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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Estudante,

Queremos inicialmente parabenizá-lo pela busca de conhecimentos e de 

uma formação profissional. Esperamos poder ajudá-lo através deste traba-

lho que preza pelo diálogo contínuo e valorização de seus conhecimentos e 

experiências.

Este material  contém textos que servirão de guia para seus estudos na Dis-

ciplina Escola, Espaços e Organizações do Curso Técnico em Multimeios Di-

dáticos. Contudo, sugerimos que não limite-se ao que está aqui escrito. Bus-

que sempre fontes alternativas de informações. Leia! Estude! Participe das 

discussões e atividades propostas no AVA – Ambientes Virtuais de Aprendi-

zagem. Assim construirá uma aprendizagem significativa que o levará a ser 

um melhor profissional.

Lembre-se sempre de que você é o principal responsável pelo seu sucesso. E 

que seu empenho e dedicação diários aos estudos devem ser sua rotina sem-

pre... Mesmo após a conclusão do Curso, não pare de estudar e se informar!

A formação continuada é essencial para o crescimento e sucesso profissio-

nal.

Então, vamos iniciar nossos estudos?

Um forte abraço!

Palavra das Professoras-autoras
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Apresentação da Disciplina

Caro(a) estudante 

Seja bem-vindo(a) ao início dessa disciplina! 

Vamos estabelecer desde agora, um pacto de cumplicidade na busca e com-

partilhamento de conhecimentos. Esperamos promover, durante essa disci-

plina que se inicia, um estudo de forma dialógica, interativa e que valorize as 

experiências que você tem adquirido ao longo de sua vida.

A disciplina abordará os aspectos físicos mínimos necessários para que haja o 

funcionamento de uma escola de modo a garantir condições de se oferecer 

os serviços escolares de aprendizagem e exercício da cidadania. Discutiremos 

também, sobre as diversas funcionalidades que os espaços escolares podem 

apresentar e os cuidados de manutenção e reparo que os mesmos requerem, 

abordando também, os aspectos relativos às adaptações necessárias para os 

portadores de necessidades especiais.

Como a escola só tem sentido, a partir do momento em que nela atuam 

pessoas, trataremos também do assunto referente às relações intra e inter-

pessoais que se desenvolvem no ambiente escolar, refletindo sobre a impor-

tância da conduta ética como um veículo de promoção da educação global 

do indivíduo.

Todo o conteúdo está distribuído em oito aulas totalizando 40 horas/aula e 

esse material é constituído de textos explicativos, exercícios para auxiliar na 

reflexão sobre os assuntos abordados e indicações de referências que servi-

rão como fonte enriquecedora de seus conhecimentos. 

Então, agora, convidamos você a começar os nossos estudos.

Vamos lá?
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Aula 1.  Espaço escolar

Objetivo:

• reconhecer os ambientes que compõem o espaço escolar, suas 

funcionalidades e estrutura física básica de funcionamento.

Estudante;

Você provavelmente passou por várias escolas. Caso tenham  sido poucas 

instituições de ensino que você esteve, não se preocupe, também está apto 

a responder a seguinte pergunta: quais ambientes compõem o espaço es-

colar?

Abordaremos, nesta aula, a estrutura mínima de funcionamento de uma 

escola, conforme dita o Ministério da Educação. Boa aula!

1.1  Introdução
No Brasil, as unidades escolares devem oferecer uma estrutura mínima de 

funcionamento. Essa estrutura segue a perspectiva divulgada no Guia de 

Consulta do FUNDESCOLA/ Ministério da Educação (MEC), no qual é relacio-

nado um conjunto de fatores que permitem a oferta dos serviços essenciais 

para que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma adequada. 

Tais diretrizes visam também o estabelecimento de padrões mínimos nacio-

nais, servindo de subsídio para a redução de desigualdades existentes entre 

as escolas. Infelizmente, ainda nos dias atuais nos deparamos com matérias 

jornalísticas relatando péssimas condições de algumas escolas, muitas vezes 

pela falta de uma gestão política responsável, outras, pela ação vândala dos 

usuários desses espaços: a população.

Exemplo disso, aconteceu no dia  29 de março de 2009, quando  o Fantásti-

co exibiu uma reportagem ilustrando a importância da merenda na redução 
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do índice de evasão escolar através do exemplo de um cidadão apelidado de 

Zé Merenda. Porém, outro fator mereceu destaque: o espaço escolar. Mas o 

que seria o espaço escolar? Poderíamos dizer que o espaço seria o ambiente 

onde o grupo escolar se encontra. 

Segundo Vidal Didonet, entende-se  por AMBIENTE, o espaço físico criado e 

organizado para abrigar as mais diversas atividades de indivíduos e grupos. 

Portanto, os ambientes escolares são definidos como espaços organizados 

de forma a promover ações específicas, relativas  às funções escolares, que 

por sua vez, viabilizam a oferta de serviços diretos e indiretos no âmbito 

escolar

É direito de todo cidadão receber educação, em espaços que lhe garantam 

segurança, dignidade, e acima de tudo, que favoreçam a aprendizagem.

Pensemos agora, numa estrutura básica que garanta aos alunos, professores 

e demais funcionários, condições plenas de trabalho e aprendizagem. Sim, 

apenas o básico. Existem escolas que ultrapassam nossas expectativas em 

relação à estrutura física e tecnológica, em sua maioria, escolas privadas. 

Mas, temos também, em alguns casos, escolas púbicas bem gerenciadas, 

que apresentam características de qualidade um pouco incomuns. De acor-

do com o Guia de Consulta do FUNDESCOLA/ Ministério da Educação (MEC)  

uma escola deve conter minimamente:

a) Sala de aula:

Espaço físico destinado ao desenvolvimento de aulas regulares referentes 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais; aulas de reforço e recuperação, entre 

outras.

Recomendações

- reservar uma área mínima de 1,20m2 por aluno;
- as portas devem ter vão livre de pelo menos 0.90cm;
- iluminação com duas lâmpadas fluorescentes no mínimo;
- mesas e cadeiras adequadas à estatura física dos alunos;
- é obrigatória a ventilação cruzada;
- faz-se obrigatório o uso de laje ou forro;
- escolher mobiliário que favoreça diferentes arranjos, conforme a necessidade de uso;
- garantir conforto térmico, acústico e luminoso;
- utilizar cores claras nas paredes.
- são indispensáveis lousa (quadro negro ou lousa magnética) e mural de avisos;

Se você tiver interesse em 
conhecer mais sobre o Guia 
do Fundescola/MEC acesse 
o link: ftp://ftp.fnde.gov.br/

web/fundescola/publicacoes_
manuais_tecnicos/pmfe_guia_

consulta.pdf
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b) Biblioteca / sala de leitura:

Local onde é armazenado o acervo bibliográfico, mídias digitais, fitas de 

vídeo, etc. São adequadas para as atividades de leitura, pesquisa e produ-

ção de trabalhos por alunos, professores e comunidade. Pode também ser 

utilizada como ambiente de reprodução de vídeos e pesquisas via internet.

Recomendações

- esse espaço deve possibilitar a instalação de recursos multimeios para aplicação no proces-
so didático-pedagógico;
- os espaços e mobiliários devem garantir a guarda organizada e locomoção segura do ma-
terial impresso e dos equipamentos;
- recomenda-se temperatura máxima de 240C;
- deve ser instalada tomada de energia elétrica de três pinos, para cada conjunto de compu-
tadores e seus periféricos;
- a quantidade de computadores varia em função dos recursos e do tamanho do ambiente;
- os armários e estantes podem ser utilizados para a variação dos arranjos do espaço.

c) Salas da administração/ apoio pedagógico: 

São os ambientes que compreendem a sala de direção, coordenação, secre-

taria, sala dos professores. São espaços destinados ao atendimento pedagó-

gico, administrativo e planejamento de ações pedagógicas e administrativas.

Recomendações

- as portas devem ter vão livre de pelo menos 0.90m;
- iluminação com duas lâmpadas fluorescentes no mínimo;
- faz-se obrigatório o uso de laje ou forro;
- garantir conforto térmico, acústico e luminoso;
- utilizar cores claras nas paredes.

d) Cantina / cozinha: 

Lugar reservado à guarda, higienização, manipulação, cozimento e distribui-

ção de alimentos e utensílios.

Recomendações

- devem ser consideradas as condições especiais de higiene para promover estocagem e 
manipulação dos alimentos de forma adequada;
- deve ser instalada no mínimo uma pia com torneira;
- a canalização das pias deve ser distinta em relação aos sanitários;
- instalação de exaustores sobre os fogões;
- as tubulações de gás devem ser de cobre; 
- manter próximo a área de trabalho, recipientes para coleta de lixos recicláveis; 
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e) Laboratório de Informática: 

Nem todas as escolas possuem esse espaço, mas nele  são desenvolvidas, 

de forma didática, atividades de pesquisa em grupos, via internet, além da 

utilização dos computadores e seus periféricos para elaboração de trabalhos. 

Aqui também podem ser guardadas mídias digitais de programas.

Recomendações

- as tomadas de energia elétrica devem ser de três pinos, aterradas, em circuito próprio para 
utilização de equipamentos de informática;
- as portas devem ter vão livre de pelo menos 0.90m;
- recomenda-se iluminação com duas lâmpadas fluorescentes no mínimo;
- faz-se obrigatório o uso de laje ou forro;
- recomenda-se ventilação cruzada;
- a proteção dos equipamentos eletrônicos contra os raios solares pode ser realizada median-
te instalação de cortinas persianas;
- tapetes e forrações devem ser evitados;

f) Sanitários e vestiários:

Esse local deve oferecer estrutura que permita a higiene pessoal de alunos, 

professores, funcionários no dia a dia, e comunidade em ocasiões de eventos 

festivos.

Recomendações

- os ralos devem ser do tipo sifonados;
- deve haver um ramal de esgoto para cada três bacias;
- o ideal é que haja uma bacia sanitária e um lavatório para cada 40 alunos por turno;
- é obrigatória a existência de pelo menos um lavatório e uma bacia sanitária adaptados aos 
portadores de necessidades especiais;
- recomenda-se colocar espelhos junto aos lavatórios.

g) Almoxarifados/ depósitos:

Espaço destinado à guarda de materiais diversos, que pode ser dos tipos: de 

limpeza, pedagógico, esportivo, etc.

