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Boas Festas!

A s
práticas educa-
cionais estão
cada dia mais
intensificadas a
partir do uso de
várias mídias. O
conceito edu-
comunicação

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 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,

TÉCNICAS EDUCACIONAIS:
AS DIFICULDADES DO USO DAS MÍDIAS DISPONÍVEIS

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 Comunicação:
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 é
bióloga e aluna do curso de Gestão de

SGI/QSMS
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No dia 20 de Maio foi
comemorado o Dia do PEDAGOGO.
Nossa homenagem a todos que
abraçaram a causa e a missão da
Educação em sua vida profissional e
aos  alunos do curso de Pedagogia da
AVM Faculdade Integrada.

 “A palavra Pedagogia tem origem
na Grécia antiga, paidós (criança) e
agogé (condução), condução da
aprendizagem das crianças e dos
adolescentes. O Pedagogo é o
condutor , a criança o caminho.”

 
Ser Pedagogo...

Ser Pedagogo não é apenas ser
Professora, Mestre, T ia,
Coordenadora, Supervisora,
Orientadora, Dona de escola.  É mais
do que isso. É ser Responsável.

Ser Pedagogo é ter coragem de
enfrentar uma sociedade deturpada,
equivocada sem valores morais nem
princípios.

Ser Pedagogo é ser valente, pois
sabemos das dificuldades que temos em
nossa profissão em nosso dia a dia.

Ser Pedagogo é saber conhecer
seu caminho, sua meta, e saber atingir
seus objetivos.

Ser Pedagogo é saber lidar com o
diferente, sem preconceitos, sem
distinção de cor, raça, sexo ou religião.

Ser Pedagogo é ter uma
responsabilidade muito grande nas
mãos. Talvez até mesmo o futuro...

Nas mãos de um Pedagogo
concentra-se o futuro de muitos
médicos, dentistas, farmacêuticos,
engenheiros, advogados, jornalistas,
publicitários ou qualquer outra

DIA DO PEDAGOGO

profissão...
Ser Pedagogo é ser responsável

pela vida, pelo caminho de cada um
destes profissionais que hoje na
faculdade e na sociedade nem se quer
lembram que um dia passaram pelas
mãos de um Pedagogo.

Ser Pedagogo é ser mais que
profissional, é ser alguém que acredita
na sociedade, no mundo, na vida.

Ser Pedagogo não é fácil, requer
dedicação, confiança e perseverança.

Hoje em dia ser Pedagogo em uma
sociedade tão competitiva e
consumista não se torna uma profissão
muito atraente, e realmente não é. Pois
os valores, as crenças, os princípios, os
desejos estão aquém do intelecto
humano.

Hoje a sociedade globalizada está
muito voltada para a vida materialista.
As pessoas perderam- se no caminho da
dignidade e optaram pelo atalho da
competitividade, é triste pensar assim,
muito triste, pois este é o mundo dos
nossos filhos, crianças que irão crescer
e tornar- se adultos. Adultos em um
mundo muito poluído de idéias e
sentimentos sem razão. Adultos que
não sabem o que realmente
são.Alienados, com interesses voltados
apenas pelo Ter e não pelo Ser.

Ser Pedagogo é ter a missão de
mudar não uma Educação retorcida,
mas ser capaz de transformar a
sociedade que ainda está por vir.

Pode ser ideologia pensar assim,
mas como Pedagogos temos a
capacidade de plantar hoje nesta
sociedade tão carente de valores,
sementes que um dia irão florescer.

E quem sabe essa mesma
sociedade que hoje é tão infértil possa
colher os frutos que só a Pedagogia
pode dar. 

Vanessa B. de Carvalho
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Quando me deparei com o artigo
de Rosiska Darcy de Oliveira, Laços e
nós familiares no jornal O Globo – 1/09/
2012 – foi impossível não  relembrar o
livro de sua autoria Elogio da diferença:
o feminismo emergente (1992). Nele
ela demarca  aspectos relevantes
acerca das transformações quanto à
participação da mulher na sociedade.
Rosiska Darcy de Oliveira aponta nessa
obra a Revolução Industrial (século XIX)
quando a miséria conduz mulheres às
fábricas sem qualquer privilégio; elas se
deparam com trabalhos penosos e
baixa remuneração: “... a Revolução
Industrial introduziu uma primeira
ruptura no paradigma da diferenciação
de mundos, na medida em que separa a
casa do lugar de trabalho e confronta
homens e mulheres às mesmas
máquinas, ritmos e exigências da
produção fabril.” (1992)

No século XIX na Europa, em plena
erupção da Revolução Industrial as
crianças, adolescentes e jovens da
classe trabalhadora participavam
também da rotina da fábrica. No Braisl,
no  século XXI temos outros dilemas a
partir da permanência em casa sozinhos
independentemente da classe social a
qual pertencem. Há novas
configurações familiares em que os
adultos trabalham e muitos ficam sem
entender o sentido e o significado de
família por ficarem emoldurados na
família burguesa sem recorrer a história
de consolidação dos modelos
familiares e a intersecção das
transformações societárias que
repercutem diretamente  no
delineamento do seu perfil. P. Ariès
(2011) nos apresenta o processo
histórico de tais transformações
incluindo o lugar ocupado pela criança
no interior da família, que se opõe
claramente ao que define o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Essa leitura
nos faz entender as contradições do
cotidiano quando se expressa a negação
de incorporação de crianças e
adolescentes enquanto cidadãos de
direitos na família para contextualizar
e não simplesmente direcionar culpas
à família.

