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Documento 2  - Orientação aos  
Mediadores

Reflexão sobre a Importância dos Agentes 
Educacionais I e II no Contexto Escolar

Caro Mediador

Esta oficina do Formação em Ação destina-se aos Agentes 
Educacionais I e II e busca a valorização desses profissionais 
no contexto da organização do trabalho escolar, uma vez que 
desempenham importante atuação educativa nos ambientes 
externos à sala de aula – secretaria,  biblioteca, laboratórios 
pátios, portões, cozinhas e outros.

A leitura antecipada do material disponibilizado é essencial para 
a Formação, pois a metodologia proposta é dialógica destacando a discussão 
e participação de todos Dessa forma, é importante a fundamentação teórica para dar 
segurança ao mediador das discussões.

Providências Iniciais:

Para o desenvolvimento da oficina é necessário:

•  providenciar projetor multimídia;

•  imprimir o texto constante no Anexo I em número adequado para leitura em 
duplas ou trios;

•  baixar os slides disponíveis no Anexo II;

•  imprimir uma cópia dos casos a serem usados para trabalho em grupos, 
constantes no Anexo III;

•  baixar o vídeo disponível no Anexo IV.

A seguir, foram descritos os passos da oficina a fim de que objetivos e tempo para 
cada atividade sejam considerados. Também elencamos algumas considerações para 
apoio às discussões e ao fechamento dos conteúdos trabalhados.
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MOMENTO 1

Atividade 1: Sensibilização inicial (35 minutos)

Objetivo: Caracterizar o ambiente escolar como múltiplo, diverso e cheio de 
convivências.

a) Fragmento de texto para discussão: “A Escola”, de Paulo Freire; 

No slide usamos um fragmento, porém a obra completa é muito interessante e 
pode ser  encontrada na internet em diversos sites de busca. Também está no disponível 
slideshare, no endereço:

http://pt.slideshare.net/gestaoescolarseed/

b) Momento de fala livre sobre a percepção de cada um sobre o vídeo;

c) Questões para nortear o debate (somente oral):

•  Como nos sentimos enquanto agente neste contexto?

•  Qual a nossa contribuição?

Atenção Mediador
O mediador deve ressaltar que na escola há uma diversidade de pessoas com 

diferentes costumes, valores e crenças que convivem em ambiente único, cujo objetivo 
é a educação. O companheirismo e a socialização são essenciais no espaço escolar de 
ensino e aprendizagem. Os educadores, sejam professores ou funcionários, devem 
ter uma posição segura para interferir e buscar equilíbrio e harmonia para o ambiente 
escolar. 
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Atividade 2: Leitura (1 hora e 20 minutos)

Objetivo: Identificar a ética como necessária tanto ao convívio social como à atuação 
profissional de todos que vivem em sociedade.

a) Anexo I: Texto –“Ética, Conduta, Direitos e Deveres”, de autoria da Equipe de 
Elaboração da Oficina;

b) Vídeo “Ética e Moral” com o Prof. Luiz Flávio Gomes

      

     http://goo.gl/KteOvN

c) Questões para debate (somente oral):

• Com base nos conceitos vistos sobre ética e moral, reflita sobre a interferência 
desse estudo nas atividades de seu dia-a-dia?

•  Como se pode relacionar ética e moral diante da pluralidade cultural e multiplicidade 
da educação escolar?

•  Em que deve estar baseada uma atitude para que seja considerada ética?
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Atenção Mediador

A ética é essencial para a convivência social e deve estar no centro de todas as 
decisões e ações, fazendo parte do nosso dia a dia, não somente em casos em que 
vamos ser avaliados. Ser ético é condição para contribuir para o desenvolvimento dos 
estudantes e se reflete em nossa conduta, como no respeito, no senso de justiça, na 
conduta com observância dos direitos e deveres de cada um.

