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Editorial
Caros Leitores (as)
A ECOSBRASIL está lançando o Educomunicando número
02, dando sequência à socialização de experiências Educomunicativas realizadas no Brasil pelas Filhas de Maria Auxiliadora.
Neste mês são apresentadas as experiências de Linhares, no
Espírito Santo, de Aparecida de Goiânia em Goiás e em Manaus no Amazonas. São experiências simples, mas significativas de grande importância para o desenvolvimento das habilidades comunicativas dos educandos.
Como texto de aprofundamento, Irmã Maria Socorro Tabosa
escreve sobre a Gestão do Conhecimento e Gestão Estratégica, elementos essenciais de qualquer organização empresarial
e de uma forma mais intensa ainda para ambientes educativos
que desejam construir conscientemente um ecossistema rico
de valores e de protagonismo.
Boa leitura a todos!
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Inspetoria Nossa Senhora da Penha
- BRJ

1)

Nome da Experiência:

Rádio Mazzarello

2) Nome da Cidade:
Linhares-ES

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:
Centro Juvenil
Salesiano Santa
Maria Mazzarello

4) Nome do responsável
pela experiência:
Erlaine Souza Santos

5) Grupo participante:
Crianças, pré-adolescentes e adolescentes

6)

Justificativa

A comunicação está
presente na vida social
em todos os instantes,
seja por meio da comunicação verbal ou
não verbal. É por meio
da comunicação que as
pessoas têm a oportunidade de articular,

suas ideias, pontos de
vista, seus conhecimentos, sentimentos e
desejos, o que é importantíssimo para um cidadão na sociedade.
Embora a comunica-

ção seja algo natural e
constante em nossas
vidas, é comum encontrar em âmbito escolar
e não escolar discentes
que demonstram muita
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vergonha ao se expressar em público.
Neste contexto, o
projeto “Rádio no
Mazzarello” tem a

incumbência de despertar e aguçar nos educandos a oralidade, a
interpretação, as habilidades comunicativas

e principalmente o protagonismo, em especial
entre os alunos que
apresentam dificuldade
de falar em público.

7) Objetivos:
Objetivo Geral:
• Criar e manter uma Rádio que responda às necessidades de cada
grupo de crianças, pré-adolescentes e adolescentes

Objetivos Específicos:
• Contribuir na formação de crianças, adolescentes e jovens para que
possam comunicar-se de forma clara, objetiva e interativa no ambiente
educativo;
• Desenvolver as habilidades e tendências comunicacionais dos participantes;
• Reconhecer crianças e adolescentes como produtores de cultura, integrando-os aos meios de comunicação;
• Exercitar a comunicação oral, aperfeiçoando a objetividade e clareza de
exposição do pensamento;
• Favorecer a convivência e trabalho em grupo, respeitando diferenças,
níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagem de cada integrante da
equipe.
• Desenvolver a capacidade de análise crítica dos conteúdos veiculados
pelas mídias;

8) Descrição da Experiência
Inicialmente foi proposta aos alunos o
Projeto da Rádio no
Mazzarello, que logo
aderiram à ideia e
foram convidados a
escolher um nome

para a mesma.
De forma democrática,
os grupos participantes votaram por unanimidade nos seguintes
nomes da rádio: “Rádio
Brasil” (grupo de crian-

ças), “Rádio Juventude”
(pré-adolescentes), “A
Rádio que o povo fala”
(adolescentes), ou seja,
há três rádios no Mazzarello.
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Depois de uma
abordagem
prévia
sobre
os
interesses
dos grupos, foi
construída coletivamente a programação da rádio, da seguinte
forma:
•
Um Locutor- que dá as
boas-vindas aos
ouvintes, e que
anuncia
cada
prog ramação
seguinte, bem
como a previsão
do tempo do dia.
•
O noticiadorque explicita notícias
relacionadas ao Centro Juvenil Salesiano
Santa Maria Mazzarello, e algumas outras relevantes em nível de bairro, cidade
ou Brasil.
•
Duas pessoas
que contam piadas
(saudáveis), retiradas
de livros de piadas,
que eles têm acesso
na biblioteca do “Centro Juvenil Salesiano
Santa Maria Mazzarello”.

•
Um DJ da rádio- a equipe escolhe
as músicas para serem
transmitidas durante
os intervalos da rádio.
•
Um entrevistador - a entrevista geralmente é feita com
alguém do Projeto ou
um convidado de fora.
O entrevistado é escolhido(a) e convidado (a)
por alguém da equipe
da entrevista. Depois
do convite, são elaboradas dez perguntas para
o entrevistado.
•
Uma pessoa que
lê a mensagem do dia

- A equipe pesquisa na
internet ou em livros
uma mensagem de reflexão para os ouvintes.
•
A g ra d e c i m e n tos- o locutor agradece
a atenção e a participação dos que colaboraram para elaboração
da rádio, e aos ouvintes
que prestigiaram.
Depois de explanadas
as etapas em coletivo,
os alunos puderam escolher em qual dessas
etapas listadas deseja08
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vam atuar.
É combinado com os
alunos que cada um
dentro da sua equipe
deve colaborar com
a construção do “esqueleto da rádio”, ou
seja, matérias e etc.
Também ficou determinado que cada
equipe deverá escolher uma ou duas pessoas para ajudar na
programação da rádio ao vivo, e que nas
outras apresentações
irão participar outras
pessoas e assim sucessivamente.
De acordo com o contexto social em que
os alunos estão inseridos são planejadas
atividades interdisciplinares, com temas
transversais e proje-

tos. Isso garante o desenvolvimento dos alunos em todas as áreas,
seja na questão de meio
ambiente, ética, direitos
humanos e cidadania,
valores, dentre outros.
A expressão comunicativa é uma das dimensões importantes
do Projeto e é garantida pelas atividades,
dinâmicas e ou projetos. Durante os encontros os educadores estão atentos aos alunos
que estão interagindo e
aqueles que se excluem.
Quando situações assim acontecem, há uma
intervenção do adulto
junto ao educando, que
muitas vezes só quer
um pouco de atenção.
Depois dessa conversa
geralmente voltam par-