Recomendações

- as portas devem ter vão livre de pelo menos 0.80m;
- iluminação com duas lâmpadas fluorescentes no mínimo;
- faz-se obrigatório o uso de laje ou forro; 
- é obrigatória ventilação, devendo ser instaladas telas para proteção de entrada de insetos 
em todas as aberturas de ventilação.

h) Pátio:

Local onde os alunos se reúnem antes e após as aulas, nos intervalos. Onde 

também ocorrem eventos sociais comemorativos e de lazer.
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Recomendações

- o espaço deve abrigar no mínimo todos os alunos de um turno;
- deve estar localizado próximo a uma entrada/saída, sanitários e bebedouros;
-pode ser utilizado como espaço para lanches. Nesse caso, recomenda-se proximidade a 
cozinha/cantina;
- o piso deve ser de material antiderrapante, lavável e resistente ao tráfego intenso;
- deve possuir caimento para águas pluviais, direcionadas a estruturas de captação das 
mesmas;
- em casos de utilização do espaço como refeitório, devem ser instalados lavatórios.

Resumo
Nesta aula, apresentamos que o MEC estabelece diretrizes quanto à estru-

tura mínima necessária para o funcionamento de uma escola. Essas orien-

tações estão no Guia de Consulta do FUNDESCOLA, disponível no site do 

MEC. A estrutura mínima deve contemplar os seguintes ambientes: sala de 

aula, biblioteca, sala da administração, cantina, laboratório de informática, 

sanitários, almoxarifado e pátio.

Atividades de aprendizagem
1. Preencha as palavras cruzadas

1. Ambiente que compõe o conjunto de salas de administração onde 

se concentra informações sobre a vida escolar do aluno.

2. Insumo indispensável em sala de aula.

3. Local onde acontecem atividades recreativas e confraternizações.

4.  Definição de espaço físico criado e organizado para abrigar as mais 

diversas atividades de indivíduos e grupos.

5. Ambiente administrativo onde ocorrem os planejamentos do gestor 

da instituição.

6. Onde são armazenados materiais de naturezas diversas.

7. Característica obrigatória em todos ambientes para garantir renova-

ção do ar nos mesmos.

8. Espaço destinado aos cuidados de higiene pessoal de alunos e 

funcionários.

9. Uma das atividades desenvolvidas em sala de aula para alunos com 

dificuldades de aprendizagem.

10. Laboratório onde são realizadas pesquisas via internet.

11. Ambiente reservado à leitura e pesquisa.

12. Local onde os alimentos são higienizados e manipulados.

13. Quantidade ideal de alunos por bacia sanitária em cada turno.
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2. Analise o quadro abaixo e relacione os ambientes nos quais são desenvol-

vidos cada um dos serviços diretos e indiretos aos alunos.

Nesta primeira aula você pode verificar qual a estrutura mínima que uma 

escola deve ter para oferecer ensino em uma localidade. Também observou 

Fonte: Padrões mínimos de funcionamento da escola do ensino fundamental - ambiente físico escolar: guia de consulta. FUNDESCOLA/ MEC.
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que para se instalar uma escola é necessário seguir requisitos sérios, mas que 

em muitos casos, acabam não sendo cumpridos. Daí a necessidade do cida-

dão estar sempre atento ao espaço escolar para que possa ter garantido seu 

direito de educação com qualidade. Para conhecer mais a respeito do espaço 

escolar, na próxima aula, traremos a você as funcionalidades dos ambientes 

escolares. Vamos lá? Boa aula!
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Ao ver os ambientes escolares descritos na aula anterior, você deve ter se 

perguntado: “E a quadra? O Laboratório de ciências? A sala de vídeo?”. 

Então  perguntamos: quais espaços poderiam substituir esses ambientes? 

As atividades físicas não poderiam ser realizadas no pátio? Os experimentos 

de ciências não poderiam ser realizados em sala de aula, desde que pre-

viamente planejados e organizado o ambiente para tal atividade? Isso é o 

que podemos chamar de multifuncionalidade dos espaços escolares, tema 

desta segunda aula. 

2.1 Espaços multifuncionais
Se lançarmos um olhar crítico e criativo sobre a escola, veremos que cada 

ambiente abriga uma gama de possibilidades que torna possível a realiza-

ção de diversas atividades de naturezas diversas. O que é necessário, é um 

planejamento detalhado das atividades e um arranjo adequado do espaço 

através da utilização de recursos, insumos e mobiliários de forma a garantir 

o alcance dos objetivos almejados.

Aula 2. As  funcionalidades dos    
  ambientes escolares

Objetivo:

• reconhecer a multifuncionalidade dos espaços escolares, atra-

vés de um planejamento das atividades e organização dos ambien-

tes para a oferta de diversos serviços.

Figura 1
Fonte: Prefeitura de Cuiabá
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Os espaços escolares podem ser explorados para tornar a aprendizagem 

mais significativa, ou seja, para aproximar o aluno do seu objeto de estudo, 

tornando a aula agradável, ilustrativa, prática, portanto, inesquecível.

Imagine uma aula sobre alimentação saudável acontecendo na cantina da 
escola, onde os alunos vão aprender na prática a correta higienização dos 

alimentos, a composição e preparo de um cardápio saudável. Nesse mesmo 

espaço, podem ser ministradas aulas de ciências, nas quais os alunos deve-

riam observar as transformações químicas e físicas ocorridas com os alimen-

tos durante o seu preparo. Pode ser também utilizado em aulas de geografia 

para o preparo de pratos típicos de diferentes regiões.

Enfim, a cantina deixa de ser um mero espaço para a higienização e preparo 

dos alimentos e passa a ser um cenário da aprendizagem de diversos saberes 

aplicados à realidade do aluno.

Contudo, para que isso ocorra de forma harmônica, sem comprometer a ati-

vidade essencial do espaço, é necessário um planejamento detalhado, levan-

do em consideração aspectos tais como: quantidade de alunos, segurança, 

higiene, insumos, horário de execução, tempo de utilização do espaço, den-

tre outros, sendo recomendada a utilização de um cronograma de execução 

das atividades afixado próximo a entrada da cantina. 

Cabe ao educador descobrir em cada área da escola um espaço a ser desco-

berto sob uma nova perspectiva.

2.2 Cenários de integração social
Uma das finalidades da escola é promover a integração social do aluno, 

através de programações e atividades socializadoras com o público interno, 

que são os alunos e funcionários da escola, e o público externo, que é a 

comunidade.

Na escola existem alguns espaços que permitem a realização de atividades 

dessa natureza. O pátio ou a quadra podem ser utilizados para abrigar even-

tos de confraternização, comemoração de datas específicas, campeonatos 

esportivos, assembléias de colegiados, entre outros.

As áreas não construídas, podem transformar-se em jardins e/ou hortas, plan-

tadas e cultivadas coletivamente entre pais e filhos, alunos e funcionários. 

Para saber mais sobre serviços 
essenciais lendo o artigo 

disponível no link ftp://ftp.
fnde.gov.br/web/fundescola/

publicacoes_manuais_tecnicos/
pmfe_guia_consulta.pdf  - 

Páginas 29 e 30
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Enfim, em cada ambiente da escola é possível oferecer serviços que envol-

vam indivíduos ou grupos. Depende da necessidade, intenção, planejamen-

to, organização dos espaços e execução da proposta.

Resumo
O tema desta aula focou demonstrar que cada ambiente dentro de uma 

escola pode ser adaptado para atender a diversas finalidades e propostas 

pedagógicas, através do remanejo de mobiliário e equipamentos. Para que 

isso ocorra de forma segura e eficaz, é necessário um planejamento prévio e 

o envolvimento de funcionários de diferentes setores da instituição.

Atividades de aprendizagem
1. Relacione no mínimo duas atividades que podem ser ministradas e as 

adequações necessárias para a realização das mesmas nos espaços a seguir:

a) Sala de aula 

b) Pátio coberto

c) Biblioteca ampla com três computadores, cinco mesas de seis lugares e 

uma TV com DVD em suportes

d) Banheiro com quatro boxes e quatro lavatórios com espelho em cada um

e) Cantina ampla (fogão industrial, geladeira duplex, pia dupla, bancadas 

laterais)

2. Qualquer que seja a atividade diversificada a ser ministrada em um am-

biente multifuncional, são necessárias duas ações primordiais. Quais são? 

Qual a importância de cada uma delas?

3. Descreva uma atividade não essencial, que possa ser realizada em sala de 

aula, abordando os aspectos: planejamento e adequações do espaço.

Podemos observar que o ambiente escolar pode ser utilizado de diferentes 

formas, saindo da rotina estabelecida nas unidades de ensino. A partir de 

um olhar diferenciado, todo o ambiente pode abrigar atividades, dando mais 

mobilidade para estudantes e professores, permitindo explorar todos os es-

paços disponíveis e assim, ocupar e valorizar a escola. Abrir a perspectiva do 

aluno estudando fora da sala de aula é um bom exercício, capaz de tornar 
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o espaço mais atrativo para os estudantes, como descreveremos na próxima 

aula.
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Aula 3. Fazendo da escola um ambiente  
  atraente e agradável

Objetivo:

• reconhecer os  aspectos estéticos, estruturais e organizacionais 

que colaboram com o bem-estar do aluno e sua permanência na 

escola.

Quem não gosta de lugares bonitos, organizados e confortáveis? No caso 

da escola, o fator conforto ambiental é de suma importância para a per-

manência e desempenho dos alunos, bem como dos professores e outros 

usuários. Investir na qualidade do ambiente escolar é investir no processo 

ensino-aprendizagem e na saúde dos usuários do espaço escolar. Nesta aula 

você verá alguns itens  que devem ser observados na garantia do conforto 

no ambiente escolar. Vamos lá?

3.1 A estética como convite ao estudo
Diversos elementos contribuem para tornar um ambiente agradável. Assim 

também acontece com o ambiente escolar. Dentre muitos desses elementos, 

está a  estética do local. Um prédio bem conservado, com cores adequadas, 

trazem bem-estar às pessoas que o frequentam. Veja abaixo algumas infor-

mações que coletamos para você a respeito desse assunto.

3.1.1 O uso das cores
As cores comunicam sensações. Por isso devem ser utilizadas de forma cons-

ciente do que se pretende despertar em cada ambiente, pois elas possuem o 

poder de interferir na mente das pessoas nos aspectos relacionados ao hu-

mor, satisfação, motivação, desempenho, além de reduzirem a fadiga visual 

e o índice de acidentes, sendo  um fator aliado na conservação e limpeza.