F. Engels (2002) descortina a
família burguesa e propiacia uma
aproximação com a realidade
contemporânea em que a dimensão
social e econômica delineia o cotidiano
das famílias.

FAMILIAS, NOVAS CONFIGURAÇÕES E A ESCOLA
Conceituo  família contem-

porânea brasileira a partir da
complexidade que rege a totalidade das
relações sociais de produção e
reprodução configuradas pelo
neoliberalismo. A família é um recorte
da organização societária na qual são
reproduzidos os aspectos sociais,
históricos, econômicos, políticos, éticos
e culturais. Simultaneamente, surge
uma organização familiar constituída,
seguindo vínculos pela sobrevivência,
afetividade, solidariedade, convivência
social estreita resultando em arranjos
e configurações  fora do padrão burguês
de consanguinidade e matrimônio.

As relações engendradas a partir
do trabalho  e da necessidade de
sujeição ao salário que abarcam todas
as classes sociais na garantia da
sobrevivência segundo o perfil de cada
grupo social, somada à sequência
histórica que no acúmulo dos anos
define as relações sociais na medida  em
que sujeitos históricos escrevem a
história da humanidade e as suas
próprias histórias e existe a
possibilidade de perda de controle
emergindo  resultados que não
correspondem ao esperado.

As histórias familiares retratam
ausências. Vários de seus membros
inseridos no mundo do trabalho onde o
tempo é o tempo para e pelo trabalho.
Quem assume a responsabilidade de
propagar a cultura, disseminar valores,
sistematizar aprendizagens em espaço
extra escolar, consolidar
reconhecimento de pertencimento às
famílias, elaborar discursos em que a
linguagem oral é objeto de
aprendizagens informais àqueles  que
ainda acumulam anos de vida:  crianças,
adolescentes e jovens?

Há quem acredite que os meios de
comunicação, como o celular e  o
cyberespaço preencham as ausências
demandadas pelo trabalho junto a
crianças, adolescentes e jovens. A
lógica que perpassa tal solução é o
controle. Apaga-se assim a lógica da
convivência, do estar com
presencialmente, do diálogo ao vivo, da
troca cultural face a face. Com as novas
formas de se relacionar com as novas
gerações, como se acolhe as exigências
da escola veiculadas pelos professores.

A vida contemporânea torna
virtual muito da comunicação e da
informação, mas não abarca os

problemas. Como os resolver? As
dificuldades de relacionamento entre
pares, as dúvidas impostas pelas
angustias inerentes a cada faixa etária,
as ameaças advindas de toda parte que
fazem florescer medos e inseguranças,
as dificuldades de aprendizagens, sem
considerar que espaço intra familiar é
vez por outra propulsor de ameaças e
violências. E a escola é a escola por
excelência um espaço pedagógico, não
é a família. Ela abraça, acolhe, acalanta,
mas não é a família.

A escola identifica, vê, assimila,
mas não cabe a ela ou ao professor
resolver. Ela aciona. O ato de acionar
tem fundamental relevância. Uma ação
de apresentação à família de algo
identificado precocemente pode fazer
a diferença. Outros profissionais fora do
espaço físico escolar podem ser
acessados pela família. A
disponibilidade ou existência desse
profissional na rede de serviços que
operacionaliza as políticas públicas
deve incorporar uma agenda de luta
pela qualidade de serviços envolvendo
vários atores sociais.

Independentemente das
configurações familiares e da escola
que almejamos, crianças, adolescentes
e jovens, fecundados ou não por
aqueles que lhe são próximos, alunos
maravilhosos ou que nos desafiam a
pensar,  precisam encontrar uma nova
concepção de igualdade, distinta da
disputa, da prevalência do poder, uma
diferença na igualdade, numa remissão
a Rosiska Darcy de Oliveira. E sem as
participações exageradas das
tecnologias que não têm a  função de
substituir a família e nem a escola.

Como certa vez disse José
Saramago:

“Se  é verdade que não somos mais
que contos ambulantes, contos feitos
de contos, e que vamos pelo mundo
contando o conto que somos e os
contos que aprendemos, parece-me
igualmente claro que nunca poderemos
chegar a ser mais que isso, esses seres
feitos de palavras, herdeiros das
palavras...”, e as palavras introduzem o
diálogo e a troca entre os sujeitos
históricos, eu acresço.