ticipativos para o grupo.
A reflexão crítica sobre
os meios de comunicação social é trabalhada
cotidianamente a partir
da análise das notícias,
ajudando os educandos a perceberem que
nem tudo o que é falado
nos meios é verídico ou
agrega valor humano.
No processo de construção coletiva, além de
expressar-se melhor, os
educandos são incentivados a desenvolver
a habilidade do saber
“ouvir”, bem como respeitar as escolhas do
outro, pois todos são
diferentes e merecem
respeito, mesmo que
um não esteja de acordo
com as ações do outro.
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11) Avaliação da Experiência
A avaliação do projeto da Rádio do Mazzarello é feita a partir
da troca de experiências entre professor e aluno, cada um
aprende com o outro.
Percebe-se que, depois da aplicação
desse projeto cada
dia são descobertos

alunos que possuem a
arte de falar em público, e
às vezes no cotidiano não
é explícito.
Há muitas conquistas alcançadas com este projeto, porém é um trabalho
contínuo, de incentivo à
participação, envolvimento dos educandos e busca
por melhorias.

A avaliação do projeto
também é feita com os alunos que participam da rádio. Eles são convidados a
expor os pontos positivos,
problemas e sugestões de
melhoria. Todos têm a
oportunidade de avaliar
a própria participação, e
o que pode ser melhor na
próxima apresentação.

12) Perspectivas de Futuro :
Para o futuro, a meta
é adquirir uma sala
com aparelhos exclusivos de rádio,
com objetivo de auxiliar os locutores
nas programações,
e para contribuir na
descoberta de novos
dons na comunicação.

12) Depoimentos:
“A rádio pra mim é uma experiência muito
boa, maravilhosa, o nosso jeito de aprender é diferente; é uma das melhores oficinas. Se todas as pessoas do Centro Juvenil
Salesiano Santa Maria Mazzarello
participassem iriam gostar”. Sara
de Oliveira de Siqueira, 13 anosParticipante do projeto da
Rádio
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“A rádio é muito importante para as
crianças e adolescentes, pois os educandos podem mostrar suas potencialidades
e transmitir informações sobre o Centro
Juvenil Salesiano Santa Maria Mazzarello. Como educador apoio a ideia
da rádio. Desde já, agradeço pela minha
participação na rádio, me senti muito
feliz quando fui entrevistado”. Professor de Dança
Michel Silverio Toneto.
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Inspetoria Madre MazzarelloBBH

1)

Nome da Experiência:

VIBRALATAS - Do lixo à reciclagem,
da reciclagem à música

2) Nome da Cidade:

Aparecida de Goiânia – Goiás

3) Nome da Instituição em
que se realiza a experiência:
Centro Juvenil Padre Giovanni
Pinni

4) Nome do responsável
pela experiência:

Raimundo Nonato do Nascimento - Coordenador da
Obra Social

5) Grupo participante:

O VIBRALATAS possui
aproximadamente cinquenta ritmistas e a Dança
Coreografada- vinte e sete
dançarinas.

6) Faixa etária:
De sete aos dezesseis
anos
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7) Tempo de duração da Experiência:
Ao longo ano.

8) Justificativa
O Centro Juvenil Padre Giovanni Pini,
obra Salesiana das
Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) em
Aparecida de Goiânia- Goiás está sempre preocupado em
fazer do simples e do
prático o mais bonito
e acessível aos seus
educandos, trabalhando sempre pela preservação da vida e do
meio ambiente. Por
esse motivo criou o
Grupo de Percussão
e Dança – VIBRALATAS, nome escolhido
pelos próprios educandos do Giovanni

Pini há oito anos, época
em que foi criado. Isso
só se tornou possível
graças à liberdade para
criar e a confiança que
a diretora institucional
Ir. Celuta da Cunha Teles depositou no grupo.
O Centro Juvenil Padre Giovanni Pini, além
do VIBRALATAS tem
outras atividades de
segunda a sexta como:
apoio pedagógico, oficinas de artes, petcolagem, esportes, coral,
higiene e beleza, contação de história, jogos educativos, balé,
natação com apoio da
Prefeitura de Apareci-

da e culinária. A Obra
para a maioria dos educandos e educandas é
como se fosse a sua segunda casa. Porque ali
sentem-se acolhidos e
valorizados, pelos educadores e Irmãs que
procuram despertar em
cada educando “a corda
que vibra”.
Portanto cuidar da
vida é a missão educativa do Centro Juvenil
Pe. Giovanni Pini, que
a cumpre através dos
ensinamentos de Jesus,
a intercessão de Maria
Auxiliadora, Dom Bosco e Madre Mazzarello.

9) Objetivos:
Objetivo Geral:
• Trabalhar sempre pela preservação da vida e do meio ambiente
através do talento musical.
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10) Descrição da Experiência
Os
instrumentos
eram todos feitos
com materiais recicláveis. Depois recebeu outros instrumentos fabricados.
Mas mesmo com a
introdução de instrumentos
não-recicláveis
vem
preservando
suas
características originais.
O grupo começou
pequeno, desacreditado pelos próprios
educandos e comu-

nidade que não viram
essa novidade com
bons olhos. Mas na sua
primeira apresentação
emocionou a todos com
ritmos alegres e agradáveis aos ouvidos e
gostos de todos. E assim, no passar dos anos,
foi crescendo ganhando
forma e conquistando
espaço no mundo dos
ritmos, danças e músicas.
Durante esses anos o
VIBRALATAS sempre manteve atuante

não só dentro da obra
como fora. Inclusive em
outros municípios vizinhos fazendo apresentações e abrilhantando
eventos.
O grupo apesar de ser
elogiado em todas as
suas apresentações e
frequentemente convidado a apresentar em
diversos lugares, não
tem patrocinadores. É
custeado pelo Centro
Juvenil que dá total
apoio financeiramente
14
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na confecção dos uniformes, reposições de
instrumentos e assessórios necessários e

apoio moral para o bom
desempenho da banda.
A escolha para participar do VIBRALATAS

é por interesse o que
torna as atividades do
mesmo, mais produtivas.