O arquiteto Fábio Rocha, no artigo  “O trabalho das cores: a importância dos 

estímulos visuais nos ambientes empresariais”. Disponível em: http://www.
administradores.com.br,  apresenta alguns pontos a serem analisados du-

rante o planejamento do uso das cores nos ambientes:
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a) Cores quentes (amarelo, vermelho e laranja) e/ou escuras dão a sensação 

de aproximação e aumento dos objetos, enquanto que as frias (azul, verde 

e violeta) e/ou claras promovem a impressão de distanciamento e redução 

dos objetos. 

b) As cores quentes nos ambientes promovem uma despreocupação com 

a passagem do tempo, ao passo que as cores frias superestimam o tempo.

c) Em relação a textura, cores frias sugerem dureza, enquanto que as quen-

tes parecem mais fofas e macias.

d) Psicólogos da Gestalt afirmam que o verde e o vermelho tornam-se mais 

evidentes em locais com sons altos e fortes. Essa informação pode ser apro-

veitada para compensar problemas de ruído com informações visuais.

e) Os tons de vermelho, laranja, amarelo e verde claro são apetentes ao con-

trário das cores púrpura, mostarda e cinza.

f) As cores apresentam significados, que são:

• Amarelo: luminosidade, vivacidade, proximidade. Porém, em excesso, 

torna-se cansativo.

• Azul: fé, confiança, pureza. Em tons escuros, dá sensação de frio.

• Laranja: força, entusiasmo, vitalidade, ação.

• Rosa: feminilidade, delicadeza, calmante e relaxante.

• Verde: transmite paz, quando claro, e quando escuro, deprime. 

• Vermelho: entusiasmo, ação. Em excesso, irrita e desperta violência.

• Violeta: proximidade e espiritualidade. Em excesso, desestimula. Não é 

recomendado para áreas grandes, assim como o vermelho, azul-escuro 

e verde-escuro.

3.1.2 Paisagismo 
O paisagismo consiste na utilização dos espaços externos da escola para a 

construção de hortas, pomares, jardins, viveiros. A finalidade primária do 
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paisagismo é de dar beleza ao espaço. Aliadas a essa, temos os aspectos 

funcionalidade, revelado dentre várias opções, em aulas diversificadas nesses 

ambientes; e conforto, observado no frescor dos ambientes e nas sombras 

produzidas.                                         

Antes de se realizar um planejamento paisagístico, é necessário ter em men-

te que o mesmo requer, depois de executado, uma série de cuidados e ma-

nutenção tais como: rega, adubação, correção de solo, poda, limpeza de 

gramados, controle de pragas dentre outros. Então, ciente dessas responsa-

bilidades, segue o planejamento, considerando os seguintes pontos:

• Priorizar o uso de vegetação típica da região, inclusive frutíferas;

• Ao escolher os locais onde serão plantadas e as espécies das plantas, 

verificar a necessidade de proteção contra ventos e radiação solar;

• Escolher plantas (árvores) de raízes profundas para evitar danos nas cons-

truções e calçadas, garantindo o espaço necessário ao desenvolvimento 

da copa e frutos;

• Evitar o plantio de árvores próximo a construções com calha e escoamen-

tos de águas pluviais para evitar problemas de entupimento.

3.1.3 Comunicação visual
Imagine-se em um local totalmente desconhecido, sem nenhum cartaz, si-

nalização, fachada indicativa. Você fica sem saber onde está, para onde ir, o 

que fazer...

Para que os visitantes, alunos e funcionários não fiquem “perdidos”, a co-

municação visual é fundamental.

Mas, o que é comunicação visual na escola? 

Começa pela inscrição do nome da escola nos espaços externos, que podem 

ser nos muros, reservatórios, fachadas. No interior da escola, são as plaqui-

nhas nas portas indicando os ambientes, restrições quanto à entrada. É o 

uso de cores, símbolos, imagens, para indicar procedimentos de segurança, 

para sinalizar proibições, para sugerir ações. Por exemplo: em uma bibliote-

ca, é adequado usar a imagem de uma pessoa com o dedo indicador nos 

lábios, pedindo silêncio. Murais de avisos também representam um recurso 
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de comunicação visual, utilizados para repasse e atualização de informações 

por parte dos alunos, funcionários e comunidade.

De acordo com o Guia Fundescola, a programação visual de orientação e 

identificação do espaço educativo tem a função de informar, organizar os 

espaços, sinalizar e orientar os fluxos de circulação, permitindo aos usuários 

e visitantes uma rápida e precisa compreensão da escola. Torna, também, o 

espaço mais bonito e agradável ao aluno, favorecendo, enfim, a integração 

e a interação do usuário com o meio físico. 

3.2  Fatores que colaboram com o    
 bem-estar no ambiente escolar
Você acha que o calor interfere no rendimento escolar do aluno? E no de-

sempenho do professor? Acreditamos que dificilmente sua resposta será 

não, pois a temperatura é um dos fatores que colaboram com o bem-estar 

no ambiente escolar. Também podemos destacar a questão de ruídos e de-

mais elementos, que listamos abaixo para você:

• Conforto térmico

O fator térmico merece destaque no planejamento dos ambientes escolares. 

Desta forma, precisamos prestar atenção em alguns itens importantes nos 

ambientes escolares, tais como:

 – permitir a ventilação cruzada nos ambientes através de janelas e por-

tas para a renovação do ar;

 – utilizar materiais isolantes térmicos na construção da escola;

 – utilizar árvores, gramados e arbustos para produzir sombra, umidificar 

os ambientes, absorver radiações solares, mudar a direção dos ventos.

Devemos  estar atentos à questão dos ruídos, barulhos ou do silêncio neces-

sário para o estudo, como veremos a seguir.

• Conforto acústico

Outro fator de peso na qualidade dos ambientes escolares é o controle dos 

ruídos, uma vez que sons alto e persistente prejudicam a concentração, 

aprendizagem e até mesmo a saúde dos que frequentam tais ambientes.
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Para favorecer o conforto acústico, algumas medidas podem ser tomadas:

 – respeitar os ambientes que exigem silêncio, evitando conversas em 

volume alto, uso de recursos auditivos em volumes exagerados;

 – utilizar superfícies absorventes em locais que originam sons;

 – utilizar muros, painéis, paredes ou recursos paisagísticos, em alturas 

necessárias para desvio do som, como recursos de isolamento acús-

tico;

 – sempre que possível, evitar aberturas (portas e janelas) para fontes 

ruidosas;

 – planejar a localização dos ambientes, separando os ruidosos dos que 

necessitam de silêncio.

Também sabemos que a iluminação é um fator importante nos ambientes 

escolares, principalmente nas salas de aula, bibliotecas, ou seja, locais onde 

estaremos realizando leituras e exigem claridade. Vamos entender melhor!

• Conforto luminoso

O conforto luminoso é proporcionado pela iluminação com intensidade ade-

quada e bem distribuída nos ambientes, conforme as atividades ali desen-

volvidas.

O quadro abaixo oferece algumas sugestões quanto a luminosidade ideal 

para alguns ambientes:

Ambiente Nível baixo Nível médio* Nível alto

Sala de aula 200 lux 300 lux 500 lux

Ginásio de esportes ou quadra 300 lux 500 lux 750 lux

Biblioteca ou sala de leitura 300 lux 500 lux 750 lux

*nível usualmente recomendado.

          

Para ter uma referência, são necessárias 6 luminárias com duas lâmpadas 

fluorescentes de 40watts cada, para obter uma luminosidade de 300 lux em 

uma sala de 48m2 (6m x 8m).
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3.3 Favorecendo o acesso e aprendizagem  
      aos portadores de necessidades   
      especiais
Uma das funções da escola é promover a interação social.  Para isso, a garan-

tia da acessibilidade universal é de fundamental importância para a oferta de 

condições favoráveis de permanência dos cidadãos na escola. A garantia da 

acessibilidade constitui um dos indicadores de qualidade dos espaços esco-

lares e pode ser observada nos seguintes aspectos:

a) Travessias: meio-fio e desníveis com rampas de declividade máxima de 

8,33%, sinalizados com faixas.

b) Estacionamentos: garantir vagas preferenciais para pessoas deficientes, 

devidamente sinalizadas e mais próximas possível da entrada.

c) Entradas: pelo menos uma das entradas deve permitir o acesso de pesso-

as portadoras de necessidades especiais.

d) Rampas: devem ser de piso antiderrapante, com declividade máxima de 

8,33% e largura mínima de 1,20m. Em caso de desvios, garantir patamar de 

descanso a cada 9m.

e) Corrimão: deve ser colocado em pelo menos um dos lados da rampa, 

com altura mínima de 0,80m e prolongamento de 0,45m nas extremidades.

f) Portas: largura mínima de 0,90m, com fechaduras tipo alavanca para fa-

cilitar o fechamento e abertura das portas pelos portadores de necessidades 

especiais.

g) Circulação interna: o piso deve ser uniforme e antiderrapante, sendo 

permitidos desníveis com alturas máximas de 0,03m com quinas arredon-

dadas.

h) Sanitários: as portas devem ter largura mínima de 0,90m. Os espaços 

internos devem permitir a circulação e giro de cadeiras de roda. Os compar-

timentos sanitários devem ter dimensão mínima de 1,50m de largura por 

1,70m de comprimento. Utilizar torneiras do tipo alavanca para facilitar o 

manuseio.

i) Norma NBR – 9050: referência primordial sobre a acessibilidade universal.
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Resumo
Alguns fatores que colaboram com o bem-estar no ambiente escolar fo-

ram apresentados nesta aula. Aspectos como: paisagismo, acústica, lumi-

nosidade, temperatura, acessibilidade e estética através do uso das cores 

e comunicação visual e a utilização correta de todos esses fatores, aliado à 

funcionalidade, proporcionam aos usuários do ambiente escolar condições 

adequadas de estudo e trabalho.

Atividades de aprendizagem
1. Os aspectos apresentados nesta aula, na verdade são também favoráveis 

na manutenção de condições ideais para a saúde física e mental. Para cada 

aspecto abaixo, faça uma explanação sobre a relevância para a saúde.

a) Iluminação

b) Acústica

c) Térmico

2. A escola deve oferecer espaços adequados para garantir a acessibilidade 

universal. Mas além de espaços físicos adequados, precisamos adotar postu-

ras de respeito e cooperação para que isso ocorra. Liste três comportamen-

tos dos usuários do espaço escolar que favorecem a acessibilidade universal.  

