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DIA NACIONAL DA EAD NA AVM

(Profs Fabiane Muniz, MaryYSue, Antonio Ney, Reginaldo Guedes, Vilson Sergio e Ana Cristina)

Amigos e amigas da AVM,
Não há dúvidas de que o ano de

2013 será lembrado na AVM Faculdade
Integrada como um ano repleto de
conquistas e realizações. Para justificar
tal afirmativa, poderíamos citar a
participação de nossos professores em
eventos de peso que levaram o nome
da AVM até a China; a renovação e o
estabelecimento de novos convênios
para oferta de estágio na esfera pública
e privada; a qualificação de nossos
alunos no ENADE; a estabilidade de
nossos cursos de graduação e tantas
outras vitórias. Mas talvez um dos
capítulos mais bonitos da história de
2013 tenha sido a passagem do furacão
de seis visitas do MEC vasculhando
nossos arquivos, nossos cursos, nossas
histórias e nossas vidas. O resultado
desse longo e tenebroso inverno
avaliativo serviu para reconhecer mais
uma vez a força de uma instituição
comprometida - desde suas raízes-  em
ofertar um ensino superior de qualidade
e destacar uma verdade inquestionável:
o fato de que a AVM que tem seu maior
tesouro na sua equipe de trabalho. Uma
equipe séria, dinâmica, qualificada e
apaixonada pelo que faz. E faz muito
bem obrigado!

A cereja desse bolo de 2013,
recheado de motivos para comemorar,
foi o do Dia Nacional da EaD. Em seu
quinto ano consecutivo a realização
deste evento será lembrado pela
divulgação científica dos estudos e
pesquisas dos nossos profissionais em
EaD, pela troca de ideias e experiências
entre alunos, ex-alunos, professores e
tutores na área e pela visibilidade de
que a AVM, apesar de todas as
dificuldades e intempéries do mercado,
tem apostado e investido em EaD com
a seriedade que essa modalidade de
ensino merece.

Foram sessenta participantes
(entre colegas da casa e visitantes)
debatendo ativamente sobre o papel e
a importância da EaD em nossa
sociedade marcada pela convergência
de novas tecnologias em rede que
proporciona não apenas novas formas
de ensinar e aprender, mas também
novas formas de agir e ser.  As
participações, tanto as que aqui foram
realizadas, como as que vieram de longe
(como a nossa aluna egressa que
apresentou diretamente de Singapura)
foram excelentes. A ideia de selecionar
para apresentação na parte da tarde,
monografias que tratassem da temática
da EaD de autoria de nossos alunos dos
cursos a distância e presencial surtiu um
resultado melhor do que esperávamos.
Além de aprendermos mais de EaD com
suas apresentações, ainda fomos
brindados com histórias que
testemunharam do quanto a AVM foi
importante em suas trajetórias pessoais
e profissionais e como se orgulhavam
de voltar a instituição mais uma vez. Foi
emocionante perceber, mais uma vez
como professor, o fato de que muitas
vezes não temos sequer ideia da

dimensão que nossos cursos assumem
para a vida de nossos alunos podendo
significar uma mudança de 360 graus
para melhor. Em tempo, gostaria de
agradecer a todos, todos mesmo, que
fizeram sua parte para que o Dia
Nacional da EaD tenha sido esse grande
sucesso! Valeu demais!

Já pensando no novo ano que está
se aproximando a passos largos, meu
desejo em 2014 é que momentos de
debate acadêmico com o Dia Nacional
da EaD se repitam mais em 2014. Que a
reverberação de nossas ideias,
reflexões, estudos e pesquisas em
diferentes áreas seja ampliada em
eventos como o Dia Mundial do Meio
Ambiente, o Dia Mundial da Saúde, Dia
do Administrador e tantas outras
oportunidades que o novo ano nos
trará. O próprio debate da EaD não
precisa ficar restrito a data de 27 de
novembro podendo também ser
promovido em outros momentos
oportunos. No que depender de mim,
contem sempre comigo.

Com orgulho,

Prof. Vilson Sérgio de Carvalho
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“Trate um ser humano por sua
aparência e o tornará alguém pior.
Mas trate um ser humano como se
já fosse o que tem potencial para
ser e o transformará naquilo que
ele nasceu para ser” (Goethe)

É possível pensar da seguinte
forma: o espanto é a carga de
energia necessária para amar o
outro. Hoje em dia, vemos por
toda parte relações amorosas com
prazo de validade cada vez mais
curto. O que será que acontece?
O período de atração e o
momento da conquista são
intensos e concorridos. Daí em

diante, atravessa-se atalhos de
pequenas decepções insuperáveis
que, parece, minam os primeiros
pontos de contato. Ajustes
emocionais como dar o braço a
torcer em alguns momentos,
escutar silenciosamente por
respeito, respeitar às diferenças ou
experiências, manter diálogos
mais focados ou amenos tornam-
se saberes muito difíceis. Porém,
e ao mesmo tempo, paciência,
atenção e compreensão navegam
através das responsabilidades
diárias, dos objetivos de vida, dos
desejos muito individuais com

SEM ADMIRAÇÃO... ADEUS!
primor absoluto. Fomos atraídos
por alguém, mas a vida não pode
se modificar. Ai, o outro, se quiser
muito, tem que se adaptar ao
estilo ‘chegou depois’, ou ao
soberbo ‘sou assim e pronto’.
Como assim? E a admiração? Onde
fica a admiração?