11) Avaliação da Experiência
A avaliação é feita
através de relatórios
de desempenho de
cada participante e do
grupo em geral.

A resposta da socieda- do cada vez mais, o que
de também é outro feito torna maior a visibilipositivo porque o aco- dade da banda.
lhimento e a aceitação
ao grupo vêm crescen-
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12) Depoimentos:
“Eu gosto da percussão porque
no futuro podemos ser alguém
na vida. Nós temos mais conhecimento sobre os instrumentos e assim vamos aprendendo
cada dia com a percussão.” Andressa Moreira da Silva

“Eu gosto da percussão porque a
gente aprende muitas coisas feitas
pelas próprias mãos, no começo
achamos muito estranho, mas depois nos acostumamos com a percussão, aprendemos a valorizar as
coisas porque não é só usar e jogar no lixo podemos fazer muitas
coisas como, por exemplo, com a
lata de extrato.” Gabrielly Barreto de Lima

“A percussão hoje nos ensina
muitas coisas, por exemplo: a
lata de tinta, tarol e outros instrumentos que aprendemos tocar e cuidar. Também nos leva
para vários lugares que nunca
tínhamos ido. E no futuro podemos passar isso para outras
pessoas. Eu acho muito bom a
percussão.” Isabela Anunciação Santos
“Eu acho a percussão
muito boa, as músicas
são muito agitadas e
aprendemos muitas
coisas que nós não
sabíamos, espero que
continue assim...” Miriely Ferreira de Jesus

Arte e comunicação: duas dimensões
características do ser humano....
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1)

Inspetoria Laura Vicuna
- BMA

Nome da Experiência:

Filosofia X História e Comunicação:
Parceiras construindo a educação

2) Nome da Cidade:
Manaus – Amazonas – Brasil

3) Nome da Instituição em que se realiza a experiência:

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora
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4) Nome do responsável pela experiência:
Professora RAYLA GALVÃO de Filosofia. Professor MARIO PARCIUS de História, Equipe Técnico-Pedagógica e Departamento de
Comunicação.

5) Grupo participante:
Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

6) Faixa etária:
11 a 14 anos

7) Tempo de duração da Experiência:
Um ano
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8)

Justificativa

Considerando que, na
atual conjuntura, a comunicação determina
a forma de convivência humana, a escola
deve, sim, pensar a
educação também no
enfoque da comunicação, Educomunicação, que deve constituir-se em uma sólida
referência para toda e
qualquer ação educacional e/ou educativa.
O primeiro grande
ganho para a educação é que a comunicação reforça nos
alunos a consciência
de serem cidadãos de
uma sociedade global,
desenvolvendo neles
a capacidade de orientar-se, dialogar, produzir o saber, veicular

uma ética e um estilo de
vida, com novas formas
de pensar, sentir e agir.
Com o avanço da educação em todas as áreas do conhecimento, os
estudiosos e profissionais da referida ciência
sentiram a necessidade
de estabelecer parcerias
com outras ciências,
particularmente com a
comunicação, considerando que esta perpassa
por todas as outras.
Nesse sentido, o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora acredita nos
novos espaços transdisciplinares que aproximaram, tanto de forma
teórica quanto programática, os tradicionais
campos da educação e
da comunicação social,

ambas importantíssimas para a formação do
ser humano.
Acredita, ainda, na
Educomunicação enquanto conjunto das
políticas e das ações
inerentes à planificação, à atualização e à
avaliação dos processos
e produtos destinados
a criar e reforçar ecossistemas comunicativos
nos ambientes educativos presenciais e virtuais, que abre novos
caminhos à educação,
oferecendo-lhe a utilização dos meios de comunicação como complemento fundamental
a ser acrescido nos currículos e programas escolares.

9) Objetivos:
Objetivo Geral:
• Incentivar a pesquisa científica no campo da Educomunicação, para
a formação sistemática dos professores nessa área.
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Objetivos Específicos:

• Proporcionar espaço de estudo e reflexão sobre as atuais tendências
pedagógicas, entre elas, a educomunicação.
• Ampliar os processos na ótica da Educomunicação nos espaços da
escola, consolidando sempre mais as experiências educomunicativas.
• Promover, sistematicamente, a multiconectividade educação-comunicação na sala de aula, aproveitando os meios existentes no Âmbito da
Comunicação.
• Sistematizar conhecimentos e informações nas diversas disciplinas
relacionando-as com a comunicação, a partir do cotidiano dos alunos
que vivenciam a relação educação-comunicação.

10) Descrição da Experiência
Na perspectiva salesiana, a comunicação é uma dimensão
essencial para o trabalho com a juventude. Em Dom Bosco e
Madre Mazzarello,

descobre-se uma forte e acentuada necessidade de comunicação
e uma rara habilidade
para instaurar relações
autênticas. A comunicação não é percebida

somente do ponto de
vista instrumental, mas
há uma ênfase no estilo
de relações e conexões
que favorecem a ação
educativa, na
complexa in- 20
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teratividade da comunicação-educação-evangelização.
Constata-se que a humanidade está imersa
na cultura da comunicação, com paradigmas novos, cenários
mutantes, novas formas de linguagens,
códigos, modos diferentes de nos relacionar, questionar, enfim,
modos diferentes de
ser e agir. A “cultura da comunicação”
é uma realidade de
fato. A vida é marcada pela comunicação.
Tudo quanto fazemos
e experienciamos no
cotidiano passam pela
comunicação.
Em se tratando da
relevância da comunicação no processo
educativo percebe-se
que é total. No cenário
educacional, a formação é chamada a interceptar as novas tecnologias o que significa
aceitar a necessidade
de uma mudança cultural em relação à mídia, entendida como
recurso integral para
a intervenção pedagógica. Implica repensar