3. Alguns recursos podem ser empregados para deixar a escola mais atra-

ente e bonita. Contudo, além do aspecto estético, esses recursos devem 

preferencialmente, agregar elementos de funcionalidade. Cite dois desses 

recursos e suas respectivas atribuições de funcionalidade.

Quem não gosta de um ambiente agradável? Construir um espaço assim, 

requer alguns conhecimentos, como os que foram apresentados nesta aula. 

Organizamos nosso quarto, nossa casa, nosso guarda-roupas para termos 

um espaço melhor de vivência, além de manter a ordem. Assim também 

acontece com a escola. É necessário sempre mantê-la em boas condições, 

preservando seus equipamentos, mantendo as paredes limpas. Assim esta-

mos valorizando um espaço de utilidade pública. Pensando nisso, a próxima 

aula traz como tema a preservação da escola. Boa leitura!
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Aula 4. Como preservar a escola

Objetivo:

• identificar a importância de adotar comportamentos simples no 

dia a dia, que cooperam com a preservação dos recursos e ambien-

tes que compõem o espaço escolar e os benefícios que isso acarre-

ta para a qualidade da convivência e oferta de serviços na escola.

Como é bom estudar ou mesmo trabalhar em um espaço limpo, organizado, 

com recursos audiovisuais, tecnológicos e pedagógicos diversos, com uma 

estrutura predial conservada, não é mesmo ? Mas para isso, é comum ser 

empregado muita mão de obra e dinheiro para a manutenção de um espa-

ço. Boa parte dos recursos empregados em reparos poderiam ser poupados 

se todos usuários do espaço escolar tivessem consciência e colaborassem 

com atitudes individuais de manutenção da limpeza, utilização adequada 

dos recursos e preservação do espaço escolar, dentre outros elementos, que 

serão apresentados nesta aula. 

4.1 Medidas administrativas de reparo  
      e manutenção
Para se ter um ambiente agradável de trabalho e estudo, como já citado na 

conversa inicial, são necessárias diversas ações administrativas de reparo e 

manutenção constantes. Essas ações empregam tanto recursos humanos na 

execução de atividades tais como reparos elétricos, de encanamento, pintu-

ras; quanto recursos financeiros na aquisição de insumos para esses reparos, 

tais como fios, canos, tintas, cimento.

Os gestores das unidades escolares têm que realizar, periodicamente, medi-

das de reparo e manutenção do patrimônio e instalações escolares, devido 

ao mau uso e a falta de cuidado com o local. Para a manutenção do espaço 

listaremos a seguir, alguns cuidados que se fazem necessários:

• Promover a manutenção periódica da instalação elétrica, para reduzir o 
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consumo de energia elétrica;

• Limpar periodicamente as luminárias para manter seu rendimento;

• Substituir lâmpadas e reatores queimados, para manter as condições de 

iluminação;

• Solicitar reparos em equipamentos e mobiliários danificados;

• Promover a limpeza periódica dos reservatórios de água; 

• Solicitar revisão do sistema hidráulico quando necessário;

• Controlar vazamentos em torneiras e/ou tubulações, evitando desperdí-

cio de água e manchas de mofo;

• Manter extintores e demais equipamentos de segurança dentro dos pra-

zos de validade e condições de uso.

4.2 Promovendo a conscientização de   
      preservação do espaço escolar
Para que os gestores tenham o apoio da comunidade na preservação do 

espaço escolar, é necessário que constantemente se faça campanhas de 

conscientização e informação de condutas adequadas nos vários ambientes 

escolares.

É uma postura que deve permear toda a escola, desde o porteiro até o 

diretor, para que o aluno a absorva de modo natural. Um professor, ao en-

trar em um Laboratório de informática deve ter conhecimento dos proce-

dimentos corretos de utilização das máquinas, e, ao deixar esse ambiente, 

ter a consciência de desligar todas as máquinas, lâmpadas, ventiladores, ar 

condicionado, evitando o desperdício de energia e queima de equipamentos 

ocasionados por fenômenos naturais. 

Uma agente de limpeza deve tomar o cuidado de evitar que restos de comi-

da escoem pelo ralo da pia, evitando um futuro entupimento da tubulação. 

Cuidados simples, básicos, mas que fazem muita diferença!

A consciência por si só não resolve o problema. É preciso informação. Para 
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isso, recomenda-se o uso de cartazes informativos e manuais dos procedi-

mentos de uso e segurança dos equipamentos instalados em cada um dos 

diversos ambientes. 

Assim, será garantido a todos os usuários dos ambientes escolares o acesso 

a informações necessárias ao correto manuseio de equipamentos e medidas 

de segurança ou socorro quando esses se fizerem necessários.

Resumo
Nesta aula foram apresentados assuntos relacionados aos cuidados essen-

ciais que a gestão escolar deve ter  para evitar a depredação da estrutura 

física da escola. Esses cuidados requerem medidas de prevenção, manuten-

ção e conscientização da comunidade escolar quanto ao uso correto das 

dependências da escola.

Atividades de aprendizagem
1. Jogo dos sete erros: aponte sete atitudes que não condizem com o ade-

quado para preservação do espaço escolar.

2. Para cada erro enumerado acima liste os danos causados à estrutura e 

recursos do espaço escolar.
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3. Todo usuário do espaço escolar deve ter em seu dia a dia, comportamen-

tos e cuidados especiais com a preservação do espaço escolar. Liste cuidados 

especiais que as pessoas abaixo devem ter: 

a) Professores

b) Agentes de merenda

c) Agentes de limpeza

d) Bibliotecários 

e) Alunos

Acreditamos que você observou nesta aula, que o trabalho conjunto é ne-

cessário para termos qualidade no ensino e também no espaço escolar. É 

preciso consciência de todos e a colaboração também. Sozinhos não conse-

guimos realizar muitos feitos e por isso, é preciso manter sempre um bom 

diálogo com os demais colegas. Chamamos isso de relações interpessoais, 

assunto da nossa próxima aula.
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Aula 5. Relações interpessoais no    
  espaço escolar

Objetivos:

• identificar os conceitos de relacionamento inter e intrapessoal; 

e

• reconhecer a  importância de uma comunicação eficaz no su-

cesso das relações interpessoais.

Manter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso re-

dor é importante para o nosso desenvolvimento social. Precisamos o tempo 

todo, pensar no indivíduo, evitando julgamentos e exclusões. Tudo porque, 

vivemos num contexto em que ninguém é autossuficiente. Por isso, é bom 

sempre estar atento ao nosso modo de vida e de convivência. 

5.1 Relações interpessoais e intrapessoais  
	 –	desafios	individuais	e	coletivos	
O relacionamento intrapessoal é a relação do indivíduo com ele mesmo. 

Quanto mais você compreende sua essência (quais são seus objetivos, o que 

é mais importante para você), melhor é o seu processo decisório, porque 

você estará mais em sintonia com o seu objetivo. 

Relacionamento intrapessoal é conhecer a si mesmo, aceitar-se, confiar 

em si mesmo. 

Já por relacionamento interpessoal entende-se como sendo a forma 

como interagimos com o outro, a maneira como nos comunicamos, como 

nos encontramos com o outro. Sendo assim, só será possível mantermos 

relacionamentos saudáveis com o outro quando já estamos nos ‘relacionan-

do’ bem com nossos sentimentos, valores, quando estamos comprometidos 

com nosso bem-estar. A forma como você reage às pessoas, como você 

interage com elas, suas emoções, ações e atitudes quanto aos indivíduos o 

qual você se relaciona é o seu relacionamento interpessoal.
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Relacionamento interpessoal é a maneira como você se relaciona com 
as pessoas, de forma dinâmica e imprevisível, à sua volta, ou seja, as 
relações interpessoais ocorrem em todos os meios: familiar, educacio-
nal, social, institucional, profissional, e estão ligadas aos resultados 
finais de harmonia, avanço, e progressos ou nas estagnações, agres-
são ou alienamento.

As competências intra e interpessoais podem ser visíveis a partir da melhoria 

nos relacionamentos ao promover satisfação, bem-estar, qualidade de vida 

e muito mais. Para Vygotsky (1988), o indivíduo não é apenas ativo, mas 

interativo, porque forma conhecimentos e se constitui a partir de relações 

intra e interpessoais. 

É necessário conhecermos melhor o papel das relações inter e intrapessoais 

hoje e isto se justifica por algumas razões. Em primeiro lugar, a nossa ide-
ologia modificou as formas de relação existentes entre indivíduos: é cada 

vez menos comum julgar as pessoas como sendo coisas  (tal como ocorria 

no caso extremo do escravo - ou apenas como representantes de um pa-

pel - como ocorria, no caso também extremo, do nobre ou do senhor ), e 

passamos a julgar os outros pelo que são, isto é, como indivíduos, como 

humanos.  É na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se vão 

internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a 

formação de conhecimentos e da própria consciência. Trata-se de um pro-

cesso que caminha do plano social - relações interpessoais - para o plano 

individual interno - relações intrapessoais. 

De outro lado, nossa vida passa a depender, cada vez mais, de relações inter-

pessoais, e se torna cada vez menos dependente de uma relação direta com 

a natureza, tal como ocorria com o agricultor tradicional, pois o agricultor 

atual também se integra no sistema contemporâneo de produção e de rela-

ção com os outros.

5.2 A qualidade e a importância das   
      relações interpessoais 
Sartre, Erich Fromm, dentre outros, afirmam que o relacionamento humano 

é precioso demais em suas potencialidades para ser reduzido ao nível de 

funcionamento de uma máquina. 

Se tivermos sempre presentes em cada um de nós a preocupação e o cui-

PARO (2001 p. 38)  destaca 
a escola como sendo o local 

em que se realiza a educação 
sistematizada, precisa ser o 

ambiente mais propício possível 
à prática da democracia.  Por 

isso, na realização da educação 
escolar, a coerência entre 

meios e fins exige que tanto 
a estrutura didática quanto 
a organização do trabalho 

no interior da escola estejam 
dispostas de modo a favorecer 

relações democráticas. Esses são 
requisitos importantes para que 

uma gestão escolar, pautada 
em princípios de cooperação 

humana e solidariedade 
possam concorrer tanto para 

ética quanto para a liberdade, 
componentes imprescindíveis de 

uma educação de qualidade. 