Amar é, de repente, não
passar mais indiferente por um
alguém; é criar outros movimentos
de corpo e mente em torno da
atração e assim criar um mútuo
diálogo afetivo; é viver a vida
repartindo a mente entre as
obrigações cotidianas e o grande

desejo de voltar a estar junto
só para estar junto. Mas não
é assim ‘que a banda toca’
hoje em dia... No dia seguinte
da conquista, nada é mais tão
simples ou igual. Tudo ganha
uma complexidade que, pelo
que observo, assusta a
ambos. Se afinal amar é, de
repente, desconhecer-se, a
questão de perder evidências
também é certa. Não caberá
mais o óbvio ou o ‘de sempre’
da solteirice. Se o olhar e o
corpo desejam atravessar o
obscuro por vontade e
atração, está estabelecida a
admiração. Ou não? Mesmo
relações de vida inteira
precisam da admiração, como
viga mestra para suporem um

futuro a dois, todos os dias. Ou
não?

Os seres humanos constroem
relações amorosas através dos
sentidos. Os feromônios desviam
nossa rotina sensitiva para um
ponto ou um alguém de forma
surpreendente. Pode ser uma
surpresa instantânea ou elaborada
gradativamente. Mas sempre será
uma surpresa, um momento de
desvio das nossas sensibilidades.
Há demora para entendermos o
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que aconteceu. Há a interferência
das aprendizagens
socioeconômicas de vida inteira.
Há a chamada ‘corticalização’ do
momento e da situação. Mas, não
tem jeito: estamos surpreendidos
e quase sempre optamos por viver
este ‘alguém’ por prazer.

Depois dos feromônios, a
serotonina e a adrenalina invadem
nosso corpo e mente do melhor
dos prazeres: amar alguém. Ainda
assim, por algum motivo, estamos
perdendo a suavidade deste
momento e o encarando (e
vivendo) com primitividade:
atraídos por\para alguém, é ou
conquistar o desejo para gozo e
perpetuação; ou para ascensão
social; ou por interesses familiares;
ou da experiência pela experiência.

Ao invés da cumplicidade,
parceria, confiança e respeito,
temos a química sem dia seguinte
ou os dias seguintes recheados de
orgulhos, teimosias, enfados,
irritações, indiferenças,
incompreensões e, por fim, muitos
descartes. Depois da ilusão do
prazer, as certezas dos defeitos e
das diferenças. E ai, poucos se
adaptam. Depois do prazer, a
admiração da outra vida cheia de
outras pequenas surpresinhas. E
aí, poucos se sustentam. É isso
mesmo?

Diante da vida ‘fast-food’,
veloz, liquefeita, os seres humanos
em estado amoroso procuram o
mais fácil e quase sempre isso não
é o ideal. Aliás, ideal, idealizações,
imaginários são parte de um
mundo particular que quase
sempre entra em crise quando um
outro mundo diz ‘não!’ Os
sentidos, quando conectados em
um alguém, não conhecem
problemas, manias ou defeitos,
eles são afetados por suas próprias
ações no mundo e, lógico, só
desejam. Mas sempre haverá o
momento seguinte: pensar o
desejo. Depois do prazer sentido,

há o pensar a conquista, a
convivência, as certezas, as
necessidades, a ação cotidiana,
COM o outro, e ai, ‘o bicho pega’,
porque, apesar de formarmos
pares amorosos, NUNCA seremos
um só, e ai está o nó da questão
atual: como equilibrar? Como abrir
mão de certas coisas diárias ou
sentimentais em nome do outro?
E, principalmente, quando não
fazê-lo preservando sanidades,
subjetividades e individualidades?
Difícil...

Pensar o movimento da
relação como parte da respiração,
da vida, dos problemas, do
cotidiano, é difícil. Pensar causa
dores internas já que, antes de
pensar o outro, é preciso se pensar
muito seriamente: temos muitos
defeitos e adoramos quando nos
compreendem e nos respeitam;
ainda assim, o outro lado desta
moeda afetiva sempre nos
incomoda. Por que? Estamos sem
admiração... Não mais miramos
para além... Não mais realizamos
o entendimento não-verbal nem
de nós, quanto mais do outro.
Lembrem-se: ele chegou depois...

