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Boas Festas!

Quando pensamos no professor-
pesquisador logo nos vem à mente a figura
de Paulo Freire (1921-1997). Outros
teóricos da Educação já preconizavam as
características que os professores deveriam
ter para uma boa atuação prática, como
podemos citar  Lev Vigotski (1896-1934).
Para este psicólogo russo “a primeira
exigência que fazemos a um professor é que
ele seja um profissional cientificamente
instruído e professor de verdade antes de
ser um matemático, um filólogo, etc.”
(VIGOTSKI, Lev. Psicologia pedagógica. SP:
Martins Fontes, 2010. Grifos nossos). Nas
linhas que se seguem buscaremos
compreender como a pesquisa emerge na
formação e na prática do professor, sem,
no entanto, fazermos nenhum esforço para
esgotar a questão que já é amplamente
debatida e será mais por muitos anos.

Pedro Demo em um artigo recente
intitulado “O Cuidado metodológico” nos
apresentou dois usos para a pesquisa.
Primeiramente, a pesquisa é uma das
formas de produção de conhecimento; além
disso, pode ser utilizado como método de
aprendizagem. Como forma de produção do
conhecimento a pesquisa cientifica esta
ligada as formas de pensar da
“universidade”, esta entendida como um
campo onde emergem diferentes disputas
e conflitos pelo poder. Podemos dizer, a
grosso modo, que a maneira de produção
de conhecimento nas universidades, desde
os pensadores iluministas, estaria ligada à
relação com o método de trabalho. Logo,
para ser ciência deve ter método racional e
experimentável. Sem querer entrar na
discussão sobre a racionalidade da ciência
ou fazer uma arqueologia ou genealogia dos
saberes científicos, Pedro Demo nos
apresenta que o cuidado com o método
está ligado também ao cuidado com a
prática científica, definindo assim que, “por
qualidade metodológica podemos entender
o cuidado investido na reflexão e na prática
do conhecimento, tanto no sentido pessoal
(como cada qual se ajeita frente ao desafio
metodológico), quanto no sentido
intersubjetivo (como a “comunidade
científica” e questiona o conhecimento)”.

A PESQUISA COMO FERRAMENTA
DO PROFESSOR-PESQUISADOR

Seguindo esta mesma linha, o
sociólogo francês Pierre Bourdieu, em seu
livro “O poder simbólico”, nos diz que a
pesquisa é algo racional, dotada de uma
racionalidade ligada à análise. Para este
sociólogo, há no campo científico uma
disputa pela verdade última, onde esta luta
se inscreve no campo de poder
universitário. Neste sentido, o pesquisador
deve atentar para não se tornar o portador
da verdade única e imutável, assim,
tomando cuidado com as classificações que
faz. Destaca que nas ciências humanas, e
em especial na antropologia, este cuidado
deve ser ainda maior, pois é o ser humano
que classifica e analisa o outro a partir de
seu olhar, de sua visão de mundo.

Nas Ciências Humanas, em particular
na Educação, isto fica muito claro quando
percebemos que a prática do professor está
ligada a uma escolha política, não no
sentido partidário do termo, mas no sentido
de estar ligado, conscientemente ou não, a
determinadas escolas de pensamento que
vão fazê-lo perceber a realidade a partir de
determinado olhar. As teorias científicas ao
se configurarem como ferramentas nos
auxiliam a olhar para a realidade ao mesmo
tempo em que nos limita neste olhar, pois
nos faz olhar para esta sobre um
determinado prisma. Neste sentido,
pesquisar as práticas de professores nos
assessoraria a conceber este mundo
multifacetado de visões.

Por compreendermos a pesquisa
como fonte de aprendizagem defendemos
a ideia de que em Educação a pesquisa deve
dar voz aos autores do processo
pedagógico analisado. Não se deve fazer um
estudo apenas teórico, mas fazer um
debate entre a teoria e a prática, e,
sobretudo, pesquisar a prática. Podemos
nos valer de experiências de professores
reais, que com suas experiências de vida
narrariam sua prática e nos contariam suas
ações frente às realidades enfrentadas. Para
a professora Ana Maria Monteiro, em seu
artigo Narrativa e narradores no ensino da
história, trabalhar a partir das falas dos
professores é algo fantástico no que cerne
a análise da prática pedagógica quanto da

relação passado-presente e analogias. Em
suas falas os professores deixam claro que
conduzem os alunos por conceitos que eles,
docentes, consideram relevantes. A
narrativa do professor assume então duas
funções (1) a de narrativa dos fatos e (2)
estrutura de sustentação didática. Afirma
Monteiro, então, que “todos os professores
agiam com a preocupação de dar voz aos
alunos, de abrir espaço para suas
contestações e conclusões, de desenvolver
uma perspectiva crítica face ao que era
abordado. A história ensinada é um
instrumento para agir no mundo, para
ampliar o potencial cognitivo sobre o
processo histórico de forma a poder nele
atuar transformá-lo. Daí tanta preocupação
com o estabelecimento de relações com a
contextualização, com a visão de processo,
com a compreensão de conceitos”.