o significado do ensino
e aprendizagem, com
especial atenção às exigências formativas do
sujeito e à personalização do processo educativo.
Um dos desafios hoje,
para a esfera educacional é transformar cada
ambiente educativo em
um ecossistema comunicativo que considere
experiências culturais
heterogêneas e as novas
tecnologias da informação e da comunicação.
Na visão educacional
entende-se que o ecossistema comunicativo
é o próprio ambiente
educativo, é o conjunto
de relações, o clima da
escola, o trabalho em
equipe.
Considerando que a
educomunicação se fundamenta na convicção
de que a pessoa humana é um ser em relação
e na constatação de que,
hoje, em termos de educação, se está diante de
um novo sujeito, com
uma nova percepção de
espaço, de tempo e de
ação. A comunicação é
compreendida como um
componente do proces-

so educativo, uma modalidade dialógica, uma
forma de relação estratégica que se estabelece entre a educação e a
própria comunicação.
A partir dessas convicções, direção, equipe
pedagógica e professores do Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora
somam forças e esforços para não dissociar
a educação da comunicação. Ambas têm
sua própria autonomia,
suas convergências e
contribuições sólidas
na dimensão de reciprocidade: a alteridade é a
dimensão constitutiva
deste cenário de vozes
que polemizam entre si,
dialogam e se complementam.
Toda e qualquer interatividade com os alunos
sabemos que é bem-vinda! Não diferentemente
acontece com a sala de
aula. A aula além de ficar mais interessante
para o aluno, levando-o
a uma participação mais
efetiva,
consequentemente,
a
aprendizagem
21
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alcança um re-
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sultado bem melhor e
mais proveitoso.
A perspectiva fundamental é de consolidar esse tipo de experiência em todas as
disciplinas e em todos
os níveis de ensino,
adotando novas políticas-pedagógicas, a
fim de conseguirmos
estabelecer conexões
entre o diálogo pedagógico e a tecnologia, educando, assim,
os alunos como um
todo, até porque ele

passa a maior parte de
seu tempo interagindo
com as redes sociais.
Não dá mais para separar Comunicação da
Educação tamanha é a
consistência de ambas,
projetando desse modo
o novo profissional: o
educomunicador.
A experiência é concluída quando os alunos divulgam os resultados dos trabalhos
na rádio da escola, nas
redes sociais e nos seus
blogs pessoais. A pers-

pectiva fundamental é
de consolidar esse tipo
de experiência em todas as disciplinas e em
todos os níveis de ensino, adotando novas políticas pedagógicas. As
referidas experiências
têm plena aceitação por
parte de toda a Comunidade Educativa.

11) Avaliação da Experiência
A avaliação adotada pela Escola é feita pelo processo contínuo, portanto,
a referida experiência como todas as outras, são monitoradas e avaliadas
pelos professores envolvidos na atividade, pelos próprios alunos e pela
equipe técnico-pedagógica, obedecendo as seguintes etapas:
•
Discussão e aprovação da Atividade a ser desenvolvida
•
Projeção de responsabilidades coletivas e/ou individuais
•
Desenvolvimento total da Atividade em pauta
•
Socialização da mesma, com possibilidades de ajustes.
•
Apresentação
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12) Depoimentos:
Meu nome é Laura Rocha de Lima: Eu, particularmente, adoro esse tipo de atividade integrada,
porque alarga os conhecimentos, o aprendizado
torna-se dinâmico, saímos da “mesmice” e a aula
em si é bem mais interessante. Amo Filosofia porque nos ensina a organizar e a refletir nosso pensamento, e a conexão com a História que é a nossa
própria vida, fica fantástico.

Me chamo Paulo Henrique Soares de Albuquerque, e quando
minha turma começou a desenvolver algumas atividades junto
com a Comunicação, sobretudo, quando os professores deixaram que a gente fizesse vídeo, blog, etc.… fiquei feliz demais
porque amo informática em todos os sentidos. A escola está
bem melhor depois que os professores começaram a trabalhar
de forma conectada com outras disciplinas, em especial, com a
comunicação.
Eu sou a Camila Botelho Neves, e tenho a honra de estudar numa escola robusta, com mais de 80 anos de existência, mas que caminha e acompanha os tempos atuais...
Prova disso, é que o meu Colégio Auxiliadora soube, de
forma esplêndida, conectar a educação tradicional, com
bases sólidas, com a educação moderna, buscando nos
oferecer uma educação de qualidade que desenvolva-nos
integralmente. Parabéns Colégio Auxiliadora!
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Gestão do Conhecimento e
Comunicação Estratégica

Paradigma determinante à cultura organizacional
e à formação de novos perfis profissionais
“O talento da sua Empresa depende do talento de seus profissionais”
Ir. Maria Socorro Tabosa- FMA

Introdução
Os fenômenos da gestão do conhecimento e comunicação estratégica são vivenciados todos os dias e
a cada momento nas organizações.
Tais fenômenos têm benéficos
efeitos e características que integram planos, unem as pessoas e fazem bem às organizações e seus integrantes.
Atualmente o conhecimento tem
sido uma importante ferramenta para o sucesso das organizações,
considerando que a partir do domínio do saber é possível desenvolver
estratégias dinâmicas no cenário que
a empresa está inserida. As mudanças econômicas, tecnológicas, política e sociais causaram uma profunda
transformação na estrutura de valores da sociedade, em que o conhecimento passou a ter uma importância
fundamental em todas as atividades
econômicas, transformando-se em
seu principal recurso estratégico.
Pois “à medida que muda o ambiente
organizacional, como se diz no jargão dos estrategistas, a organização
precisa aprender a executar novas
tarefas e dar conta das antigas com
mais rapidez e eficácia” (GRAVIN
et al., 1998 p.58). Stewart (1998, p.5)
afirma que “o conhecimento tornou-se um recurso econômico proemi-