Rosangela Oliveira Gonzaga de ,
Mestra  em Serviço Social e aluna de

Licenciatura em Sociologia.
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Por um período longo de tempo quando
se falava em trabalhos em organizações, logo
vinha à ideia de sacrifício, cobrança, pouca
valorização, remunerações insuficientes,
cansaço, entre outras insatisfações do ser
humano em vista ao emprego que batia sua
porta. Ora essas qualidades negativas
apareciam em conjunto,  ora individuais. De
certa forma elas se apresentavam no campo
de visão do trabalhador, que muitas vezes
realizava seu trabalho sem objetividade, causa
e sem contexto, não via resustados positivos
diante de sua produtividade. O trabalho era
definido como algo a ser feito por punição,
castigo e é claro, algo a ser desprezado por
quem o cumprisse. De acordo com nossa
cultura, como alguém poderia ter prazer em
trabalhar? E por consequência o resultado era
plena insatisfação do empregado, pouca
produção, e cobrança exagerada por parte do
empregador, falta de planejamento e incentivo.
Tudo isso, desenvolvia resultados catastróficos
para ambas as partes, pois nem um nem outro
cedia às mudanças do ambiente.

Hoje a sociedade está inclinada a ceder
a essas mudanças que vem ocorrendo ao
longo dos anos, essas modificações, ora no
comportamento, ora na tecnologia, ora na
economia, estão abrindo janelas para um novo
planejamento, podendo influenciar
positivamente nosso sitema atual de trabalho.
Já podemos ver atualmente essa influência,
quando verificamos a implementação de
novos conceitos estimuladores nas empresas

“ASPECTOS HUMANOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
QSMS/SGI” NA FORMAÇÃO DE GESTOR SGI/QSMS

como os “5S”, PDCA e os Seis Sigmas e outros
conceitos e práticas de Gestão que influenciam
o dia a dia das organizações, como:

Liderança: que estimula a empresa a ter
foco no cliente, nos relacionamentos
mutuamente benéficos entre seus
empregados e clientes e no estado de
desenvolvimento de pessoas.  Os líderes
empresariais perceberam que suas
organizações são compostas de pessoas, as
quais têm sentimentos, anseios e limitações,
sendo necessária uma abordagem especial
para acontecer mudanças, principalmente da
parte da organização, que precisam ter um
olhar perceptível para alcançar seus
funcionários. Até porque o grande problema
da manutenção dos aspectos da qualidade
estava nas lideranças e nas pessoas que as
formava.

Competência: sendo este a capacidade
de aplicar conhecimentos e habilidades para
alcançar resultado esperados (ISO 10018). A
liderança que consegue desenvolver em seus
funcionários essas habilidades terá agregado
valores que serão de suma importância para
o desenvolvimento da empresa. Tal como
efetiva interação entre as pessoas e os
processos, para assim melhorar o
desempenho organizacional, gerando
benefícios mútuos para a organização e para
as pessoas.

Causa: sem causa as pessoas
permanecem desestimuladas ao trabalho, a
ascensão, ao aprendizado.  Cabe ao Gestor

estimular um ambiente em que todos sejam
ouvidos, que suas ideias sejam aproveitadas
de acordo com a necessidade da empresa. As
pessoas devem ser incentivadas a perceber o
ambiente de trabalho, com a ajuda da pesquisa
de clima, onde demonstrarão a realidade de
seus setores muitas vezes negligenciada por
seus superiores. E não podemos nos esquecer
da valorização de trabalho, onde o Gestor
estimula os funcionários a permanecerem em
seus empregos, podemos assim dizer “tratar
o outro como ele quer ser tratado e não ao
contrário”.

Comunicação que direciona todas as
etapas anteriores. Segundo Idalberto
Chiavenato (Comportamento Organi-zacional.
RJ: Campus: 2010, p. 316) é a troca de
informações entre indivíduos. Significa tornar
comum uma mensagem ou informação. O
líder que não tiver uma boa percepção do que
está acontecendo com seus colaboradores,
não entende seus diálogos e não sabe
apresentar suas mensagens, fica com
dificuldades em tomar de decisões. Ele deve
ficar alerta para com seus atos e os atos dos
seus colaboradores.

Dessa forma, percebemos que
melhorar a comunicação com os
colaboradores que fazem parte do   ambiente
de trabalho, desenvolvimento de estratégias
de empenho e eficiência de trabalho, como
ouvir e deixar expor suas ideias e uso de
práticas que estimulem essas situações são
fatores enriquecedores que levam ao
desenvolvimento de todos os envolvidos nas
organizações.

Patrícia M. P. do Nascimento é bióloga
e aluna do curso de Gestão de SGI/QSMS


