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Boas Festas!

A importância da orientação
educacional nas escolas está ligada
a necessidade de pensar, refletir,
analisar contexto local, com base
no cotidiano global. Partindo desse
principio, podemos ressaltar que
a orientação educacional nas
escolas, tem como base,
impulsionar o avanço do ambiente
escolar, indo além dos
conhecimentos programados no
currículo da escola e contribuindo
de forma essencial com a formação
de um cidadão de primeira
categoria.

A orientação não tem mais só
como objetivo a resolução de
problemas de indivíduos de forma
isolada, dessa forma, com base na
nova concepção de Orientação
Educacional, ela tem como missão
a solução dos problemas dos
alunos e de toda comunidade

A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, HOJE,
NAS ESCOLAS

escolar, no intuito de compreender
o individuo e suas relações dentro
e fora da escola. Para que toda
essa prática da orientação seja
palpável, é fundamental que a
mesma, esteja conectada sobre o
que está acontecendo na
sociedade, e de que forma ela
poderá atuar, mediando e
articulando suas ações. Essa tarefa
é um tanto quanto complexa,
diante da diversidade e
complexidade da sociedade
globalizada, onde os valores e
conceitos se fazem abalados, pelos
reflexos das significativas
mudanças que acontecem de
maneira efêmera em todos os
campos e camadas da sociedade.

As características reveladas
pela globalização e suas
mudanças, são fundamentais,
porém trazem suas controvérsias,

ao mesmo tempo
em que temos
oportunidade de
produzir mara-
vilhas, criamos um
ambiente de
dependência da
máquina que não
tem a mesma
capacidade de
decidir, agir e
pensar.

Como orien-
tador e quanto
educador, temos a
responsabilidade e

missão de estabelecer um diálogo
de vida a vida com base no
comprometimento e
compreensão, de que o propósito
da educação é a felicidade dos
alunos de toda equipe escolar, pois
quando fica estabelecida essa
relação de profundo respeito,
abrimos o caminho e fazemos
emergir a motivação interior tanto
para a aplicação quanto para o
recebimento do aprendizado.

Educadores humanistas
possuem uma grandiosa missão,
somente uma pessoa
verdadeiramente humanista, pode
cultivar e incentivar a outra a agir
da mesma maneira, a educação
existe para encorajar as pessoas e
revelar o potencial precioso que
possuem. Com base nisso, a
orientação educacional tem uma
grandiosa importância, pois será
ela a responsável a possibilitar o
sujeito a compreender e analisar
esse mundo, também ajudando a
escola na interação de suas
relações e todos seus projetos,
buscando a criação de alternativas
e estratégias para uma escola de
qualidade e uma sociedade mais
justa.

Vinícius Pimentel Torres,
Aluno de Orientação

Educacional e Pedagógica,
 Centro.
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Com o avanço da tecnologia,
o crescimento mundial
desenfreado e o aumento da
perspectiva de vida do ser
humano, o conceito de
desenvolvimento industrial
mudou. Esta mudança tem
exigido que a direção das
empresas amplie a gestão sobre
os seus negócios, não focando
somente o produto, mas
atentando para os seus
colaboradores, para a sua saúde
física e proporcionando condições
de trabalho em ambiente seguro
e agradável. Quando se fala em
Gestão de QSMS, estamos
focando sinalizando ao
gerenciamento do conjunto de
processos existente na
organização.  Podemos a
responsabilidade  do gestor  é
manter o sistema funcionando de
acordo com o previsto e gerando
resultados eficazes, o que parece
puramente técnico.  Seguir
procedimentos para  obter
resultados eficazes  com base em
procedimentos  e caso não der
certo basta aplicarmos um plano
de ação para corrigir.  Porém,
embora a organização dependa
de vários recursos materiais,
muitas vezes altamente caros, são
as pessoas que os operam e em

ASPECTOS HUMANOS NA GESTÃO DE QSMS
último grau fazem os resultados
dos processos se materializarem.