nente – mais importante que a matéria
prima; mais importante, muitas vezes,
que o dinheiro”. Se antes o que gerava riqueza e poder eram os fatores de
produção tradicionais – capital, terra
e trabalho – atualmente, segundo o
Banco Mundial , 64% da riqueza mundial advém do conhecimento (NEEF,
1998). Isso permite concluir que, na
busca de atingir um desempenho superior, as organizações dependem hoje
menos de recursos materiais e mais da
qualidade do conhecimento. Daí a importância da Gestão do Conhecimento
(GC) e da Comunicação Estratégica,
(CE) como paradigma determinante à
cultura organizacional e à formação de
novos perfis profissionais.
Entendendo-se gestão do conhecimento como um processo lógico de
processamento de informações e procedimentos que a modernidade tecnológica englobou e cuja aplicação obrigaria a novos investimentos em pessoal
e material, até desfigurar a tradicional
imagem conquistada com tanto esforço.
Em outras palavras, a gestão é a
disciplina que torna produtivos os “saberes” de vários campos do conhecimento. É por meio dela que as outras
inovações produzem seus
efeitos. Sem uma boa Ges- 24
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tão do Conhecimento e Comunicação Estratégica os melhores planos
e as mais brilhantes estratégias são
conduzidos ao fracasso. Por conseguinte, os dois fenômenos, GC e CE,
devem caminhar de mãos dadas. A
Comunicação Estratégica é o motor
da Gestão do Conhecimento.
A expressão “comunicação estratégica” trata de um campo em expansão, enriquecido e questionado
por contribuições de inúmeras áreas das ciências humanas e das novas tecnologias de informação, cujos

primeiros territórios historicamente
são o mercado e o que se produz nas
linhas de produção, lugar pioneiramente observado e analisado por Frederik
Taylor. Com várias ideias administrativas e de marketing, a comunicação tem
criado valor para as organizações.
O referido trabalho enfatiza os fundamentos da gestão do conhecimento,
fundamentos da comunicação estratégica, a cultura organizacional e apresenta o modelo de organização, tendo
como referência o modelo de Angeloni.

Fundamentos da gestão do conhecimento
A sociedade e as organizações estão vivendo uma nova etapa do pensamento administrativo.
O cenário da Globalização, desde o final do século XX, trouxe novos interesses e necessidades para a
sociedade. A informação e conhecimento que sempre estiveram presentes nas organizações, vem mudando
a concepção de seu valor e seu papel
ao longo do processo de desenvolvimento da teoria administrativa e da
sociedade.
O contexto atual, no qual vivemos, vem sendo chamado de Era da
Informação e/ou Era do Conhecimento e vem sofrendo uma série de
transformações com a chegada da
era digital, afetando os vários contextos: político, econômico e social
em virtude das inúmeras mudanças
que estão ocorrendo na sociedade e
por conseguinte nas organizações.
O entendimento do funcionamento do mundo dos negócios em todos
os seus aspectos faz-se fundamental
para a tomada de decisões bem su-

cedidas. Os fatores ambientais como
forças competitivas, regulamentos, legislação e tendências socioeconômicas
constituem um ponto de partida para
decidir como organizar e gerenciar os
fatores internos da organização, bem
como, os recursos humanos, a infraestrutura, a estrutura organizacional e
a definição de estratégias. A informação e conhecimento neste novo cenário
mundial passam a serem vistos como
ativos que precisam ser gerenciados
assim como qualquer outro bem tangível. Diante dessa realidade, para que
as organizações possam obter sucesso
e diferencial competitivo devem compreender o processo de gestão do conhecimento e a importância do capital
humano, bem como os diferentes modelos de gestão que nasceram a partir
das necessidades das organizações se
adaptarem à evolução da sociedade.
Faz-se mister, portanto, aprofundar
esses conhecimentos e refletir sobre as
diversas mudanças que estão ocorrendo na sociedade
25
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ganizações. Apesar de não se tratar
de algo novo, torna inovador o desenvolvimento de processos nas organizações e na sociedade como um
todo.
Falar de comunicação, de conhecimento, é falar de humanidade, de
vida, de ser humano, à medida que o
homem lida com tais questões desde
sua origem, ainda no período primitivo, como as pinturas rupestres,
com os pré-socráticos, com a cultura milenar e assim por diante. Desde
sempre, evidencia-se sua preocupação em registrar e transmitir sensações, percepções, acontecimentos,
tudo o que lhe diz respeito individual e coletivamente, enfim, o registro
de sua história.
Em todos os seguimentos, as
organizações sempre tiveram, e
continuam tendo, mecanismos de
construção, desenvolvimento e manutenção da sua memória, bem como
da transição e compartilhamento de
suas práticas, conhecimentos e competências e/ou habilidades, através
de ambientes adequados à promoção
do saber, a exemplo da utilização dos
arquivos, bibliotecas, museus, escolas... valiosas fontes de informação.
De fato, a gestão do conhecimento tornou-se tema privilegiado
no universo das preocupações mais
candentes de nossa época, principalmente nas duas últimas décadas,
devido às amplas possibilidades de
processamento, armazenamento e
acesso à informação e dados, amparados nas tecnologias de informação
e comunicação.
Para Zabot (2002), conhecimento
é o ativo de produção mais importante diante dos ativos tradicionais
de mão-de-obra, capital e tecnologia.

Se antes o valor central era a produção
em massa de mercadorias, valorizadas
em sua imaterialidade produtora de
inovação, criatividade e serviço.
De acordo com Nonaka e Takeuchi
(1995), a essência para a criação efetiva
do conhecimento organizacional está,
fundamentalmente, na conversação do
conhecimento tácito em explícito, com
a participação direta na tecnologia da
informação como elemento de apoio.
“Numa economia na qual a única certeza é a incerteza, a única fonte de vantagem competitiva é o conhecimento”.
A fase da revolução industrial e seu
paradigma tecnocrático, modelos de
gestão com moldes em uma estrutura
de comando e controle – taylorismo-fordismo e seu sistema de operacionalização, voltado aos resultados quantitativos, gradativamente vai sendo
suplantado por uma modelo de produção, não mais em larga escala, mas de
produção segmentada, onde o mais importante engloba o nível de criatividade e intelectualização dos indivíduos,
que compõem a organização e se torna
responsável pela inovação e resultados atingidos. Trata-se da mudança de
um paradigma que coloca o homem no
centro, não na periferia, do processo de
trabalho.
A inserção desse novo paradigma
no cerne das discussões, deve-se ao
desafio gerencial em lidar com um elemento, o indivíduo, simultaneamente
abstrato e real, considerando o resultado do trabalho de natureza qualitativa
e diferenciada que essa nova forma de
produzir assegura às organizações. O
desafio no qual se debruçam as empresas é o de “gerenciar” conhecimento,
devido a sua natureza pessoal, intransferível e subjetiva, conforme
ratificado por autores como 26
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o Polanyi, filósofo húngaro do início
do século XX, cujo trabalho foi alicerce importante para autores como
Nonaka e Takeuchi, Karl Sveib e outros tantos. Nesse sentido, boa parte das discussões resume em, através da compreensão da abrangência
do termo Gestão do Conhecimento,
identificar dispositivos que permita
o uso de indicadores de desempenho.
A consideração de que as pessoas,
fontes verdadeiras de conhecimento
das empresas, representam recursos
e despesas, passa a ser desprezada
em lugar de uma perspectiva que
admite o indivíduo como principal
força intangível interna. Hoje os investimentos em processos e tecnologias levam em consideração o fator
humano como principal combustível
para a competitividade e inovação
nas organizações.
É inegável que o auxílio das tecnologias e demais sistemas avança-