Ideologia: De acordo com o 
site http://www.suapesquisa.

com/o_que_e/ideologia.
htm, ideologia é um conjunto 
de ideias ou pensamentos de 
uma pessoa ou de um grupo 

de indivíduos. A ideologia pode 
estar ligada a ações políticas, 

econômicas e sociais. 
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dado de aprimorar nossas habilidades no relacionamento interpessoal, os 

resultados obtidos gerarão condições favoráveis para o trabalho de grupo e 

um clima de confiança entre os participantes, permitindo que a qualidade 

das pessoas flua. Por isso é importante sempre observar o nosso comporta-

mento diário e de nossos colegas. Ao realizar essa observação, poderemos 

notar alguns fatos: 

• Por que muitos profissionais chegam ao local de trabalho, no nosso caso, 

na escola de cara amarrada? 

• Por que muitos indivíduos estão constantemente estressados no seu am-

biente de trabalho? 

Ao surgir esses questionamentos, surgem também algumas respostas e re-

flexões que devemos sempre realizar no nosso dia a dia. Dentre as reflexões, 

destacamos:

• O Relacionamento interpessoal entre colegas é de fundamental impor-

tância para o bom andamento de uma escola. 

• O Relacionamento das pessoas que trabalham numa escola é um sinal de 

avanço na educação. 

5.3 A comunicação e o  papel dos    
      funcionários da educação no espaço  
      escolar 
O papel do auxiliar técnico educacional juntamente com os outros agentes: 

gestores, professores e alunos são de aprender a conhecer, a fazer, a viver 

juntos, a entender, a respeitar e ajudar ao próximo, a ser, a ouvir, a dialogar, 

a questionar, a mudar e resolver os problemas do dia a dia no espaço escolar. 

Para Viñao Frago (1998), um espaço, ao ser projetado, não se mantém como 

um simples espaço arquitetural ele é, a partir dos agentes que o ocupam 

construído como lugar.

“O espaço se projeta ou se imagina; o lugar se constrói.” (Viñao Frago, 

1998, p.61)

Pensando nisso, devemos refletir que essa relação entre todos os agentes 
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que ocupam o espaço escolar, baseia-se num bom diálogo e interação e por 

isso, a comunicação efetiva é um fator essencial nas relações educacionais. 

A comunicação é considerada no mundo moderno em que vivemos como 

um dos elementos mais presentes e importantes de nosso cotidiano. É prati-

camente impossível imaginarmos uma situação que envolva pessoas em que 

não esteja acontecendo algum tipo de comunicação entre elas. 

Mas, será que temos sido capazes de utilizar corretamente todo o imenso 

potencial que a comunicação eficaz pode nos proporcionar? Usamos de for-

ma adequada a comunicação em nosso cotidiano para nos fazermos enten-

der e percebermos as intenções e as habilidades das pessoas com as quais 

nos relacionamos? Por que muitas pessoas acreditam que não podem se 

comunicar com sucesso quando estão falando em público? Dar atenção a 

estes questionamentos é fundamental quando pretendemos modificar para 

melhor nossas habilidades comunicativas. 

Para o autor Chiavenato (2004) a área da comunicação é também uma área 

em que as pessoas podem fazer grandes progressos na melhoria da eficácia 

de seu próprio desempenho e, também, podem melhorar o seu relaciona-

mento interpessoal com o mundo externo.

5.4 	Comunicação	efetiva:	nas	relações		
 educacionais 
Será que de fato, comunicamos exatamente o que queremos?   

Hoje, apesar de termos muitas formas de obter informações e conhecimen-

tos, nem sempre estamos nos comunicando. Existe grande diferença entre 

comunicação e informação. A expressão “falar bem” geralmente é usada 

para indicar alguém que sabe se sair bem no trato com as pessoas através 

da linguagem. Sair-se bem ao conversar com as pessoas tem relação mútua 

com o fato de ser cordial. Observe o exemplo abaixo: 

a) Entra aí, a recepcionista já vem te atender! 

b) Entre, por favor, a recepcionista já vai atendê-lo! Enquanto isso fique à 

vontade! 

Ao ler as duas frases, podemos pensar que a culpa de um tratamento ina-

Na pagina abaixo você 
encontrará diversos testes. Fique 
à vontade e descubra um pouco 
mais sobre você. http://vocesa.
abril.com.br/testes/carreira/

Como-vai-sua-comunicacao.html
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dequado é do uso inadequado da norma culta. Mas veja que não é só uma 

questão gramatical, aliás, mesmo que haja erros, se usada a cordialidade, 

estes últimos passam despercebidos! 

Uma comunicação efetiva depende de vários elementos: emissor, receptor, 

mensagem, canal, código e contexto. Portanto, se o emissor não consegue 

transmitir sua mensagem de maneira que o receptor entenda, então, de 

nada adiantará! Dessa forma, pensamos que todos prezam pelo entendi-

mento no ato comunicativo. 

Para se tornar um comunicador efetivo é fundamental colocar-se no lugar do 

outro, a fim de que alguns estímulos sejam criados e a comunicação tenha 

êxito. 

Contudo, um dos ambientes em que a comunicação ganha maior destaque 

é o ligado às nossas atividades profissionais. Saber comunicar-se com cor-

tesia, clareza, simplicidade e objetividade no local de trabalho é uma das 

habilidades mais exigidas atualmente e uma fonte de sucesso e de realização 

pessoal. Portanto, é preciso aprender a comunicar de forma efetiva e comu-

nicar sempre, no sentido de promover interações gratificantes. 

Resumo
Apresentar os conceitos de  relacionamento inter e intrapessoal foram te-

mas desta aula, assim como a oportunidade de observar a importância de 

uma comunicação eficaz no sucesso das relações interpessoais, já que dessa 

forma, pode-se conseguir êxito no desenvolvimento de ações na unidade 

escolar. 

Manter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso re-

dor é importante para o nosso desenvolvimento social. Precisamos o tempo 

todo, pensar no indivíduo, evitando julgamentos e exclusões. Tudo porque, 

vivemos num contexto em que ninguém é autossuficiente. Por isso, é bom 

sempre estar atento ao nosso modo de vida e de convivência. 

Atividades de aprendizagem
1. Identifique, na citação abaixo, em quais trechos existe uma relação inter-

pessoal e uma intrapessoal, justifique sua resposta.   

A valorização do ser humano, a preocupação com sentimentos e emoções, 
e com a qualidade de vida são fatores que fazem a diferença. O trabalho é a 
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forma como o homem, por um lado, interage e transforma o meio ambien-
te, assegurando a sobrevivência. O autoconhecimento e o conhecimento do 
outro são componentes essenciais na compreensão de como a pessoa atua 
no trabalho, dificultando ou facilitando as relações. Dentre as dificuldades 
mais observadas, destacam-se: falta de objetivos pessoais, dificuldade em 
priorizar, dificuldade em ouvir. (Bom Sucesso p. 36. 38) 

2. De acordo com as leituras neste módulo sobre comunicação efetiva res-

ponda: por que a comunicação efetiva é uma das habilidades mais exigidas 

atualmente no ambiente profissional?

Ao encerrar esta aula, lançamos uma reflexão sobre  viver em grupo. Sa-

bemos que este é um desafio para a humanidade. É através do convívio 

social que estabelecemos nossas relações com o mundo (harmonia, avanços 

e progressos ou estagnações, agressão e alienamento). O relacionamento 

intrapessoal se refere ao Ser interno, ou seja, tudo que se relaciona aos pró-

prios sentimentos – angústias, desejos, alegrias, contradições, etc. É a partir 

desses estímulos internos que transparecemos ao mundo e construímos nos-

sas relações interpessoais, não é mesmo? Pensando nisso, devemos então 

analisar que para estar bem com o outro precisamos estar bem conosco, 

não é mesmo? Fica a dia, para você refletir e iniciar a próxima aula: relações 

sócio-afetivas.

O relacionamento interpessoal no ambiente escolar se constitui como fator 

primordial no alcance de resultados e mudanças comportamentais. A flexibi-

lidade, o respeito às diferenças e a virtude do “saber ouvir” são importantes 

passos para que ocorra essa harmonia interna entre os sujeitos. Desenvolver 

um bom nível de relacionamento com as pessoas é responsabilidade de to-

dos.  
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Aula 6. As relações socioafetivas

Objetivos:

•  reconhecer que as  interações sociais, os aspectos cognitivos e, 

sobretudo, os afetivos são fundamentais na aquisição de conheci-

mento do indivíduo na sociedade; e 

• reconhecer  que todos os indivíduos têm como tarefa uma rea-

lização pessoal, e esta, por sua vez, implica em autoconhecimento 

e autoconfiança.

Falar de sentimentos às vezes se torna complicado, não é mesmo? Cada um 

de nós tem um repertório de vida, vivemos situações diferentes e por isso, 

nos formamos de maneiras diferentes. Tratar desse assunto é importante, 

pois é a  afetividade que auxilia-nos a exercer  um papel fundamental nas 

relações sociais, pois influencia decisivamente a percepção, a memória, o 

pensamento, a vontade, as ações, enfim, a harmonia e o equilíbrio da perso-

nalidade humana. Boa leitura!

6.1 Dimensão socioafetiva
Um dos aspectos cruciais do desenvolvimento social é o desenvolvimento 

afetivo. As crianças nascem com uma pré-disposição a aprender, pré-orien-

tadas a buscar e preferir estímulos sociais e necessitadas de vínculos afeti-

vos. O apego é o vínculo afetivo básico para dar início ao seu processo de 

socialização. 

Os vínculos afetivos estabelecidos são uma das bases mais sólidas do desen-

volvimento social, pois se transformam em um dos motivos fundamentais da 

conduta pró-social. 

A socialização é um processo interativo necessário, no qual o indivíduo satis-

faz suas necessidades e assimila a cultura, ao mesmo tempo que, reciproca-

mente, a sociedade se perpetua e desenvolve.
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Quando uma pessoa se desenvolve no seu espaço social e cultural numa 

relação de submissão, é bem provável que não aprenda a se relacionar afe-

tivamente de maneira adequada e, como consequência, venha a manifestar 

suas emoções com problemas no comportamento.

Observe as visões de Piaget, Wallon e Vygotsky na análise da dimensão so-

cio-afetiva no comportamento humano:

Piaget inclui os valores sociais como pertencentes à dimensão geral da afe-

tividade no ser humano, e afirma que eles surgem a partir de uma troca 

afetiva que o sujeito realiza com o exterior, com objetos ou pessoas.