Na Gestão de QSMS
veremos como o aspecto
humano existe e permeia todos
os aspectos englobados.  A
qualidade , com  a finalidade de
como as pessoas podem
contribuir para o sucesso de
satisfazer e manter o cliente
através da compreensão de suas
necessidades e expectativas.
Não podemos esquecer que as
pessoas muitas vezes se parecem
com da organização que é fácil
associar a imagem da empresa
com um seu representante,
mesmo que um simples
atendente.  A segurança, com a
finalidade de cuidar da
organização para prevenir lesões
em pessoas. É óbvio o sentido
humano do conceito.  Mas além
da análise de riscos e sua
divulgação e do fornecimento de
equipamentos de proteção
temos que gerar valor no
conceito tanto para as pessoas
individualmente como para os
grupos de forma que o
sentimento de segurança
aconteça em toda a organização.
O meio ambiente, com a
finalidade de conscientizar dos
impactos gerados pelas

atividades das pessoas na
organização e as formas de
minimizá-los e de como isso é
importante para toda a
sociedade também procura levar
para fora da organização, para a
vida particular e para as atitudes
no dia a dia. A saúde, um
conceito presente de forma
incompleta pela maioria das
organizações. Devido a
dificuldade de tratar as pessoas
como parte importante na
Gestão de QSMS na sua forma
mais abrangente.  A saúde é
tratada apenas cumprir de regras
e obrigações legais através de
monitoramento de parâmetros
ligados aos riscos identificados
nas atividades laborais sem
preocupação com aspectos
humanos ou comportamentais a
não ser como revelações
doentias desses aspectos.  O
aspecto emocional é parte
integrante e importante do ser
humano e deveria ser observado
na saúde.

Neste momento o papel do
gestor é procura dentro e fora da
organização as pessoas que:
através de seu conhecimento,
possam operar, desenvolver e
aperfeiçoar os processos; através
de suas habilidades atuais ou
que possam ser desenvolvidas
dar versatil idade a esses
processos e através de suas
atitudes, comportamentos
pessoais e interpessoais possam
se ajustar o melhor possível na
cultura da organização e se
envolverem positivamente no
projeto.  Infelizmente o primeiro
aspecto normalmente é muito
valorizado em detrimento dos
demais gerando às vezes um
sentimento de inadequação e
frustração.   Nesse aspecto o
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gestor atua na formação e
aperfeiçoamento da equipe.

A partir daí o gestor passa a
atuar como um facilitador, não
abrindo mão da liderança, seu
principal foco e  dar andamento
ao desenvolvimento da equipe.
Esse desenvolvimento envolve
vários aspetos que analisaremos
brevemente a seguir.

O gestor deve indicar que
direção deve seguir e envolver as
pessoas de forma que as pessoas
dirijam seus melhores esforços
para os objetivos traçado.  Não
se esquecendo de apontar
eventuais mudanças necessárias
explanando claramente tal
necessidade.   Importante é
definir a parte de cada pessoa
nos projetos da organização.  Dar
a elas o sentido de sua
importância, de forma que
possam assumir os objetivos da
organização como os delas
próprias e que se sintam
dispostas a adquirir novos
conhecimentos e desenvolver
novas habilidades, tornando-se
mais eficientes.  As pessoas
devem encarar as organizações
como associações com que elas
se identifiquem assim como com

seus objetivos e metas.  O gestor
tem que criar significado em
todos esses aspectos de forma
que as pessoas se comprometam
com o sucesso do sistema como
um todo.

 Os canais de comunicação
devem estar sempre abertos e
funcionando de modo que as
informações possam trafegar
entre as pessoas em todos os
níveis da organização.  A
comunicação pessoal do gestor
com sua equipe devem ser
usadas no sentido de incentivar
e corrigir o rumo sempre que
necessário. É importante
escolher o canal adequado de
forma que as pessoas possam
apreender com mais facilidade os
conteúdos a serem absorvidos.

As pessoas gostam de ter seu
valor reconhecido e isso é muito
importante nas relações entre
elas.  Por isso é importante o
gestor descobrir os fatores
importantes para a equipe de
forma que as conquistas
individuais e coletivas sejam
reconhecidas e as participações
criativas possam ser
incentivadas.  Não deve ser
esquecido o reconhecimento a

grandes esforços mesmo sem o
alcance de meta estabelecida
como uma forma muito
importante de incentivo.