dos, são imprescindíveis à Gestão do
Conhecimento, da mesma forma em
que o fator humano o é. Em primeiro
momento, pela amplitude possível no
desenvolvimento dos processos cotidianos; depois pela possibilidade e flexibilidade, compartilhamento de valores,
experiências e ideias que a integração
dos fatores humanos e tecnológicos
poderá promover. Evidente, entretanto, que se trata de uma proposta a ser
introduzida, fortalecida e estimulada
pelas corporações, através da alta direção, na medida em que reunir e compartilhar informações individuais para
a construção do conhecimento organizacional, que se encontra fortemente atrelada a uma estrutura e política
alinhadas a uma cultura que favoreça
tal procedimento. Seguimos com a reflexão sobre os fundamentos da Comunicação Estratégica.

27

Educomunic@ndo
Fundamentos da Comunicação Estratégica
Comunicação estratégica é aquela comunicação que cria valor para
a organização e também para a sociedade. Todas as áreas dos relacionamentos das empresas e instituições têm importância ímpar na
manutenção, construção, defesa da
imagem organizacional e na criação
de valor organizacional. A comunicação estratégica tem como um
de seus suportes a integração da
administração de todos os campos
comunicacionais de uma organização. Podemos afirmar também que
o status de comunicação integrada é
fundamental para a criação de valor
perene para a organização, pois na
atualidade os públicos percebem as
organizações por qualquer uma de
suas vertentes comunicacionais, e
não só pela comunicação mercadológica.
As empresas necessitam do ambiente da democracia e precisam
criar e operar políticas de relações
públicas, dentro das quais o planejamento de comunicação e as suas
ações são componentes fundamentais para o sucesso dessas políticas.
Cada caminho desenhado e cada
passo trilhado pela organização na
execução de sua missão devem levar
em conta os interesses dos públicos
envolvidos. No campo da comunicação empresarial, as influências
concorrenciais levam a criação de
conceitos como o endomarketing,
que é uma das mais novas áreas da
administração e busca adaptar estratégias e elementos do marketing
tradicional, normalmente utilizado
no meio externo às empresas, para
uso no ambiente interno das corpo-

rações. Ou seja, uma área diretamente
ligada à de comunicação interna, que
alia técnicas de marketing a conceitos
de recursos humanos. Já o endobranding é uma nova forma de reforçar a
marca.
Houve uma mudança do cenário e
das diretrizes das empresas, que agora
precisam focar não somente o seu produto, mas o mercado como um todo,
despertar novas atitudes, provocar desafios e mudanças na comunicação corporativa e nas relações comunitárias,
exigindo profissionalismo organizacional.
No campo educomunicativo, as bases de um novo modelo comunicacional
é apontado por Jesús Martín-Barbero:
a inter-relação comunicação e educação, como a primeira teoria latino-americana de comunicação. Paulo Freire,
por sua vez, desponta como o educador
que definiu bases sólidas para gestar os
espaços dos ecossistemas comunicativos, pois sua teoria dialógica, baseada
em colaboração, união, organização e
síntese cultural, aproxima-se do conceito de Educomunicação. A Educomunicação é um campo teórico-prático
integrado e integrador que pressupõe
um modus operandi que reconceitua a
relação comunicação e educação. Nestes termos, o educomunicador é aquele profissional que, tendo em conta as
possibilidades comunicativas colocadas
pelas NTIC, gera e gerencia ecossistemas comunicativos, que são exatamente, os novos cenários que provocam desafios de mudanças nas organizações
educacionais.
Realmente as novas tecnologias possibilitaram a
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de conexão entre áreas do conhecimento distintas e a criação de uma
dimensão por onde transitam ideias
e conceitos díspares, permitindo à
humanidade vivenciar novas experiências no saber, no fazer, no sentir.
A importância que a comunicação estratégica assumiu na sociedade atual nos obriga a olhá-la como
uma nova força nas relações cotidianas, em todas as esferas sociais. Está
claro que a Comunicação estratégica
é tão fundamental quanto o departamento financeiro ou de recursos
humanos em uma empresa. Como já
citado acima: a comunicação estratégica é o motor da gestão do conhecimento.
Hoje, mais do que nunca, o caminho a ser trilhado nas organizações
educomunicativas é o da ousadia.

Não ter medo de errar, sabendo-se que
se aprende também com os erros. Só
não dá para insistir neles. A Comunicação estratégica é bandeira do gestor
do conhecimento, no seu dia a dia, e
com ela, vencerá os desafios, atravessará fronteiras, reinventará processos,
inovará e procurará unir forças, talentos e sobretudo criar ecossistemas comunicativos.
Para SOARES, o Ecossistema comunicativo é um termo usado “como
figura de linguagem para nomear um
ideal de relações, construído coletivamente em dado espaço, em decorrência
de uma estratégia de favorecer o diálogo social, levando em conta, inclusive,
as potencialidades dos meios de comunicação e de suas tecnologias.”
Porém, tudo implica a implementação de uma cultura organizacional.