Nesse sentido, temos que ter como norteadora a função da escola que é a 
possibilidade da educação formal para todos. Muitas atitudes que não se pautam na 
ética do reconhecimento do direito do outro ser ele mesmo, como ter uma identidade 
sociocultural, de território ou de gênero diferente da nossa, podem provocar a exclusão 
escolar. O direito à educação estará violado por uma atitude de desrespeito à vida em 
sociedade, ou seja, que esteja pautada em princípios que não visam o bem comum.

Atividade 3: Dinâmica da Sustentação (1 hora)

Objetivo: Demonstrar a importância de todos os componentes da comunidade 
escolar para que a escola cumpra seus objetivos.

a) Anexo II: Slides – Sustentação;

b) Discussões em pequenos grupos:

• Nossa escola está equilibrada – todas as “pernas da cadeira” têm a mesma 
importância e o mesmo comprometimento?

•  O que é possível fazer para aprimorar esse equilíbrio?
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Atenção Mediador
Esta atividade aborda a importância de cada componente da comunidade escolar, 

comparando a escola a uma cadeira que não fica em pé e que não fica apta para a sua 
função, se não estiver com seus pés equilibrados. Cada elemento da comunidade escolar 
exerce um papel único nas atividades na escola. O elo entre eles é que trará o equilíbrio 
da instituição, pois dão a sustentação necessária para que o trabalho educativo tenha bons 
resultados – o que reflete na sociedade local e na construção da própria nação brasileira.

A escola pode ser só um espaço físico ou pode ser um espaço agregador em que se 
integram: 

•  alunos;
•  equipes gestora e pedagógica;
•   professores; 
•   agentes educacionais I e II.  

A partir da união de todos, a estrutura escolar se fecha proporcionando a condução 
da educação com responsabilidade.

TARDE

Atividade 4 - Estudo de Casos em grupos (2 horas)

Objetivo: Analisar situações que podem ocorrer no cotidiano da escola 
envolvendo Agentes Educacionais a fim de identificar a ética como princípio norteador 
das condutas. 

a) Os participantes devem ser divididos em quatro grupos, sendo que cada grupo 
receberá um caso impresso (Anexo III). Após a leitura e discussão, os grupos deverão 
apresentar o caso recebido e criar uma nova situação em que o caso tenha um desfecho 
dentro de uma postura ética adequada. Para a apresentação sugerimos uma dramatização, 
porém, a forma pode ser outra da preferência do grupo.

b) Os casos encontram-se no Anexo III para a impressão. Trazemos aqui alguns 
subsídios para o encaminhamento e para as discussões.
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Caso 1: Biblioteca

Na biblioteca chega um aluno do 1º ano para fazer empréstimo de um livro. O 
agente informa indisponibilidade do material. No entanto, há por parte do estudante, 
uma insistência tendo em vista que teria avaliação sobre o assunto. Inicia-se um ataque de 
ofensas e o aluno diz que o funcionário não poderia estar naquela função por ser negro e 
gay.

Após a apresentação, refletir sobre:

•   Se você fosse a vítima, qual seria a sua postura diante de situações como essa ?

•   Se você fosse a testemunha, qual seria a sua postura diante da situação?

•   De que forma a escola trata essas questões?

Atenção Mediador
Após a dramatização, o mediador deve indicar que esse caso se caracteriza como  

injúria, racismo e homofobia. Essas são situações recorrentes no ambiente escolar, pelo 
menos 70% dos casos de racismo acontecem nas escolas, como pode-se comprovar na 
pesquisa ilustrada na tabela a seguir:

   
    Fonte: geledes.org.br
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Marco legal: 

•   Lei do desacato a funcionário público; 

•   Lei 7716/89  e o artigo 140 paragráfo 3 do Código Penal;
•   Lei 12.288/2010  Estatuto da Igualdade Racial; 

•   Disque 100 – Direitos Humanos;    

•   17 de maio – Dia de Combate à homofobia;

•   Artigo 3º da Constituição Federal.