A pesquisa de Clima
Organizacional é a ferramenta
ideal para medir como todos os
aspectos listados acima estão
sendo percebidos pela
organização e o termômetro para
a gestão de pessoas e suas
relações dentro da empresa.   O
gestor deve analisar com cuidado
seus resultados e estabelecer um
plano de melhorias que deve ser
divulgado a todos.

Podemos concluir que o
aspecto humano na gestão de
QSMS deve ser incorporado no
início da sua implantação e na
sua trajetória.  Sabemos que esse
ponto não esta no foco das
organizações, mas é um ponto
necessário e precisa ser
trabalhado. As organizações
estão começando a pensar no
Aspecto Humano como um fator
de sucesso e como um diferencial
para o mercado dos negócios.

Helena Rosa de Oliveira,
Aluna do curso Gestão de

QSMS-SGI
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Ao cursar didática no curso de
Docência do Ensino superior,
minha turma fora desafiada pelo
professor a repensar as maneiras
de como ensinar e notar as
possibilidades de posicionamento
que o docente pode assumir em
uma sala de aula. Assim, um dos
exercícios propostos para tanto, foi
de estabelecer conexões entre
autores de diferentes áreas, mas
sempre com o foco voltado para o
comportamento do professor no
ambiente educacional – por mais
que as obras não tratassem disso.

Bastante empolgado, escolhi,
junto a outros colegas – dentro de
uma série de interessantes obras
apresentadas pelo professor como
opção – “A águia e a galinha” de
Leonardo Boff, “Quem Mexeu no
meu queijo?” de Spencer Johnson,
“Pedagogia da Autonomia” de
Paulo Freire e “O Príncipe” de
Nicolau Maquiavel.

REFLETINDO O COMPORTAMENTO DO
PROFESSOR EM SALA DE AULA

Dessa forma, após as
leituras, foi possível perceber que,
mesmo abordando diferentes
assuntos, notamos momentos em
que estes autores parecem
“dialogar”. Spencer Johnson e
Leonardo Boff, por exemplo, dão
lições de perseverança e superação
de desafios através de metáforas.
Johnson usa a história de ratos e
duendes a procura de queijo
dentro de um labirinto para
mostrar que temos que sair de
zonas de conforto para que
possamos lidar com as mudanças,
e que devemos sempre estar
prontos a fim de buscarmos o
“queijo” (nossos objetivos) quando
este estiver em falta. Boff, por sua
vez, nos faz entender, através de
uma história em que uma águia é
criada como galinha e passa a ter
as limitações de galinha, que a
sociedade, a escola, o mundo em
geral, nos moldam e limitam, ao

ponto de termos
um grande
potencial (de águia)
e não acreditarmos
neles, pois fomos
ensinados a nos
comportar como
seres bastante
l i m i t a d o s ,
i n f e r i o r e s ,
submissos e
menores do que
r e a l m e n t e
podemos ser. Já
Paulo Freire afirma
que devemos
repensar educação
para que o
conhecimento não
seja apenas
depositado nas
mentes dos alunos

pelos professores, o que o autor
passa a chamar de “conhecimento
bancário”.  O professor, na visão de
Freire, deve ser – como na
metáfora de Johnson – aquele que
não se acomoda e aceita o desafio
do “labirinto” na busca do queijo,
ou seja, os docentes nunca devem
se acomodar, pois, os homens são
seres condicionados. Na
contramão destas ideias está
Maquiavel que indica formas de
como um soberano deve governar.
Para ele, tudo é válido a fim de se
manter no poder. Logo, afirma que
se houver a necessidade de
escolher entre o amor e o temor,
deve-se optar pela segunda opção.

 Fazendo uma analogia do
pensamento de Maquiavel dentro
das outras obras poderíamos
pensar que, para ele, as águias
deveriam ser mantidas como
galinhas, os ratos e duendes
seriam forçados e educados a não
buscarem novos queijos e as
escolas teriam docentes  temidos
e com forte autoridade.

David de Paula
Rodrigues Vieira,

Aluno de Docência do
Ensino Superior


