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RESUMO 

 
Tratou-se de uma pesquisa sobre a construção de um modo docente de 

ser em meio a intensas transformações no conceber e viver, da sociedade 
contemporânea, na qual velho e novo coexistem lado a lado.  

Considerando a atividade docente um exercício comunicacional, 
constituíram-se em objetivos dessa pesquisa: investigar o processo 
comunicativo, na sala de aula, através de linguagens comunicacionais 
diversificadas; investigar os conhecimentos originados da aproximação - 
professora-alunas - com o conhecimento totalidade; contribuir para que as 
alunas desvelassem preconceitos e estereótipos presentes nas mídias do 
cotidiano. 

Realizei uma pesquisa-ação em meu local de trabalho, o Colégio 
Municipal Pelotense, na disciplina de Didática de Estudos Sociais, com alunas 
do 4º ano do curso Magistério, ao longo do primeiro semestre de 1999. A 
delicadeza das relações construídas, em sala de aula, fizeram-me denominá-
las de relações poéticas na educação e reconhecê-las como parte constituintes 
da Pedagogia da Comunicação. Houve qualificação do caráter processual do 
conhecimento aprofundando sua feição humana e desvelando alguns de seus 
elementos subjetivos, como preconceitos de gênero, classe e raça, subjacentes 
às culturas das quais nós, professoras e alunas, somos partes integrante. 
Observei, também, a relevância da alteridade e das parcerias na resignificação 
do exercício de ser professora e na construção de um novo modo docente de 
ser... 

Neste sentido a metáfora do que entendo ser a profissional professora, 
desta virada de milênio, é a da professora cata-vento, ou seja, a que está em 
permanente movimento e é capaz de gerar energia. É a professora que não 
aceita a história como inevitabilidade e investe na capacidade de mobilizar pela 
amorosidade e pela interlocução. 
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