Caso 2: Atendimento no portão da escola

Pedro chega à escola bastante nervoso porque seu filho foi agredido por um 
colega na hora do intervalo. No portão é recebido pelo Agente I Leonardo, responsável 
pela entrada de pessoas. Após solicitar pelo diretor, o pai é informado de que, no 
momento, o mesmo não poderá atendê-lo. Leonardo informa ao pai que irá encaminhá-
lo à coordenação, para ser atendido por outra pessoa. Neste momento, o pai começa a 
reclamar da escola e do aluno, que agrediu seu filho. Então Leonardo concorda com o 
pai e ainda acrescenta mais detalhes sobre a briga e o perfil do aluno agressor.

Após a apresentação refletir sobre:

•   Os comentários do agente foram necessários?

•   Posturas como essa ajudam ou atrapalham o desfecho de situações de conflito?

Atenção Mediador

Após a dramatização, o mediador deve ressaltar que em situações como esta é que 
o Agente Educacional faz a diferença no contexto escolar, não só no atendimento como 
em toda a sua função dentro do ambiente escolar.

A proposta é que o Agente Educacional reflita sua conduta no atendimento, pois 
esta terá consequências positivas ou negativas e que, dentre as atribuições definidas na 
Lei Complementar nº156, no anexo I, está o atendimento ao público, a prestação de 
esclarecimentos e orientações, bem como o zelo pelo sigilo de informações pessoais de 
alunos, professores, funcionários e familiares. 
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Caso 3: Merenda

No início do intervalo, Maurício, um menino de 12 anos, dirigiu-se à cantina. Ao 
receber a merenda ele disse que não iria comer porque a merenda lhe dava nojo. A 
merendeira Quitéria, no corre-corre para atender todos os alunos, disse a ele que não 
comesse se não quisesse e que fosse comer em casa. Maurício afastou-se resmungando 
palavras de desrespeito para com Quitéria e com a instituição de ensino.

Após a apresentação refletir sobre:

•  O que poderia ter sido feito para evitar agressões mútuas?

•  Qual o encaminhamento mais educativo em situações como essa?

Atenção Mediador

Após a dramatização, o mediador deve indicar que é exatamente nas situações 
corriqueiras como esta que o Agente Educacional pode fazer diferença no ambiente 
escolar. Ao invés de irritar-se e responder de forma ríspida, a Merendeira poderia conduzir 
a situação, não como um problema, mas como uma oportunidade para discussão dos 
seguintes pontos:

- o aluno poderia explicar por que estava com nojo da merenda;

- a merendeira poderia esclarecer sobre os ingredientes utilizados na merenda e que 
se tratava de boa alimentação;

- a merenderia poderia dialogar com o aluno sobre a inadequação de sua atitude e 
sobre a importância de atitudes positivas em todos os ambientes de que fazemos parte.

Caso 4 – Remanejamento de setor

Morgan, diretor de um colégio grande, precisou  adequar os atendimentos dos  
diferentes  setores e, para  isso, foi necessário fazer um remanejamento de funcionários. 
Quando expôs a situação e informou que Lívia seria transferida do atendimento da 
secretaria para o laboratório, a Agente II se negou a se deslocar para o novo setor. 
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Diante dessa situação o diretor colocou-a a disposição do NRE e requisitou 
outra funcionária.

Após a apresentação refletir sobre:

•   O que poderia ter sido feito para se chegar a um acordo e evitar transtornos tanto 
para a funcionária como para a escola?

•   Quais os direitos e os deveres envolvidos nessa questão?

•   Como a ética e o bom senso podem ajudar em questões semelhantes?

 

Atenção Mediador

Após a dramatização, o mediador deve indicar a importância de todos conherem 
a legislação vigente sobre a função, como o Estatuto do Servidor Público e o  Plano de 
Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro dos Funcionários da Educação Básica da 
Rede Pública Estadual do Paraná, e especialmente, o Regimento escolar.

