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forma repetitiva. Este estudo coloca que a sua personalidade vai além de corporificar 

trabalhos repetitivas, sendo capaz de vencer suas próprias limitações e reduzir suas 

dificuldades. A indivíduo observada nessa pesquisa é encarregado, cumpre seus 

trabalhos com bom humor, faz o trabalho que lhe é escolhido com beleza e constrói 

novos competências e aptidões, mesmo tendo certas limitações específicas e qualidades 

do próprio déficit.  

Certamente muito pode ser feito se a escolha nacional recair sobre uma 

sociedade inclusiva. Para formar e incluir PCDI no mercado de trabalho se faz 

necessário assumir outros valores, outros modos de educar, de produzir e de se 

relacionar. 

O trabalho pode ser um local que contribua para a conquista da cidadania da 

PCDI e dos demais funcionários que se dispõem a aprender com a diversidade, a incluir. 

Entretanto, se a escolha não for pela inclusão, o trabalho pode ser um espaço que 

reforça a discriminação, a exclusão da PCDI. Desta forma, a deficiência é vista como 

sujeito e não como adjetivo. 

Apurou-se, similarmente, que o mercado de trabalho é um ótimo canal para 

produzir e arremessar o progresso tanto interpessoal e único quanto cognitivo do 

indivíduo com déficit, propiciando-lhe a chance de sentir-se benéfico, reforçar a entono, 

reproduzir contatos sociais e reintegrar concreta um exercício remunerada. 

Evidencia-se no estudo a importância de se atualizar e reavaliar as referências e 

concepções que fundamentam os conceitos acerca das pessoas com deficiência 

intelectual, bem como ampliar as informações no sentido de modificar as atitudes 

geradoras de situações de exclusão vividas pelas mesmas. O desconhecimento e a 

desinformação geram preconceitos e dificultam as oportunidades de inclusão social, e 

ao contrário, o acesso a informação adequada é considerado um poderoso instrumento 

de sensibilização para o desenvolvimento social e respeito à diversidade no trabalho. 

A inclusão é um desafio, mas também uma possibilidade de mudança. A 

revolução pode começar nos pequenos espaços, como em casa, no trabalho, na escola, e 

espera-se que aos poucos vá tomando corpo, corpos e mentes, conquistando espaços, 

pessoas, coletivos. Trata-se de processos, movimentos e experimentações. 
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Os resultados mostraram que a formação e a qualificação ofertada aos jovens 

com deficiência intelectual não condizem com as reais. necessidades sociais, deste 

público e nem com o interesse das empresas. Esta evidência foi testada empiricamente e 

confirmada. Pode-se também afirmar que na maioria das vezes os jovens são 

empregados, não pela qualificação e sim pela obrigatoriedade das Cotas. 

Em Boa Vista, os números de contratações têm aumentado devido a 

intensificação da fiscalização constante do Ministério Público, poucas foram as 

empresas que afirmaram ser uma opção diversificada de ter funcionários desse tipo pois 

melhora a visão da empresa e a coloca a mesma pra desenvolver na prática sua função 

social. 

Os deficientes contratados afirmaram que já sofreram algum tipo de 

discriminação e atitudes preconceituosas mais que conseguiram superar isso mostrando 

suas capacidades no desenvolver das atividades laborais. 

A gestão social e a formação profissional de PCDI estão diretamente 

relacionadas à democratização da sociedade brasileira. Ao se pensar em uma formação 

inclusiva e democrática, tem-se como meta uma sociedade superadora de dicotomias, 

tais como mercado e sociedade, racionalidade e humanidade, ciência e saberes 

populares, cooperação e competição, troca e compra, cidadania e direitos, teoria e 

prática, assistencialismo e autogestão, deficiente e normal. 

Quando se pensa e se age a favor de uma sociedade inclusiva passa-se a 

visualizar a igualdade de acesso aos direitos fundamentais como o trabalho, que é uma 

das possibilidades de construção de cidadania ativa. 

Cabe às empresas disseminarem o reconhecimento pela igualdade de 

oportunidades a partir de um fazer compartilhado, cooperativo com as instituições e a 

sociedade, pautado na ética das relações humanas e valorização da diversidade, 

objetivando-se a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, por meio da 

inclusão das pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho, eliminando 

assim, o preconceito e todas as barreiras que levam a obter o primeiro emprego. 

As principais dificuldades para a inclusão no mercado de trabalho são 

decorrentes da desinformação e desconhecimento da sociedade acerca da deficiência 
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intelectual, promotoras de atitudes preconceituosas, da defasagem entre as exigências 

das empresas e o nível de formação e escolarização dos indivíduos. As contratações 

estão, geralmente, atreladas às exigências das legislações e o oferecimento de vagas 

nem sempre são compatíveis com as possibilidades dos indivíduos. Porém, verificam-se 

alguns avanços em direção à profissionalização e inclusão das pessoas com deficiência 

intelectual no mercado de trabalho. 

Quem conhece a realidade dos deficientes intelectuais sabe a grandeza de se 

conviver com esses indivíduos sempre tão surpreendentes, fora do padrão sociocultural 

que a nós é imposto. 

Diferentemente do que aparentam, muitos possuem plena capacidade laboral, 

sendo necessária a oportunidade para sua devida inclusão. 
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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 

iniciais; Especialista em Educação Especial, todos pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante (FAVENI/ES). Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil 

(FAIBRA). Tem mais de 08 anos de experiência na docência. 

SANTANA, João Paulo Gonçalves: Graduado em engenharia civil pela 

Unifipmoc, atualmente, atua com projetos estruturais, gerenciamento e execução de 

obras nas empresas: é JP Engenharia e Arquitetura, e, PM Arquitetura e Urbanismo. 

SANTOS, Maria José Conceição Dos: Mestranda em Estudos Antrópicos na 

Amazônia- PPGEAA- UFPA. Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú- UVA. Licenciada Plena em Artes Visuais pela Universidade Federal 

do Pará- UFPA. Esp. em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar pela Faculdade de 

Tecnologia Antônio Propício Aguiar Franco- FAPAF. Esp. em Educação Especial e 
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Inclusiva pela Faculdade de Tecnologia equipe Darwin- FTED. Professora da Rede 

Municipal de Castanhal. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(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 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SANTOS, Poliana Dias Dos: Mestranda em Educação Agrícola, pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ – Campus Seropédica). 

Licencianda em Letras pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante – (FAVENI). 

Licenciada em Educação do Campo com Ênfase em Ciências Agrárias, pela Universidade 

Estadual do Oeste do PR - UNIOESTE, Campus Cascavel (2014). Tem experiência na 

área de Educação, atuando como Monitora (Professora) na Escola Família Agrícola 

Municipal Jacyra de Paula Miniguite, e Escola Família Agrícola Normília Cunha dos 

Santos, Barra de São Francisco - ES. Pós Graduação em Educação Ambiental, pela 
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