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O mais íntimo, talvez o mais essencial do ser humano é a intuição, 

 a emoção, o amor, os sonhos, a vida toda,  

que estão fora do âmbito racionalista da ciência.  

Francisco Gutiérrez 

 

EMENTA 

A pedagogia da comunicação e educação para comunicação e sensibilidade. O pesquisador-

professor, o contexto comunicacional e a cultura matrística. (Gutiérrez e Assmann) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com esta disciplina esperamos que os alunos sejam capazes de: 

 buscar novas racionalidades para pensar a pesquisa e o fazer educativo; 

 refletir sobre a cultura matrística entrelaçada coma a Pedagogia da Comunicação 
 

PROPOSTA DE CONTEÚDOS/CRONOGRAMA 

 

30/10 término do texto do Snyders 

6/11 – Relações entre escola e vida cotidiana: Entrevista com Gutierrez (PORTO, 1997) 

Dimensão pedagógica das novas tecnologias da comunicação e informação (GUTIÉRREZ 

In: PORTO, 2003) 

Aprendizaje y intercambio de saberes: una propuesta en borrador para el estúdio 

transdiciplinario (Gutiérrez, In: PERES e PORTO, 2006) 

 

13/11– Texto Tania Educação para mídia, pedagogia da comunicação: caminhos e desafios. 

(In: Penteado, 1998) todos 

Ecopedagogia e cidadania Planetária  (Gutierrez e Cruz Prado, 2000) 

Trabalho em grupos  

Grupo 1 – parte  I    Maristani e Dani 

Grupo 2 – parte II    Algaídes e Renata 

Grupo 3 – parte II    Cristina e Aline 

 

20/11– Leitura de todo livro:  Semiente de primavera Gutiérrez e Prado (2001) 

Opcional: pantallas sanas, proteínas , golosinas, toxinas (FERRÉS, In PERES & PORTO, 

2006)  

 



27/11 – Reencantar a educação Hugo Assmann (1999,pág. 11- 67) 

 

4/12 e 11/12– SEMINÁRIO Cultura matrística e patrística  (MATURANA, Amar e 

Brincar, 2004, pág. 9 a 115) trabalho em grupos com apresentações em diferentes 

linguagens, para além da verbal 

 

 

JANEIRO e FEVEREIRO  

Hugo Assman e Jung Mo Sung (2003, Competência e sensibilidade solidária), p.13 a 32 e 

90 a 106 

 Falácias epistemológicas, gênero e academia,  p. 9-59 de  Luiz Carlos Restrepo 

Universidade, educação e espiritualidade Malvina Dorneles (In:  PERES e PORTO, 2006) 

E outros dependendo da necessidade.... 

 

 avaliação num "espaço poético" embaixo de um Plátano no Cassino 

 

obs: Todos os textos indicados devem ser lidos com antecedência.  

 

METODOLOGIA: 
O aluno pós-graduando possui liberdade para trazer textos e situações para 

discussão em sala de aula, assim como para sugerir metodologias de trabalho e alterações 

no programa. 

Pretendemos criar situações de ensino-aprendizagem para a realização de: 

- leituras e escritura de textos  

- trabalhos com textos audiovisuais e/ou linguagens comunicacionais 

- discussões dialógicas em pequenos e grandes grupos 

- seminário sobre temas (a ser organizado pelos próprios alunos) 

- reflexões sobre práticas de pesquisas 

 

AVALIAÇÃO: 
Todos os elementos propostos para trabalho estão permanentemente abertos para 

avaliação. No decorrer da disciplina são discutidas (outras) formas de avaliação dos alunos. 

Inicialmente, propõe-se que os alunos sejam avaliados quanto: 

 às leituras e discussões realizadas 

 à elaboração de textos, contendo reflexões sobre as idéias discutidas/produzidas em 

classe 

 à organização e apresentação de capítulos de sua dissertação/tese 
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