Para Wallon as interações sociais são uma via natural para o desenvolvimen-

to e manifestação da afetividade. De acordo com este autor, priorizar a afe-

tividade no ambiente social contribui para dinamizar o trabalho educativo.

Vygotsky afirma que o ser humano, da mesma forma que aprende a agir, 

pensar e falar, por meio do legado de sua cultura e da interação com os ou-

tros, aprende também a sentir.

Analisando tais visões, pode-se pensar na afetividade como tendo um papel 

fundamental nas relações sociais, pois influencia decisivamente a percepção, 

a memória, o pensamento, a vontade, as ações, enfim, a harmonia e o equi-

líbrio da personalidade humana.

6.2 Dimensão sociocognitiva
Ao entrarmos em contato com o ambiente social que nos rodeia conhecemos 

membros de diferentes grupos e interagimos com estas pessoas e grupos. 

Nossa socialização se dá nesse processo em que coletamos informações, as 

processamos e as julgamos para então, adaptá-las às regras impostas pelo 

meio social (família, escola, igreja, etc).

Pode-se então perceber que é nesse contato com o ambinte social que for-

mamos uma ideia de nós mesmos (autoconceito) e tendemos a categorizar 

nosso ambiente de forma a tornar mais fácil o relacionamento com o mes-

mo. Assim rotulamos e/ou discriminamos pessoas e grupos influenciados por 

tendenciosidades.

No contexto atual, os estudos já avançaram suficientemente para mostrar 
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que os comportamentos não podem ser explicados exclusivamente a partir 

da perspectiva cognitivista/individualista, envolvendo também a dimensão 

societal, onde os processos de interação com o meio social desempenham 

um papel fundamental. Buscando algumas definições podemos citar:

• Piaget coloca as interações e a transmissão social como um fator cultural 

necessário, mas não suficiente, pois a ação do meio social é ineficaz sem 

a assimilação do sujeito.

• Vygotsky (1986) coloca como aspecto mais importante do desenvolvi-

mento humano o processo de assimilação ou “apropriação” histórico/

cultural.

O ser humano ao se cuidar desfruta também de uma melhor qualida-
de de vida. 

Praticar exercícios físicos como natação, caminhada ou dança, além 
de auxiliar na saúde e manter o corpo em forma, é uma das práticas 
recomendadas para elevar a autoestima.

6.3 A autoestima
 A autoestima se forma ao longo da infância, com base na educação e no 

tratamento recebido dos familiares e de todos que fazem parte do seu co-

tidiano. É através dessa interação afetiva que os sentimentos positivos ou 

negativos são desenvolvidos e a autoimagem é construída. Disso dependerá 

o desenvolvimento na aprendizagem, nas boas relações, e até mesmo, na 

Figura 2
Fonte: Jacqueline de Castro Nogueira.
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construção da felicidade (realização pessoal). Em suma, a autoestima é o 

julgamento, a apreciação que cada um faz de si mesmo; sua capacidade de 

respeitar, confiar e gostar de si.

A autoestima está intimamente ligada ao autoconceito. Ter um bom concei-

to de si mesmo é fundamental para se sentir mais autoconfiante e contar 

com seus próprios recursos na superação de um momento difícil.

Na realidade, o conceito que a pessoa tem de si mesma influencia todas as 

suas experiências de vida. Pessoas com baixa autoestima, em geral, têm pro-

blemas psicológicos, como depressão, ansiedade, relações de dependência e 

dificuldade de adaptação. Pessoas que estão com a autoestima elevada são 

mais seguras, encaram a vida de frente, superam dificuldades e tem mais 

chances de se destacar na vida profissional.

Os autores Campos e Muños (1992), elencam uma série de características 

que para eles representam as pessoas que possuem boa autoestima. Veja, 

preste atenção e reflita:

• Sabem que coisas fazem bem e aquelas em que podem melhorar

• Se sentem bem consigo mesmos 

• Expressam suas opiniões 

• Não têm medo de falar com outras pessoas 

• Sabem identificar e expressar suas emoções para outras pessoas 

• Participam de atividades no trabalho e escola

• Contam consigo mesmas para resolver as situações em sua vida, o que 

não significa que ignorem a ajuda e o apoio dos outros  

• Tem consideração pelas outras pessoas, possuem um sentido de ajuda, e 

se dispõem a colaborar com os outros 

• São criativas e originais, inventam coisas, e se interessam por realizar 

tarefas desconhecidas, aprendendo atividades novas 
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• Lutam para alcançar aquilo que querem 

• Desfrutam a própria vida  

• Se “lançam” em novas atividades 

• Costumam ser organizados em suas atividades 

• Não tem vergonha de perguntar algo que não sabem 

• Defendem suas opiniões diante dos outros 

• Reconhecem quando erram 

• Não se importam que digam suas qualidades,

• Conhecem suas qualidades e procuram superar  seus defeitos 

• São responsáveis por suas ações 

• São líderes naturais 

De posse dessas informações, você pode começar a refletir sobre sua estima 

e de seus colegas. Observar seu cotidiano e também, compreender quais 

fatores lhe trazem realização, seja pessoal ou profissional. 

6.4 Autorrealização
O homem, pela sua própria natureza, luta por sua autorrealização, pela satis-

fação de todas suas necessidades básicas. Por incluir escolhas livres, efetua-

-se com tensões, conflitos, renúncias e sofrimentos.

Goldstein (1980) define autorrealização como um impulso dominante, ine-

rente ao organismo humano, que impele o homem a realizar, por todos os 

meios, suas potencialidades inatas. As outras necessidades – fome, sede, 

sexo, entre outros – seriam apenas manifestações do impulso autorrealiza-

dor.

Abraham Maslow procurou compreender e explicar o que energiza, dirige e 

sustenta o comportamento humano. Para ele, o comportamento é motivado 
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por necessidades fundamentais.

A figura a seguir detalha a teoria da Hierarquia das Necessidades, de Mas-

low:

Podemos destacar que:

• As necessidades fisiológicas se referem às necessidades biológicas dos 

indivíduos. Incluem fome, sede, sono, abrigo, sexo, etc.

• As necessidades de segurança surgem na medida em que as necessida-

des fisiológicas estejam razoavelmente satisfeitas. Levam a pessoa a se 

proteger de qualquer perigo, seja ele físico ou emocional.

• As necessidades sociais incluem afeição, aceitação, amizade e sensação 

de pertencer a um grupo.

• As necessidades de estima incluem fatores internos de estima, como 

respeito próprio, realização e autonomia; e fatores externos de estima, 

como status, reconhecimento e atenção.

• As necessidades de autorrealização são necessidades de crescimento e 

Figura 3 - Pirâmide de Maslow
Fonte: Banco de imagens do Google.
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revelam uma tendência de todo ser humano em realizar plenamente o 

seu potencial.

Em muitas pessoas essas necessidades permanecem adormecidas, em gran-

de parte por frustrações experimentadas no que se refere a necessidades de 

níveis inferiores, ou por ter gasto as energias interiores na luta pela satisfa-

ção dessas necessidades.

A teoria de Maslow foi amplamente reconhecida, porém não fornece com-

provação empírica substancial. Wahba e Bridgewell em sua extensa revisão 

das pesquisas que são dependentes da teoria de Maslow, acharam pouca 

evidência desta hierarquia de necessidades, ou mesmo da existência de algu-

ma hierarquia. O economista e filósofo chileno Manfred Max Neef tem argu-

mentado que as necessidades humanas fundamentais são não-hierárquicas 

e são ontologicamente universais e invariáveis em sua natureza - parte da 

condição de ser humano.

De uma forma geral, a autorrealização consiste em dar vida às nossas po-

tencialidades, de nos desenvolver ou aperfeiçoarmo-nos continuamente, de 

sermos criativos, de realizarmos um projeto pessoal de vida, de realizar aqui-

lo que de melhor há em nós.

6.5 A formação da personalidade
É inevitável dizer que as influências biológicas afetam a personalidade do 

indivíduo desde o seu nascimento. Cattell investigou o papel da hereditarie-

dade como determinante da personalidade e descobriu que alguns de seus 

aspectos são fortemente influenciados pela sua genética, embora outros não 

o sejam.

Recentemente acentua-se que a experiência (particularmente na infância) 

desempenha um papel muito mais significativo do que a hereditariedade na 

formação da personalidade única. Veja  a observação realizada pelos estu-

diosos abaixo:

• Freud destacava a experiência dos anos pré-escolares na formação da 

personalidade;

• Erikson ampliou a reflexão sobre o desenvolvimento, incluindo a idade 

adulta e a velhice;

Personalidade
A definição tende a ser ampla 
e acaba por incluir habilidades, 
atitudes, crenças, emoções, de-
sejos, o modo de comportar-se e, 
inclusive, os aspectos físicos do 
indivíduo. É importante ressaltar 
que o indivíduo não nasce com 
uma personalidade pré-moldada, 
totalmente estável, que o 
acompanharia pela vida e à qual 
se poderia atribuir a função de 
causa essencial de seus atos.
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• Conley e McCrae & Costa(1984) afirmaram que embora as pessoas real-

mente mudem, também há fortes evidências da estabilidade da persona-

lidade ao longo da vida de cada pessoa.

6.6 Características dos indivíduos: tipos  
 e traços
Para descrever as diferenças individuais podemos classificar as pessoas por 

“tipos” ou “traços”. 

Segundo Merenda (1987), na Grécia antiga, Hipócrates descrevia quatro ti-

pos básicos de temperamento: sanguíneo (otimista, esperançoso), melancó-

lico (triste, deprimido), colérico (irascível) e fleumático (apático)). Carl Jung 

(1971) distinguia entre introvertidos e extrovertidos. 

Os tipos de personalidade são categorias de pessoas com características si-

milares e cada indivíduo é ou não membro de uma categoria de tipos. Um 

pequeno número de tipos é suficiente para descrever todas as pessoas. 

Os traços, porém, permitem uma descrição mais precisa da personalidade 

do que os tipos porque cada traço se refere a um conjunto mais focalizado 

de características.

Os traços de personalidade são padrões persistentes no modo de perceber, 

relacionar-se e pensar sobre o ambiente e sobre si mesmo, exibidos em uma 

ampla faixa de contextos sociais e pessoais. Eles são perceptíveis a partir das 

reações diferenciadas das pessoas nos grupos, determinando assim o seu 

temperamento. Ex: ansiedade, energia, flexibilidade, hostilidade, impulsivi-

dade, etc.