Pedro Demo nos lembra que é graças
a racionalidade do campo cientifico que
conseguimos compreender os resultados
de uma pesquisa, pois há um ordenamento
lógico das questões apresentadas e
analisadas. Pesquisar a prática docente
consiste em olhar para ela sobre um
determinado prisma, organizar o resultado
para explicá-los. Para o docente, sua
pesquisa pode versar sobre diferentes
temas e utilizar diferentes abordagens, mas
será na sua práxis que se verá emergir os
resultados desta pesquisa.

Em suma, cabe ressaltar que a
pesquisa, tanto no sentido de produção de
conhecimento como de modo de
aprendizagem podem se configurar como
ótimas ferramentas para que o professor
se torne um profissional cientificamente
instruído como propõe Paulo Freire e Lev
Vigotski. Olhar para a prática do outro pode
ser uma forma de melhor compreender a
realidade que nos cerca. No entanto, este
olhar não deve se afastar muito do campo
cientifico da academia, pois será a
racionalidade deste que nos auxiliará a
compreender, sob determinado prisma,
esta realidade social.

José Lúcio Nascimento Júnior é
professor de História e aluno  de Gestão

de SGI/QSMS
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As práticas educacionais estão cada
dia mais intensificadas a partir do uso de
várias mídias. O conceito educomunicação
remete ao docente um aprimoramento de
suas técnicas em sala de aula e porque não
pensar em uma formação continuada.
Educar e comunicar são requisitos
necessários para uma adequada prática
docente, são preliminares para o saber
fazer, onde o professor assume o papel de
facilitador do conhecimento. A percepção
do conhecimento gerado pelo profissional
da educação deve ser clara e precisa. Para
isso, se faz mister o aprofundamento das
técnicas de mídias que o auxiliem na
atuação em sala de aula.

Para Adilson Citelli, no seu artigo
Meios de comunicação e educação:
desafios para a formação de docentes, o
educomunicador não é apenas um agente
que liga interfaces computacionais, mas
um poderoso elemento de

TÉCNICAS EDUCACIONAIS:
AS DIFICULDADES DO USO DAS MÍDIAS DISPONÍVEIS

transformações, com conhecimentos
recolhidos nos estudos da educação e da
comunicação, e que nasce em
decorrência dos imperativos de uma
nova ordem histórica, social, cultural e
econômica.

Percebemos, em muitas
Instituições de Ensino, o professorado
com dificuldade em manusear tais
instrumentos, por não terem
conhecimentos básicos sobre o
manuseio das Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (NTIC), ou
talvez por não se importar em sabê-lo,
por essa prática requerer uma parte do
seu tempo. Tal postura pode fazer com
que sua aula fique defasada.

A prática da educomunicação ainda
está longe da realidade das escolas
brasileiras, devido o crescente jogo de
forças que geram poder dentro destas
instituições. Sobre esta questão, nos diz

Vani Kenski que “as
escolas e todos os
espaços formais de
educação são muito
lentos na incorporação
crítica de práticas que
já fazem parte da
cultura extra-escolar de
usos dos meios para a
comunicação, a
interação e o trabalho
em redes.”

Destaca-se na
contramão do
processo elucidado por
Vani Kenski, no artigo
Educação e
C o m u n i c a ç ã o :
Interconexões e
convergências, o
projeto EducomTV,
com sua proposta de

“desenvolver projetos educomunicativos
com intuito de ampliar a pesquisa e o
debate sobre comunicação” e “introduzir
na escola discussão dobre leitura e uso
das mídias”. Refletir sobre esta
problemática é um grande caminho para
se achar a solução dos conflitos impostos
pelas novas tecnologias na área da
educação. A partir da análise de John
Dewey sobre as experiências do professor
com as ferramentas educacionais, Citelli
conclui que se o professor abrir diálogo
com os meios de comunicação, com os
materiais diversos, com as diversas
mídias isso facilitaria a aprendizagem dos
alunos, tornando-o independente na
construção do seu conhecimento, este se
colocaria em sintonia com as dinâmicas
sociais e ambientes educativos.

Se analisarmos também o que no
fala a proposição de Vani kenski: “O
paralelo com a realidade pré-existente
facilita a compreensão do novo meio
tecnológico, ainda que sejam visões
redutoras sobre as possibilidades do
mesmo. Assim é que, em 1990, o então
secretário de Educação americano refere-
se à internet como a “lousa do futuro”.

