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RESUMO: O presente artigo objetiva trazer a importância do cargo de infraestrutura escolar dentro das 

escolas e no apoio educacional. O técnico em infraestrutura organiza, administra e operacionaliza 

procedimentos de racionalização e economicidade no uso dos recursos energéticos e hidráulicos da 

escola e atua na definição e execução de processos e fluxos de manutenção preventiva e corretiva dos 

equipamentos escolares e sistemas hidrossanitários. A abordagem é quantitativa com o uso de técnicas 

de análise de regressão. Os resultados encontrados mostram a importância de uma boa infraestrutura 

escolar. Mas, mais do que isto, revelam que a infraestrutura interage com outros componentes 

educacionais. A principal conclusão do artigo é demonstrar que todos os atores são funcionários de 

escola com papel legitimado e reconhecido legalmente, mas que, culturalmente e socialmente, estão 

numa contínua busca de reconhecimento, resgate histórico e fundamentação legal. 

 

 

Palavras-chave: Infraestrutura. Influência. Aprendizagem Escolar. 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme o censo da Educação (2013), a escola é um local onde a criança ou 

o adolescente passa grande parte do dia. Assim, o ambiente precisa possuir qualidades 

e infraestrutura mínima para que o aluno possa se sentir bem e ao mesmo tempo 

atender às normas estabelecidas para o universo escolar. Tais normas abrangem o 

tamanho da sala de aula, utensílios como mesa e cadeira, o formato das janelas e a 

existência de áreas verdes. Um tamanho adequado de janela, por exemplo, permite a 

melhor entrada do ar. Caso contrário, um ambiente abafado pode fazer com que o aluno 

perca a atenção e fique sonolento. Além disso, gestão no sentido de fomentar a 

educação pela preservação do ambiente escolar, pois as instituições abordadas 

possuem um bom grau de conservação, mas o mesmo não acontece com a maioria.  

A formação do técnico em Infraestrutura consiste numa preparação sólida, 

teórica e prática que permita o reconhecimento social e os capacite tecnicamente e 

pedagogicamente no desafio de formar cidadãos para atuarem em escolas públicas e 

privadas, centros de capacitação de pessoal centros de formação profissional, órgãos 

de sistemas e em redes de ensino. O reconhecimento profissional impulsiona a 

construção da carreira, o incentivo salarial, o estabelecimento de uma jornada e de 

condições de trabalho adequadas. A valorização dos funcionários das escolas não é 

um ato isolado, mas refletido, discutido, defendido em muitas e distintas esferas que, 

em muitos momentos se uniram num mesmo esforço de convergência, mobilização, 

reflexão e debate. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preceitua todos os 

funcionários de escola como “profissionais da educação”, se referindo a eles, portanto, 

como sendo trabalhadores em educação aqueles, portadores de diploma de curso 

técnico ou superior em área pedagógica ou afins. 

A luta e reconhecimento pela afirmação dessa classe de trabalhadores está 

cada vez mais visível e possível, seja pela expansão da oferta dentro do ensino público 

no país ou a demanda crescente por profissionais das áreas de apoio/suporte ao 

ensino, que vem cada vez mais consideradas atividades meio dentro do ensino. 

 

 



 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A valorização dos profissionais da educação tem sido objeto de vários olhares, 

proposições e lutas políticas permeado por concepções distintas sobre valorização, 

bem como sobre quem são os profissionais da educação (DOURADO, 2016, p.2) 

De acordo com a CNTE-Confederação Nacional dos trabalhadores da 

educação (2015) esse movimento de profissionalização das categorias presentes nas 

escolas começou tímida e veio a acontecer devido a complexificação das escolas e das 

competências educativas. E ainda traz que: 

A mudança da Lei Nacional da Educação insere os funcionários de escola 

habilitados na categoria de profissionais da educação escolar básica, 

juntamente com os professores e pedagogos, e beneficiou cerca de um 

milhão de trabalhadores que atuam nas escolas de ensino básico: 

educadores que passaram a ser valorizados e reconhecidos como 

profissionais de educação em todos os municípios brasileiros (CNTE, 2015, 

p. 2). 

Esse movimento refletiu sobretudo, na criação de cursos técnicos de nível 

médio para a habilitação profissional em quatro áreas principais que são o de técnico 

em alimentação escolar; o de técnico em gestão escolar; o de técnico em multimeios 

didáticos e o técnico em manutenção da infraestrutura escolar.  

Todos os atores escolares no seu espaço pressupõem conhecimento em suas 

especificidades sejam eles no material didático, no registro acadêmico, nas relações 

interpessoais, na limpeza, manutenção e na elaboração dos alimentos, etc.  

Sendo assim, é fundamental que perceber e valorizar a atuação dos 

profissionais que exerçam as atividades de suporte a à docência e ao processo 

educacional. 