No entanto, o diálogo é o elemento mais importante para uma solução ética e legal – 
que não fira nem as normas legais, nem a ética da boa convivência. Para isso é importante 
que, neste caso:

-  o diretor apresente os critérios utilizados para o remanejamento;

-  a Agente apresente seus argumentos para a recusa em atender à solicitação de seu 
superior;

-  haja imparcialidade e profissionalismo na análise do impasse;

-  o bem da escola (de toda a comunidade escolar) esteja acima da comodidade 
pessoal.
Marco Legal:

•   Lei nº 6174/1970 - Estatuto do Servidor Público Civil do Paraná

•   Lei Complementar nº 123/08, alterada pela Lei Complementar nº 156/2013, Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Quadro dos Funcionários da Educação Básica da 
Rede Pública Estadual do Paraná

•  Regimento Escolar
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Atividade 5 – Reflexão de encerramento sobre os casos

Objetivo: Fechar as discussões sobre casos possíveis no cotidiano escolar com 
uma mensagem sobre as posturas positivas, éticas e educativas.

a) Vídeo produzido a partir do texto de Elaine de Lourdes Pereira Oliveira, 
denominado Gentileza (Anexo IV).

Gentileza

Precisamos de olhos que nos enxerguem em meio à multidão.
Precisamos de palavras que façam bem aos nossos ouvidos e tranquilizem o 

nosso coração.  
Precisamos de gentileza, nobreza de sentimentos, de seres à nossa volta que nos 

permitam ter voz e fazer uso dela para melhorar o espaço onde habitamos.
Precisamos de mãos amigas que indiquem caminhos nos dando oportunidade de 

ir além, transpor barreiras, enfrentarmos com dignidade os obstáculos diários.
Precisamos, além do pão, de roupa para vestir, também de livros para ler, de 

histórias para ouvir, de sorrisos em semblantes iluminados que nos permitam sonhar, 
e todos juntos, numa roda de amigos, possamos ter paz.

b) Trecho da música “Gentileza”, composição e gravação de Marisa Monte 

“Por isso eu pergunto
A você no mundo
Se é mais inteligente
O livro ou a sabedoria”

http://goo.gl/Mubyu4
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Obs. O vídeo da música completa também pode ser encontrado na internet no 
endereço:

http://goo.gl/OKK6mw

c) Provocar o grupo a perceber que gentileza gera gentileza e que não é preciso 
grandes empenhos (ou formação acadêmica) para ser gentil.

Atenção Mediador

A música nos diz que merecemos gentileza. A gentileza pode ser uma característica 
constante na nossa vida e  substituir atitudes que afastam ao invés de acolher. Ser gentil, 
além de ser mais prazeroso para a própria pessoa do que ser grosseiro, aproxima as pessoas 
e cria um clima de harmonia em que de fato, como na composição de Marisa Monte, amor 
seja palavra que liberta.

              



12

A IMPORTÂNCIA DOS AGENTES EDUCACIONAIS
 I E II NO CONTEXTO ESCOLAR

 ORIENTAÇÃO AOS MEDIADORES

Atividade 6 – Papel dos Agentes Educacionais I e II como educadores (1hora e 
30 min)

Objetivo: Sistematizar os estudos e discussões do dia de maneira a registrar as 
principais formas de atuação dos Agentes Educacionais como educadores no seu 
ambiente de trabalho.

a) Formar pequenos grupos e, considerando os estudos e discussões realizados 
durante a oficina, listar as principais características do papel dos Agentes Educacionais;

b) Apresentar ao grande grupo.

Atenção Mediador
Essa atividade não pretende retomar as atribuições legais das funções dos Agentes 

Educacionais, mas mostrar que estas funções são importantes para o todo da escola e 
devem ser baseadas na ética, no respeito e na alteridade. Devem ter características de 
colaboração e cooperação, disponibilidade, cortesia e gentileza, firmeza e responsabilidade. 
Os agentes devem ser capazes de estimular um ambiente favorável à educação escolar, seja 
no atendimento de sua função específica, seja nas relações de que participam no ambiente 
escolar.