 A internet como veículo de
pesquisa e auxílio pedagógico está sendo
muito útil no preparo do material didático
do docente, pois desde a década de 1990,
são fontes de consultas como ferramentas
pedagógicas, fica aqui então explicitado
o uso da tecnocomunicação em diferentes
ambientes.

É crescente a demanda dos alunos
com conhecimento no uso da tecnologia
da informação, o que se faz emergencial
o professor assumir um papel de
pesquisador nessa área para assim se
aprofundar na mesma realidade do
alunado. O que diminuem a ambiguidade
entre o professor e aluno no que tange a
prática na comunicação tecnológica.

Usando a tecnocomunicação, de
uma forma sensata, linkado as práticas
da educomunicação, pode-se promover
maior divulgação do que é produzido na
internet, tornando seu conhecimento
convergente com sua práxis, isso seria um
algo a mais na formação do docente. Além
de aprimorar a relação interpessoal do
professor e educando, tornando o
ambiente de aprendizagem mais
facilitado e rico em informações que
nutrirão no aluno uma expectativa
positiva de valorização do conhecimento
do professor.

Patrícia M. P. do Nascimento,
aluna do de Gestão de SGI/QSMS



ABRIL 2013  FOLHA AZUL 03

Para pensarmos qualidade de vida,
devemos fazer um percurso que passa por
duas etapas, a primeira consiste em
compreender o que é um indicador; para,
em seguida, observar os indicadores
escolhidos em para medir a “Qualidade
de V ida”. Sem a compreensão do
significado de indicador, realizar debates
sobre os indicadores seria como debater
algo que desconhecemos.

Como mensurar quem vive melhor
em uma sociedade? Seriam os pobres
mais infelizes que os ricos por não terem
acesso a todos os bens que desejam? Ou
seriam os pobres mais felizes que os ricos
porque mesmo não tendo tudo o que
desejam, eles aproveitam melhor a vida
e a família? No senso comum, a resposta
a esta pergunta liga-se a uma visão de
mundo, ou seja, esta resposta vai
depender da formação ético-cultural de
quem responde. Contudo, os estudos
científicos não trabalham com
“achismos” ou com dados soltos, então
como medir a qualidade de vida da
população?

Para melhor responder a esta
questão foram criados os indicadores de
qualidade, ou seja, medidas mensuráveis
para que se possa avaliar se determinado
item possui ou não a qualidade que se
espera. Neste sentido, através dos
indicadores busca-se a possibilidade de
quantificar e explicar o que se queira
mensurar e se enquadram em níveis
aceitáveis. Para que um indicador tenha
validade deve-se, ainda, buscar
estabelecer o que é ou não aceitável
dentro do nível que se está propondo.
Para pensar qualidade de vida não poderia
ser diferente.

Nos  anos 1950/60, logo após a
Guerra Total, a sociedade ocidental
precisava definir o que ela entendia por
qualidade de vida. Neste período, o
indicador escolhido para medir a
qualidade de vida foi o “consumo”. Tal
critério pode ser compreendido se
observarmos as características da
sociedade ocidental no período. Este era
um momento em que duas
superpotências buscavam se legitimar
como força hegemônica e, no lado
capitalista liderado pelos Estados Unidos,
o estilo de vida ideal seria definido pela
possibilidade de consumo da sua
população, ou seja, por sua riqueza.

Nas décadas seguintes outros
modelos de sociedade foram sendo
elaborados ou revisados. Consumir e/ou
produzir riquezas não era mais suficiente
para medir a qualidade de vida da

INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA
população, uma vez que em vários países
do chamado “terceiro mundo” a renda
per capita era alta, mas a maioria da
população não gozava da riqueza
produzida. Ou seja, neste momento a
sociedade precisou mais uma vez se
repensar. O quadro abaixo nos auxilia a
perceber como a sociedade ocidental
buscou se olhar entre os séculos XIX e o
XXI.

Vejamos algumas formas de pensar
ao longo da História Contemporânea:

Século XVIII - Existiam as nações
civilizadas, cujo modelo era a sociedade
francesa e seu estilo cultural; e as
sociedades primitivas, que não haviam se
desenvolvido culturalmente.

Século XIX - Sob a influência do
positivismo, o mundo foi dividido entre
os que haviam alcançado Progresso e os
que viviam no Atraso. Não mais o critério
cultural foi utilizado, mas o critério de
avanço tecnológico, o que se explica pelo
fato de ser a Inglaterra Industrial o
modelo a ser seguido.

Século XX (primeira metade) -
Partindo para critérios econômicos o
mundo foi dividido pela ótica ocidental
entre os que alcançaram o
Desenvolvimento e não alcançaram, estes
seriam os países subdesenvolvidos. Neste
período, temos a emergência do
capitalismo financeiro.