O desenvolvimento social, cognitivo e afetivo se dá de forma interdepen-

dente, e qualquer desequilíbrio pode comprometer o conjunto. Os vínculos 

afetivos estabelecidos principalmente na infância determinam de modo di-

reto o desenvolvimento emocional e afetivo do indivíduo, a socialização, as 

interações humanas e, sobretudo, a aprendizagem. 

Resumo
As interações sociais, os aspectos cognitivos e afetivos foram temas desta 

aula, para que o estudante possa reconhecer que esses elementos são fun-

damentais na aquisição de conhecimento do indivíduo na sociedade, assim 
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como observar aspectos referentes a realização pessoal, autoconhecimento 

e autoconfiança.

Atividades de aprendizagem
Com base no estudo realizado, responda:

1. Como ocorre o processo de adaptação das pessoas às situações de vida? 

Como os indivíduos são influenciados pela sociedade e por seus processos 

cognitivos (de pensamento)?

2. De acordo com as características das pessoas com boa autoestima propos-

tas por Campos e Muños (descritas no texto), faça uma escolha de três que 

você considera mais importantes e faça um texto dissertativo argumentando 

como elas podem influenciar ativamente na realização pessoal dos indivíduos.

3. O que se pode dizer sobre a formação da personalidade? Ela reflete a 

influência de fatores biológicos ou o influxo das experiências infantis e pos-

teriores?

Finalizando a aula, é importante ressaltar que falar das relações socioafetivas 

pode até parecer vago, nesta disciplina. Mas tratar desse tema, assim como 

da comunicação entre as pessoas, tem um motivo importante. O de fazer 

com que você estudante, possa priorizar a afetividade no espaço pedagógi-

co propiciando uma automotivação que o impulsione a lutar por suas metas 

e objetivos em busca de sua autorrealização e assim, compor também um 

ambiente escolar agradável para todos.
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Aula 7. A ética no ambiente escolar:   
  educando para o diálogo

Objetivo:

• identificar os conceitos de “ética” e “moral”, levando-o à re-

flexão acerca de seus valores, tendo como referência o comporta-

mento humano no contexto escolar.

Estudante;

Ouve-se muito falar em ética e moral. Seja nos noticiários, nas conversas de 

rua, na escola. Geralmente esses temas são lembrados quando falamos de 

assuntos polêmicos. Mas você sabe o que é ser ético e o que é moral? Você 

já pensou sobre esses conceitos dentro do contexto escolar? 

7.1 A ética e a moral
O termo “ética”, às vezes é designado como “moral”, o que nem sempre é 

adequado. Porém, ambos se formam numa mesma realidade. Assim, ética 

é entendida como a ciência de conduta humana perante o ser e seus seme-

lhantes. E moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento 

humano. Estas normas são adquiridas na sociedade através da educação, da 

tradição e do cotidiano.

A educação é a principal responsável pela estrutura da consciência, da von-

tade e, consequentemente, da conduta humana. É a fase em que a criança 

inicia o seu processo educativo e que se deve estimular virtudes que susten-

tam os princípios éticos e, ao mesmo tempo, repelir toda a tendência para o 

vício, bem como advertir sobre os males do mesmo. 

Vivemos em um mundo em que a moral parece estar descuidada, envolvida 

por uma falsa liberdade de veiculação de ideias. Nesse sentido, a educação 

como formadora de opinião tem condições tanto de contribuir como de 

destruir modelos de conduta. Uma educação de qualidade deve contribuir 

para a consciência ética dos educandos. 
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O espaço escolar deve ser concebido como uma comunidade viva e repleta 

de sentido, onde os alunos busquem não só a aprendizagem através da 

escrita e da leitura, mas também através da partilha das experiências vividas 

no cotidiano. 

Desse modo, o convívio dentro da escola deve ser organizado de manei-

ra que os conceitos de justiça, respeito e solidariedade sejam vivificados e 

compreendidos pelos alunos como aliados à perspectiva de uma qualidade 

de vida melhor. Não basta ensinar conceitos e valores democratizantes, é 

preciso que eles sejam vivenciados no convívio intraescolar.

A comunidade escolar deve utilizar seu espaço e sua interatividade para 

apresentar valores do ser humano através de exemplos, de sugestões moti-

vadoras, e principalmente de respeito ao ser humano.

Além do educador, toda comunidade escolar necessita de uma consciên-

cia ética profissional perante o aluno, que seja de amor, com austeridade. 

Deve ser realista, porém sem ser autocrático. Estimular virtudes é melhor que 

impô-las.

Separamos alguns aspectos apresentados por estudiosos, com relação a éti-

ca. Veja:

Ética de Bergson: Caracteriza-se por uma forte ligação entre os fenômenos 

da matéria e do espírito. Ele defende que o objetivo da luta humana é sem-

pre o de conseguir a eficácia, efeito este obtido com a riqueza, quando esta 

anula a necessidade. Esse filósofo termina por aceitar uma ética do fim, ou 

seja, como finalidade a ser perseguida.

Ética do valor de Scheler, Hartmann e Wagner: Os referidos autores desen-

volveram estudos sobre o conceito de valor que vieram substituir a noção de 

bem que era predominante nos domínios da ética. A defesa da hierarquia de 

valores é vista como algo desejável, como norma e critério de juízo e como 

possibilidade de escolha inteligente.

Thomas Hobbes entendeu que o básico na conduta é a “conservação de 

si mesmo” como o bem maior. O autor defende a liberdade, a justiça e o 

cumprimento das promessas ou acordos; atribui como as três causas funda-

mentais da discórdia: a competição, a desconfiança e a glória.
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Já Baruch Espinosa parte dos princípios do respeito e a proximidade a Deus, 

pelo conhecimento; do determinismo na vontade divina; da utilidade em ja-

mais odiar, desprezar e ridicularizar o próximo, ter cólera ou invejar; conten-

tar-se com o que o destino oferece, de forma racional e não por influências 

externas; preservar a liberdade, sendo este um dever de todos e do Estado.

John Locke por sua vez, defende a percepção como fonte da ideia. Afirma 

que a estrutura mental é condicionada a um processo de conquista da ver-

dade por um processo educacional e cultural obrigatório, por iniciativa do 

ser ou de terceiros.

David Hume  defende uma ciência pelas vias da experimentação. Quando 

se trata da liberdade e da necessidade, penetra no campo que diz respeito 

à ética, tratando da paz e da segurança da sociedade humana através da 

conduta.

Para Immanuel Kant, a lei da vontade ética é a que prevalece sobre todas. Ele 

afirma que a razão guia a moral e que três são os pilares em que se sustenta: 

Deus, liberdade e imortalidade. Para ele, o dever de ser feliz tem duplo sen-

tido: o da satisfação do ser e o do impedimento dos atos antiéticos.

Resumo
Nesta aula foram apresentados os conceitos de ética e moral, e compilados, 

alguns pensamentos de estudiosos sobre o tema. A partir dessas informa-

ções, buscou-se reconhecer a importância da moral e da ética no ambiente 

escolar e principalmente na formação do estudante. 

Atividades de aprendizagem
1. Escolha uma das frases abaixo referentes a comportamentos éticos e de-

fenda seu ponto de vista:

“A utilidade da virtude é tão manifesta que os maus a praticam por interes-
se”. (Vauvenargues)

“... nenhuma coisa pode ser boa ou má para nós, a não ser que tenha algo 
de comum conosco.”  (Baruch Espinosa)

“A virtude adquiriu ... uma desgraçada reputação. Foi confundida com a 
hipocrisia, a intolerância, a dureza, a afetação”.        (Carrel)
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“É natural destruir o que não se pode possuir, negar o que não se compre-
ende e insultar o que se inveja”.  (Balzac)

“O bem se paga com o bem e o mal com a Justiça”.  (Buda)

“O homem comum é exigente com os outros; o homem superior é exigente 
consigo mesmo”.   (Marco Aurélio)

“Um fraco rei faz fraca a forte gente”.  (Camões)

2. Após a apresentação do vídeo disponível no endereço eletrônico http://
www.youtube.com/watch?v=KZ9dnF7_6M4, faça um resumo, levan-

tando os principais tópicos explanados no vídeo.

3. Responda: qual é o papel das regras no desenvolvimento da ética? Em sua 

opinião, as escolas propiciam condições para o desenvolvimento moral das 

crianças e adolescentes?

Finalize esta aula também com uma reflexão: serão ética e moral dois concei-

tos distintos? Na realidade, a diferenciação entre ambas é confusa. De uma 

forma geral, pode-se fazer a seguinte distinção: ‘moral’ é uma ciência des-

critiva (descreve como os seres humanos de uma determinada cultura agem) 

e ‘ética’ é normativa (determina como os indivíduos devem agir). Por isso, é 

importante destacar que comprometer-se com a prática de valores que es-

timulem os princípios educativos harmoniosos no âmbito escolar possibilita 

aos alunos uma formação moral imprescindível e daí, a formação do indiví-

duo enquanto ser crítico e pró-ativo. Reflita sobre isso e até a próxima aula!
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Aula 8. Conceitos de gênero, etnia e   
  raça: reflexões sobre a     
  diversidade cultural na educação  
  escolar

Objetivos:

• reconhecer os conceitos de “gênero”, “etnia” e “raça”; e

•  identificar como  na escola, a diversidade cultural pode (e deve) 

influenciar as práticas pedagógicas, através de iniciativas funda-

mentais que resultem no desenvolvimento sustentável da educa-

ção e da sociedade.

Estamos chegando ao final da disciplina. E nesta última aula trataremos de 

alguns conceitos que devem ser esclarecidos para um bom desenvolvimento 

escolar. Ao compreender tais termos, pode-se pensar numa ação pedagógi-

ca pautada na diversidade cultural, que deve ter como princípio uma política 

curricular que valorize as múltiplas identidades constituintes do ambiente 

escolar. Então, vamos lá? Boa aula!