Nas relações atuais, estamos
no nível raso das atrações e
perdemos a capacidade de nos
aprofundar iceberg abaixo porque
tudo abaixo do nível do mar está
escondido, e algo escondido pode
causar problemas ou mudanças: é
melhor não mexer, não tocar, não
perguntar. É muito trabalho para
os seres humanos do ‘tudo ao
mesmo tempo agora’.

Não vejo grandes admirações
hoje. Falas, jeitos, cheiros,
inteligências, carinhos, paciência,
determinação, tudo nos atrai, nos
espanta, nos cria até desejos de
posse, mas são memórias de curta
duração, não são transformadas
em admirações, não são somadas
às qualidades alheias, mesmo
sendo tão diferentes das nossas:
ser diferente é um problema sério

nas relações afetivas. Pensamos
em somar qualidades, errado!
Devemos pensar em somar e
multiplicar todo um contexto
humano confiado a nós em cada
dia de convivência. De forma
contraditória: é participar mesmo
e também resguardar o próprio
espaço! Isso, além de aprendizado,
é demonstração de respeito e
admiração pelo que se é e não
pelo que se imaginou que fosse.

Ao aprender a admirar,
autogerenciamos nossos próprios
sentimentos e sentidos em relação
ao outro, e renovamos nosso
cabedal cognitivo e afetivo em
respeito a nós mesmos, ainda que
amealhemos a vida com UM
diferente. Mas, de novo, nada é
fácil. A vida é finita mesmo. Somos
falhos, imperfeitos e sem manual
de funcionamento. Mas é preciso
SE apostar em outros mundos para
SE entender no próprio mundo e
adquirir capacidade de
readaptações a esse próprio
mundo, com mínimas dores e
sofrimentos. V iver a vida é
oferecer-se às tantas admirações
que se puder conquistar. Isso é
uma aprendizagem. Isso nos torna
reinaugurantes constante do
cotidiano.

Admire, elogie, seja grato,
agradeça, invista nos melhores
sentimentos com seu amor ou seu
amigo, com respeito a si mesmo e
entendendo o momento do outro
como ele é: um momento do
outro. É da natureza humana o
desejo de ser admirado. Mas,
ainda assim, se a mutuabilidade
dessas ações não acontecer, não
cause feridas, não adquira
pensamentos negativos, não tenha
gestos espetaculosos ou
incoerentes, diga adeus e vá
embora. Apostas afetivas também
dependem muito da reciprocidade
das admirações. Atenção!

 
Profa Claudia Nunes
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Sabe se que a Constituição
Federal de 1988, em seu art. 5º
dispõe que “Todos são iguais
perante a Lei, sem distinção de
qualquer natureza (...)”, portanto
podemos entender que o sujeito,
enquanto cidadão é possuidor de
autonomia para realizar suas
escolhas, dotado de vontade, um
ser de razão com possibilidade de
realizar reflexões sobre seus atos.

Sabemos que existem
inúmeras movimentações de
desrespeito, no que tange os
cidadãos homoafetivos com
desdobramentos à violência e a
descriminação, um ato de
homofobia vai além da violência
física, moral, psicológica, simbólica,
trata se  uma determinante de
condição deste individuo, dentro
da sociedade e de sua vida.

Vivemos em uma sociedade
dita democrática e pluralista,

CIDADÃOS HOMOAFETIVOS:
Sujeitos de Direitos

pautadas em Leis que não se
materializam. Percebemos que a
sociedade civil e o Estado através
dos meios de comunicação
banalizam a violência que estes
cidadãos passam, legitimizam a
prática e os colocam em situação
de vulnerabilidade e  exclusão
social.

Qualquer observador um
pouco mais atento  terá facilidade
de entender a dimensão desta
problemática não somente pela
desqualificação do outro, como
também pela questão da violação
de direitos manifestados
brutalmente.

A sociedade está em
constante transformação e as
políticas públicas, mesmo que
modestamente, “oferecem”
espaço para debates trazendo
desta forma a oportunidade de
perceber a realidade vivida destes

individuos, na tentativa de  gerar
assim a conscientização que todos
somos cidadãos de direitos e
deveres, apesar de avanços serem
percebidos, ainda deparamo nos
com inumeros entravés.

Desta forma esperamos
construir novas relações, efetivar
e materializar leis,fortalecer tanto
as políticas publicas quanto os
profissionais  que atuam com uma
demanda a margem da sociedade,
para que tenhamos uma
sociedade capaz de saber respeitar
e viver com a diversidade,
construindo o novo olhar, com as
mesmas oportunidades, com
relações  pautadas na equidade.

Patrícia Regina Souto Borges,
Bacharel em Serviço Social,

Aluno de Mediação de
Conflito com Ênfase em Família,

Campus Centro II

A AVM deseja a todos os alunos,
professores e funcionários

um feliz natal e um ano novo de
paz e novas realizações!