A Lei de Diretrizes de Bases da Educação ressalta no parágrafo único no seu 

artigo 36 que: 

Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas 

articulada concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados 

em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de 

qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada 

etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. (Incluído pela Lei nº 

11.741, de 2008) 



Grande parte desses profissionais por meio da qualificação já saíram da 

condição passiva de apoio para um desempenho mais autônomo e participativo, 

categorizados não somente pelas tarefas executadas, mas, necessariamente, pela 

aptidão com que desempenham suas atividades, sobretudo, educativas. 

Esta investigação de abordagem qualitativa, se utilizou de um estudo 

bibliográfico por meio de análise de livros, artigos, revistas, sites da internet que estão 

pautados no tema abordado “ A valorização do técnico em infraestrutura escolar”. 

Outro dado importante é que não se refere o inciso aos professores, mas aos 

profissionais do ensino. Ora, a valorização do profissional do ensino é a primeira 

providência para transformar o profissional do ensino para evitar a perda de sua 

dignidade e identidade profissional. 

A Resolução CNE/CES 2/2016 considera: 

[...] os movimentos em prol da construção da identidade dos funcionários da 

educação, buscando superar a invisibilidade social, subalternidade política 

e marginalidade pedagógica, subvalorização salarial e a indefinição 

funcional, ao afirmar seu papel de profissionais da educação e sua atuação 

técnico- pedagógica nas instituições de educação básica e nos sistemas de 

ensino; a importância do funcionário nas instituições de educação básica e 

nos sistemas de ensino nas áreas de atuação e de sua valorização 

profissional, assegurada pela garantia de formação inicial e continuada, 

plano de carreira, salário e condições dignas de trabalho (BRASIL, 

Resolução CNE/CES 2/2016). 

Atualmente se faz necessário pensar a educação num processo plural e não 

olhá-la somente através da ação docente, pois assim pode se negar que a 

aprendizagem escolar não acontece também fora da sala de aula.  

Monlevade é um ferrenho defensor da qualificação dos funcionários escolares 

no sentido de transformá-los de uma função específica de apoio para uma nova 

identidade categorial à profissional de educação. 

Essa formação defendida pelo autor citado é a integração de “educação geral, 

formação pedagógica básica e formação técnica específica de cada subcategoria dos 

funcionários” (MONLEVADE, 2001, p. 92). 

O perfil profissional do técnico em Infraestrutura Escolar é constituído de 

conhecimentos, saberes, valores e habilidades que o credenciam como gestor do meio 

ambiente e da manutenção da infraestrutura escolar. 



De forma inédita, em 2004 os funcionários de escola foram incluídos nos 

programas de Valorização dos Trabalhadores em Educação, com verbas específicas, 

consignadas no PPA 2004/2007. Estados e municípios puderam, pela primeira vez, 

pleitear recursos no Ministério da Educação para capacitar merendeiras, vigias, 

porteiros, secretários, auxiliares administrativos e tantas outras funções exercidas no 

interior das escolas, nas diversas etapas da educação básica. (BRASIL,2004, p.7) 

Espera-se, assim, que a formação profissional proporcione competências 

específicas como, por exemplo, o conhecimento do histórico/evolução dos espaços 

escolares, conhecer teorias arquitetônicas e pedagógicas envolvendo a construção do 

espaço educativo; valorizar as relações de vizinhança e de serviço à comunidade; 

conhecer e  dominar a leitura, interpretar dos projetos físicos dos prédios que fazem 

parte da  escola, dentro de diferentes áreas como as áreas elétrica, hidráulica sanitária, 

e a arquitetura escolar.  

Na realidade, desenvolver essas aprendizagens e se desenvolver 

continuamente na competência profissional se constitui um desafio a ser assumido por 

esses profissionais nas escolas e nos sistemas de ensino, que são condições 

imprescindíveis para uma maior qualidade ao ensino”.  

O papel dos funcionários enquanto educadores na escola está diretamente 

ligado à natureza institucional da escola, que é constituída por pessoas (SILVA: 

NADAL, 2016, p.4). 

O técnico de infraestrutura enquanto um agente educador necessita 

corresponder ao princípio da coletividade e ter uma participação ativa nas tomadas de 

decisões que são realizadas no interior das instituições educacionais, contribuindo 

grandemente ao trabalho pedagógico 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo propôs o estudo da influência da infraestrutura no 

desempenho escolar, por meio do estudo de caso apresentado. Buscou-se despertar a 

importância dos funcionários da escola como educadores e em especial, os técnicos 

em infraestrutura como educadores e ainda objetivando se contribuir para que haja 

mudança de postura no sentido de que os agentes se envolvam no trabalho coletivo da 



escola, garantindo a participação e integração de todos os envolvidos, o que se torna 

um desafio. 

Para se caminhar no sentido da qualificação e profissionalização desses 

profissionais servidores, se deve investir mais além da formação técnica também a 

humanística para se promover a integração entre todos os funcionários professores e 

alunos conscientes de seus direitos e deveres dentro das instituições de ensino. 
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