8.1	Reflexões	sobre	os	conceitos	de		 	
 gênero, raça e etnia 
No estudo sobre “etnia” e “raça”, muitas vezes os dois conceitos são utiliza-

dos como sinônimos. Embora, na maioria das vezes seus conceitos estejam 

associados, a diferença entre ambos reside no fato de que raça categoriza 

diferentes populações de uma espécie biológica por suas características fe-

notípicas (ou físicas), enquanto que etnia ou grupo étnico compreende os 

fatores culturais, como a nacionalidade, a afiliação tribal, religião, língua e 

tradições. Leia as definições abaixo:

Raça e Etnia:
A palavra etnia é usada, às vezes, erroneamente como sinônimo da pala-

vra raça. Raça tem um conteúdo biológico, hereditário. Etnia, de conteúdo 

mais cultural, é usado pelas ciências sociais para designar um grupo social 

que se diferencia de outros por sua especificidade cultural.
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No que diz respeito à questão do “gênero”, este, por sua vez, não deve ser 

algo pensado isoladamente, mas sim com base nas construções sociocultu-

rais em que esteve inserido, como citado abaixo:

Gênero: 
O termo “gênero” foi um conceito construído socialmente buscando com-

preender as relações estabelecidas entre os homens e as mulheres, os papéis 

que cada um assume na sociedade e as relações de poder estabelecidas 

entre eles.

Nesse sentido, gênero é o sexo socialmente construído. De acordo com essa 

visão, a natureza define dois sexos biológicos (masculino e feminino), e cabe 

à sociedade agregar a esse dado natural diferentes valores, significados e 

atributos.

Porém, o gênero refere-se não somente à categoria biológica (homens e mu-

lheres), mas também às relações entre os dois sexos, que envolvem: proces-

sos culturais, sociais, políticos e morais que atribuem valores a essas relações. 

Ao colocar a ênfase no “gênero” deixamos de perceber outros fatores que 

também hierarquizam relações, como por exemplo, raça e etnia.

Atualmente, livros e revistas estão utilizando com maior frequência o termo 

etnia (mesmo esse não sendo muito rigoroso), pois o termo raça já ficou 

muito marcado por preconceitos.

Foi através da Constituição Federal de 1988 que a mulher conquistou 
a igualdade jurídica, passando a ser considerada tão capaz quanto o 
homem.

Apesar de não serem considerados iguais, o conceito de raça é associado 

ao de etnia. A diferença consiste no fato de que etnia também compreende 

os fatores culturais, como a nacionalidade, afiliação tribal, religião, língua e 

as tradições, enquanto que raça se refere apenas aos fatores morfológicos, 

como cor de pele, constituição física, estatura, etc., o que caracteriza tam-

bém a diversidade cultural, muito presente em nosso país. Acompanhe este 

tema no item abaixo.
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8.2 Há diversidade cultural? 
Novos questionamentos sobre a diversidade cultural têm sido feitos no cam-

po da pesquisa científica. A cultura negra e a questão racial brasileira são 

campos de investigação ainda em processo de consolidação.  

O que se sabe é que o reconhecimento e o respeito das várias culturas exis-

tentes no Brasil é o princípio fundamental da democracia e da aquisição de di-

reitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          

Desse modo, o conceito de diversidade nos leva a reflexões críticas sobre a 

natureza humana acerca de seus valores, conteúdos, símbolos e identidades. 

Há que se considerar também: sexo, idade, grau de instrução, grupo étnico, 

religião, origem, raça, língua, entre outros.

Importante se faz a implantação de uma política voltada para a diversidade, 

que promova ações sociais e pedagógicas que possam corrigir as desigualda-

des historicamente impostas a determinados grupos sociais e étnico-raciais 

da sociedade.

Moreira & Câmara, indicam a necessidade de se adotar práticas que apon-

tem como trabalhar com as identidades e as diferenças em sala de aula:

1. Procurar aumentar a consciência das situações de opressão que se expres-

sam em diferentes espaços sociais;

2. Propiciar ao estudante a aquisição de informações referentes a distintos 

tipos de discriminações e preconceitos;

3. Estimular o desenvolvimento de uma imagem positiva dos grupos subal-

ternos;

4. Favorecer a compreensão do significado e da construção de conceitos 

que têm sido empregados para dividir e discriminar indivíduos e grupos, em 

diferentes momentos históricos e em diferentes sociedades;

5. Facilitar ao estudante a compreensão e a crítica dos aspectos das identida-

des sociais estimulados pelos diferentes meios de comunicação;

6. Propiciar ao aluno a possibilidade de novos posicionamentos e novas ati-

tudes que venham a caracterizar propostas de ação e intervenção;

Para que a discussão sobre 
a temática étnico-racial faça 
parte do currículo das escolas 
brasileiras foi necessário instituir 
uma legislação federal: a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei N° 11.645/2008) 
que Inclui no currículo oficial 
da rede de ensino, público e 
privado, a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena”. Esta 
lei sugere a reformulação de 
estratégias pedagógicas para 
a valorização da diversidade, a 
fim de superar a desigualdade 
étnico-racial presente na 
educação escolar.
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7. Articular as diferenças.

Segundo MOORE (2008), as sociedades que melhor souberem lidar com 

as diferenças e integrar as dinâmicas próprias do jogo da diversidade (de 

gênero, raça, orientação sexual e cultural) serão política e socialmente mais 

eficazes e, por que não dizer, mais aptas a se desenvolver no século XXI. 

Serão condenadas ao fracasso as sociedades que não puderem sustentar 

mecanismos de consenso baseados na negociação de espaços diferenciais 

entre os segmentos desiguais da sociedade. 

De uma forma conclusiva, podemos dizer que se o Brasil conseguir alcançar 

um olhar respeitoso e interativo (descrito por Moore) sobre a diversidade 

e as diferenças – de gênero, raça, cultura, etnia, etc – poderá alcançar sua 

excelência em desenvolvimento humano, tornando a escola um local de re-

conhecimento da diferença e do respeito ao outro.

Resumo
Os conceitos de etnia, gênero, raça e a questão da diversidade cultural foram 

apresentados nesta última aula com a intenção de que você aluno, se apro-

prie dessas informações e as utilize de forma a melhorar o ambiente escolar 

em que está inserido. Ao reconhecer tais termos consideramos que você 

também reconhece o valor de cada indivíduo, e pode levar para  a escola, a 

contribuição que cada um pode oferecer. 

Atividades de aprendizagem
1. Quando se pensa em diversidade cultural, quais são os aspectos a serem 

considerados?

2. Qual é a realidade do mercado de trabalho para a mulher?

3. Pense e responda: é possível utilizar a diversidade cultural como vantagem 

competitiva?
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Palavras Finais

Prezado(a) estudante!

Parabéns por você chegar até o fim desta disciplina. Esse é o começo de uma 

caminhada produtiva para sua vida profissional e também pessoal, afinal, 

informação sempre é bem vinda!  A reflexão final que gostaríamos de pro-

por é sobre todo o conteúdo estudado. Afinal, compreender a composição 

do ambiente escolar é compreender como se estabelece o ensino no país. 

A partir das informações, você pode compreender porque algumas escolas 

estão com problemas de funcionamento e outras apresentam melhores con-

dições de atendimento. Mais uma vez, parabenizamos pela sua caminhada 

e desejamos que você continue, com dedicação e compromisso. Parabéns!



Espaço , Escola e OrganizaçãoRede e-Tec Brasil 62

Referências

O trabalho das cores: a importância dos estímulos visuais nos ambientes empresariais. 
Disponível em: <http://www.administradores.com.br> Acesso em: 21 maio 2013.

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 9 ed. Pearson Education, 
2005.



Rede e-Tec Brasil63

Obras Consultadas

NASCIMENTO, Claudemiro Godoy do. Escola e Cidadania. Disponível em: <http://www.
adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=26505> Acesso em: 28 nov. 2009.

VASCONCELOS, José Antônio. Pluralidade cultural: desafio é educação no Brasil. 
Disponível em: <http://www.profissaomestre.com.br/php/verMateria.php?cod=1362> 
Acesso em:  28 nov. 2009.

BOCK, Ana Maria B. ; Furtado, O; Teixeira, M.L.T. (1991). Psicologias: uma introdução ao 
estudo da Psicologia. 4 ed. São Paulo: Ed. Saraiva.

ROGRIGUES, Aroldo; Assmar, Eveline Maria Leal; Jablonski. Psicologia Social. 18 ed. 
Petrópolis, RJ. Ed. Vozes, 1999.

SÁ, Antônio Lopes de. Ética Profissional. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

COSTA, Lúcia Cortes da. Gênero: uma questão feminina? Disponível em: <http://
www.uepg.br/nupes/Genero.htm> 

Etnia. Disponível em: <http://www.achetudoeregiao.com.br/ATR/etnia.htm>

Autoestima. Disponível em: <http://www.infoescola.com/psicologia/auto-estima/#>

Revista de divulgação técnico-científica do ICPG. Vol. 3, N°11, Dez/2007. Aspectos 
socioafetivos do processo de ensino e aprendizagem. Jamile Beatriz Carneiro e Silva, 
Ernani José Schneider.

Revista Presença Pedagógica, vol. 15, n° 86, mar/abr 2009.

Revista Presença Pedagógica, vol. 15, n°85, jan/fev 2009.

Revista Presença Pedagógica, vol. 14, n°84, nov/dez 2008.

http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2002/eqq/eqqtxt3.htm  Acesso em: 29 ago. 
2009. 

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. O espaço escolar como objeto da história da 
educação: algumas reflexões. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0102-25551998000100010&script=sci_arttext> Acesso em: 29 ago. 2009.

Padrões mínimos de funcionamento da escola. Ensino fundamental. Ministério da 
Educação. Brasília 2002.



Espaço , Escola e OrganizaçãoRede e-Tec Brasil 64

Currículo das Professoras-autoras

Ellen Cristina de Castro Nogueira Mendonça

Tem Licenciatura em Química pela UEG- Universida-

de Estadual de Goiás, concluiu Mestrado em Quími-

ca pela Universidade Federal de Goiás (2005). Atual-

mente é Supervisora Pedagógica no CEPA - Centro de 

Educação Profissional de Anápolis. Tem experiência 

em docência em Ensino Médio e Superior na área de 

Química, e exerceu a função de docente e coordenadora pedagógica na 

Educação Profissional.

ellen.nogueira@cepeduc.com

Jacqueline de Castro Nogueira

Formação em Tecnologia em Gestão de Recursos Hu-

manos pela Faculdade Anhanguera de Anápolis / GO.

Estudou 4 períodos do Curso de Psicologia pela Uni-

versidade Católica de Goiás. 

Participou da Capacitação Profissional para trabalhar na EaD, com duração 

de 120 horas.

Atua como Técnica Administrativa no setor de Recursos Humanos da UEG, 

UnUCSEH em Anápolis, Go.

Foi Coordenadora de Pólo pelo Programa Jovem Trabalhador (2010) de Aná-

polis nos módulos de Qualificação Social e Inclusão Digital.

jacqcn@gmail.com