Século XX (Guerra Fria: 1945 - 1991)
- Mesmo com o mundo dividido entre as
duas potências, a divisão será ternária,
pois no capitalismo não havia espaço para
juntar os países “ricos” e “pobres” no
mesmo grupo; neste sentido, o mundo
foi dividido em três mundos, com a
divisão, a saber: primeiro mundo (países
capitalistas ricos ou desenvolvidos),
segundo mundo (países socialistas); e
terceiro mundo (países capitalistas
pobres ou subdesenvolvidos).

Final do século XX e início do século
XXI - Com o fim da Guerra Fria e do bloco
socialista, o mundo voltou a ser em sua
maioria absoluta capitalista e o critério
de riqueza absoluta não era compatível
com realidade atual, daí se criou uma
nova divisão ternária: os países
desenvolvidos; os em vias de
desenvolvimento (ou seja, aqueles que já
iniciaram o desenvolvimento, mas ainda
não o alcançaram); e os
subdesenvolvidos. Não mais o critério
econômico foi o fator preponderante.
Neste novo período, riqueza deve ser
aliada a conhecimento e a longevidade de
vida.

O Índice de Desenvolvimento

 Humano foi criado em 1990 pelos
economistas Amartya San e Mahbub ul
Haq. Este índice visava modificar a visão
economicista que predominou nos
estudos de qualidade de vida no período
da Guerra Fria (1945-1991). Para tanto,
estes economistas apresentaram novas
dimensões de mensuração, estas foram:
o nível de educação; a longevidade de
vida; e a renda per capita. Ou seja, estas
dimensões vão de encontro com as
características de nossa sociedade atual.

Com a população vivendo mais que
em períodos anteriores, sendo necessário
estudar mais tempo para conseguir
melhores colocações no mercado de
trabalho e com os salários, na área
urbana, variando de acordo coma
formação acadêmico-profissional do
individuo, o novo índice deveria
contemplar as características desta
sociedade que se emergiu no final da
Guerra Fria.

No novo século, em especial nesta
nova década, uma nova dimensão da vida
social passou a ter grande relevância para
a sociedade, o meio ambiente. Neste
sentido, vários pensadores apontam
críticas ao modelo de mensuração da
Qualidade de Vida que desconsidere a
dimensão ambiental na sua avaliação.
Com o crescimento da preocupação com
a questão ambiental, a sociedade, através
de diferentes frentes, clama por
mudanças na forma de ver a Qualidade
de Vida. Esta agora, para ser mensurada,
deve considerar em seus indicadores
ambientais, pois, na atualidade, existe a
preocupação com os limites da
capacidade de suporte do planeta.

Por fim, cabe destacar que os
indicadores são criados para que
possamos mensurar coisas que
aparentemente parecem imensuráveis.
Estes indicadores, porém, são
modificados de acordo com o modo que
a sociedade se percebe e entende o que
tem relevância para si. Ao longo da breve
história da humanidade no planeta,
principalmente nos últimos 200 anos, a
sociedade passou por inúmeras
transformações que fizeram com que
estes indicadores fossem criados e
modificados, demonstrando a
variabilidade do conceito Qualidade de
vida, sendo esta noção pertencente a uma
sociedade em um dado contexto.

José Lúcio Nascimento Júnior é
professor de História da Rede Pública  e

aluno de Gestão de SGI/QSMS



 

CAMPANHA DO AGASALHO 

 VOCÊ ESTÁ AQUECENDO SEUS CABIDES? 

LEMBRE-SE QUE MADEIRA NÃO SENTE FRIO. 

ESTÁ NA HORA DE DOAR... 

ESSE GESTO PODE MUDAR MUITAS VIDAS... 

 

AVM FACULDADE INTEGRADA 

CONVIDA VOCÊ A PARTICIPAR DESSE ATO SOLIDÁRIO 

VOCÊ FAZ A DOAÇÃO E PODE INDICAR UMA INSTITUIÇÃO PARA 
RECEBER AS DOAÇÕES!  

ENTRE OS DIAS 26 DE ABRIL 29 DE MAIO VOCÊ PODERÁ DEIXAR OS 
AGASALHOS NOS PONTOS DE COLETA NA AVM CENTRO, TIJUCA, 
CARMO, NITERÓI, BARRA, CAMPO GRANDE E MÉIER.  

O SORTEIO DA INSTITUIÇÃO CONTEMPLADA ACONTECERÁ NO DIA 
29/05 E O RESULTADO SERÁ DIVULGADO NO SITE. 

Maiores informações pelo telefone (21) 2531-1344 ou  por e-mail 
distancia@avm.edu.br  

PARTICIPE!!! 

(VEJA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS PONTOS DE COLETA NO SITE WWW.AVM.EDU.BR)  
A doação será entregue na instituição sorteada na primeira semana de junho e você também 
está convidado a participar da entrega. 
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