Cultura Organizacional
A implementação bem-sucedida
de um sistema de gestão do conhecimento está estreitamente relacionada com a análise crítica da cultura
organizacional existente. Por cultura organizacional Schein (1992) diz
que é o que diferencia as organizações na forma como novos membros aprendem a maneira correta
de perceber, pensar e sentir-se em
relação aos problemas que afetam a
organização. Fleury (1989), por sua
vez, define a cultura organizacional
como “um conjunto de valores, expressos em elementos simbólicos e
em práticas organizacionais, que em
sua capacidade de ordenar, atribuir
significações, construir a identidade organizacional, tanto agem como
elementos de comunicação e consenso, como expressam relações de

dominação.
Dessa forma, a cultura de uma organização é um sistema de valores e crenças compartilhados que influenciam o
comportamento daqueles que os compartilham. Cada organização desenvolve sua própria cultura, produzindo
sua identidade, a qual manifestar-se-á
através de padrões de comportamento
assumido pelos funcionários, regendo
sua conduta.
Para alterar a cultura de uma empresa, “necessita-se, através das mais
diversas formas, motivar as pessoas
a buscar a aprendizagem continuada,
isto pressupõe que os indivíduos dentro da organização tenham liberdade
para questionar e alterar suas práticas, convicções e valores, ou
seja, que a aprendizagem e
29
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valores básicos da organização, sem
o que não poderá mudar sua cultura.
No entanto, isso não é um processo
fácil de implementar, pois a cultura
organizacional pode ter pressupostos disfuncionais, em especial nas
organizações em mudança, pois toda
inovação pode ser ameaçadora.
Vasconcelos (1995, p.231) diz
que “nenhuma empresa é implantada num determinado espaço. Ela,
antes, nasce dele, e está implicada
com ele. Uma empresa está necessariamente envolvida pelo ambiente que a cerca”. A empresa além de
ser uma entidade econômica com a
função empreendedora e produtiva“,
deve ser entendida também como
uma unidade sociocultural, palco de
fenômenos de socialização e de aculturamento” ( BARROS e PRATES,
1996,p.14).
De acordo com Barros e Prates
(1996), alguns traços culturais que
impactam e agem sobre o sistema de
gestão são: a concentração do poder,
o paternalismo e a postura de espectador. Na cultura de concentração do
poder, há a transferência da responsabilidade pela tomada de decisão
para as instâncias superiores e isso
faz criar “um vínculo vicioso em
que os liderados se mostram sempre
inexperientes em tomar a decisão e
os líderes concentram decisões de
caráter mais operacional” (Barros
e Prates, 1996,
p.80-81). Como
consequência os
liderados mostram-se incapazes de assumir
responsabilidade
e aprender com

seus próprios erros.
O processo de inovação e mudança,
consequência lógica do aprendizado
organizacional, também sofrem impactos negativos, sendo muito afetado pelo
traço da postura de espectador, pois,
como esclarece BARROS e PRATES,
“é comum observarmos pessoas com
ideias inovadoras, mas se não houver
uma recomendação explícita do chefe
para desenvolver o projeto, as ideias
ficam apenas como ideias. Mesmo porque é pouco claro ou até mesmo inexistente o incentivo ao risco, inerente à
inovação e a proposição de melhorias”
(1996,p. 99). As práticas gerenciais voltam-se muito mais para a manutenção
da situação atual do que para a busca
da inovação e mudança.
Esta postura não é adequada para o
processo efetivo de Gestão do Conhecimento. Nele espera-se que o papel da
liderança seja o de ajudar as pessoas
a aprender. Para tanto, deve articular
uma relação de confiança e compreensão entre os membros da organização, estimulá-los a trocar informações
e criar ambientes organizacionais que
facilitem a socialização do conhecimento, pré-requisitos para a criação de um
ambiente de aprendizagem.
Passa-se a apresentar um modelo
de gestão do conhecimento baseado no
modelo de Angeloni.
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Modelo de organização de Gestão do
Conhecimento
O modelo escolhido para a construção de uma Gestão do Conhecimento é composto de três dimensões
integrantes e interdependentes: a
dimensão da infraestrutura organizacional, a dimensão de pessoas e a
dimensão da tecnologia. Partindo
da proposta tridimensional de Prax,

algumas variáveis foram selecionadas
para compor cada uma das dimensões
abordadas.
A figura a seguir possibilita a visualização do modelo de organização de
Gestão do Conhecimento e Comunicação estratégica.

Compartilhamento

INFRA-ESTRURURA
ORGANIZACIONAL

Criatividade e inovação
Bases

TECNOLOGIAS
Data Warehousing

Modelos
mentais

Aprendizagem

EMPRESA DA ERA
DO CO NHECIMENTO

Estrutura
Intuição

Visão Holística

Cultura

Worflow

GED/EED

Estilo gerencial

PESSOAS

Neste modelo destacam-se duas
grandes ideias: uma que as organizações do conhecimento são aquelas
voltadas para a aquisição, criação,
compartilhamento, utilização e armazenamento do conhecimento.
Outra, que para uma organização
migrar do modelo tradicional de gestão para o modelo de organizações
do conhecimento terá que trabalhar
e repensar três dimensões: a infraestrutura da organização, o perfil das

Fonte: Angeloni, 2002

pessoas que a compõem e a tecnologia utilizada. Foi com base nessas três
dimensões que Angeloni em 2002 desenvolveu seu modelo de organização
do conhecimento.
A figura acima está representada
em forma de átomo. Esta representação visa destacar que nenhuma das dimensões como nenhuma das variáveis
que a compõem é mais importante que
a outra.

Dimensão da infraestrutura organizacional
A dimensão da infraestrutura or- do composta pelas variáveis:
ganizacional, se refere à construção
Visão holística: é um
de um ambiente favorável ao objetivo novo paradigma da sociedada organização do conhecimento sen- de e das organizações que
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procura desenvolver nos integrantes
das organizações a visão sistêmica,
buscando as interseções e interações
da cada parte com o todo evitando o
vislumbramento dos acontecimentos
e dos processos organizacionais de
forma fragmentada. Para tal, torna-se importante trabalhar a cultura da
organização e a busca de um estilo
gerencial que rompa com as características de comando e de controle
e passe para uma gestão participa-

tiva. É importante que a organização
disponha de uma estrutura organizacional flexível. As estruturas rígidas
propostas pelos teóricos do início do
século, como Taylor e Farol, entre outras não são aquelas mais adequadas a
um ambiente organizacional que exige
uma rápida e constante (re) adaptação
do meio organizacional e a efetiva participação de todos os colaboradores da
organização.

A dimensão da pessoa
Nessa dimensão estão agrupadas
as principias competências humanas
a serem desenvolvidas e efetivamente adotadas em ambientes organizacionais voltados à gestão do conhecimento. Numa visão de totalidade,
essa dimensão refere-se à integração
dos vários níveis de conhecimento
e de expressão, à ação coordenada
de todos os indivíduos e ao desenvolvimento de suas habilidades. As
condições para ampliação do conhecimento estão vinculadas também à
reeducação do ver, do ouvir e do corpo. Aprender e desaprender são qualidades essenciais aos colaboradores
inseridos nas organizações da era do
conhecimento digital.
Nesse contexto a figura do líder
e seu perfil funcional assume novas
configurações, tal qual a capacidade
de construir uma visão compartilhada, de trazer à tona modelos mentais vigentes e de incentivar padrões
mais sistêmicos de pensamento. A

visão comparativa refere-se à existência de objetivos comuns entre as pessoas, atuando de forma agregadora; os
modelos mentais dizem respeito à maneira com que as pessoas se utilizam
para entender e explicar a realidade,
e a visão holística envolve habilidades fundamentais, tais como enxergar
inter-relação e processos, distinguir
a complexidade de detalhes da complexidades dinâmica e evitar soluções
sintomáticas.
A dimensão do homem destaca a
necessidade de se considerar o agente
humano nas organizações como artífice criador de conhecimento, e que as
organizações, para não sucumbir, devem proporcionar condições pertinentes ao trabalho criativo. O modelo de
empresa hierárquica, em que a cúpula
diretiva pensa e a base operária age,
está dando passagem a um novo modelo, em que as ideias e ações devem
acontecer, e serem valorizadas em todos os níveis organizacionais.

A dimensão da tecnologia

Os avanços ocorridos no setor
tecnológico, mais especificamente no
que diz respeito à tecnologia da comunicação e informação, comprovam
o surgimento de um novo desafio
para as organizações. Essa dimensão,

fornece a infra-estrutura que permite
a captura, o armazenamento, a disseminação e o processamento das informações e dos conhecimentos
organizacionais, bem como a 32
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fazem parte da organização, possibilitando assim o trabalho colaborativo.
A implementação de uma infraestrutura tecnológica constitui-se na
terceira dimensão da gestão do conhecimento. Computadores, redes e
softwares são ferramentas que estão
sendo disponibilizadas para criar, armazenar, resgatar e distribuir conhecimentos. As organizações necessitam
utilizar esses recursos tecnológicos
para gerenciar seu conhecimento acumulado e em desenvolvimento.
Dada a multiplicidade de tecnologias disponíveis no mercado, sele-

cionamos as redes, data warehouses,
workflws e gerenciamento eletrônico
de documentos (GED) como as principias tecnologias de suporte à engenharia da gestão do conhecimento e comunicação estratégica.
Esse modelo de organização, portanto, surge como uma resposta para
as organizações conseguirem viver em
ambientes de constantes mudanças,
auto organizando-se para se adaptarem as mudanças, compreendendo o
ambiente empresarial não como um
sistema complicado, mas como um
ecossistema comunicativo.

Conclusão
O aumento da competitividade e
o intenso desenvolvimento tecnológico tem imposto constantes desafios às
organizações no sentido de rever constantemente suas formas de gestão e de
adaptação ao ambiente no qual estão inseridas. A transição da sociedade industrial para a sociedade da informação e
do conhecimento e nos últimos tempos
para a sociedade digital, no qual o processo produtivo baseia-se no ciclo informacional, que se constitui da aquisição,
armazenamento, processamento, difusão
e utilização da informação.
Essas mudanças geram períodos de
crises e incertezas, que juntamente com
a globalização e a informatização criam
a necessidade de compreensão da mesma, de forma a possibilitar a criação de
estratégias diferenciais para que possam
assegurar a sobrevivência dessas organizações nesse novo contexto econômico, político e social.
O novo paradigma organizacional,
no entanto, impõe a adoção de um enfoque e uma metodologia sistêmica (BORBA et al, 2004) em substituição à lógica
taylorista do paradigma anterior (modelo analítico de pensar), que até então
molda a forma de gerir as organizações.
Acontece que a maioria dos sistemas de
GC é concebida apenas como processo
de administração da informação (identificação das necessidades, organização

e armazenamento em banco de dados e
distribuição através da internet, intranet,
etc.). Esquece-se que o conhecimento organizacional por si só não existe, pois ele
decorre de uma soma do conhecimento
dos indivíduos que compõem a organização, sendo, como defendem Nonaka e
Takeuchi (1997).
A tecnologia serve para facilitar sua
partilha e não para substituir as suas origens humanas, é apenas facilitadora do
processo, pois “a tecnologia isoladamente
não transforma uma empresa em criadora do conhecimento” (DAVENPORT E
PRUSAK 1998, p.171). Isso implica maior
exigência das organizações, mais ênfase
no gerenciamento do conhecimento e não
apenas na administração de dados e informação, sendo necessário implementar
sistemas de gestão do conhecimento atrelado a comunicação estratégica nos diversos setores da organização. Setores nos
quais, a informação seja o recurso-chave
para que os gestores dissipem as incertezas no gerir as mudanças que lhe permitirão inovar e manter a empresa fortalecida
no futuro.
A ideia pertinente é perceber nas organizações educacionais, as tendências da
Gestão do Conhecimento e da comunicação estratégica, na formação de
novos perfis profissionais.

33

“A beleza eleva espontâneamente o espírito do que a contempla; por outro lado,
qualquer produção artística pode apresentar e significar profundamente a
condição humana; pela percepção sensível, torna possível a descoberta das realidades espirituais”.
Commnio et progressio n. 55

Educomunicação:
o novo nome do sistema Preventivo

