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Você não precisa saber as coisas a priori,  

porque se sabe a priori mata as coisas.  

(Freire e Horton, 2005,p. 66) 

 

É impossível escapar do conhecimento de que o que é importante  

é saber exatamente o que significa saber...  

Então eu tinha curiosidade, desconforto, perguntas sobre o mundo, sobre ávida...  

eu fazia perguntas até pra mim mesmo  

(Freire e Horton, 2005, p. 79) 
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EMENTA 

O seminário pretende propiciar reflexões e práticas sobre conceitos, teorias e 

experiências com tecnologias e meios de comunicação na Pedagogia da Comunicação 

tendo como referencial teórico Francisco Gutiérrez, Edgar Morin, Humberto Maturana e 

Tânia Porto, procurando ir além de instâncias cognitivas que suportam a formação 

docente e as práticas educativas. 

 

 

OBJETIVOS  

 buscar novas racionalidades para pensar a pesquisa, a formação docente e o fazer 

educativo; 

 refletir sobre conteúdos e linguagens das tecnologias e dos meios de comunicação 

com a Pedagogia da Comunicação;  

 realizar estudos e propor práticas que evidenciem o entrelaçamento e a construção 

de conhecimentos em educação, comunicação e/ou formação de professores 

 

Proposta de Cronograma  

AGOSTO 

31 Bernard Charlot  

O professor na sociedade contemporânea 

Revista FAEEBA 

: http://www.revistadafaeeba.uneb.br/anteriores/numero30.pdf   



 

SETEMBRO 

13 – Discussão de Paradigmas  Boaventura Sousa Santos  (pág. 5 a 10) 

Enfrentar a incerteza: Edgar Morin  (pá. 51 a 63) 

O  homem e as máquinas (Lúcia Santaella, p. 33 a 44) 

14– A humanização das tecnologias pela arte (Diana Domingues,pá. 15 a 30) 

Opcional Tem na internet PORTO, Tania Maria Esperon.  Relações que a TV e a escola 

propiciam aos educandos: Entrevista concedida pelo professor Dr. Francisco Gutiérrez. 

Revista da Faculdade de Educação, São Paulo v. 23, n.1/2, p.314-321, jan./dez. 1997. 

 

28 – Formação  docente e novas tecnologias  

*  Tem na internet PORTO, Tania Maria Esperon. As tecnologias de comunicação e 

informação na escola: relações possíveis... relações construídas. Revista Brasileira de 

Educação, jan/abr, 2006, v.11 n. 31, p.43-57. 

*  As tecnologias e as professoras: descobertas, explicações e contradições  Tania M. E. 

PORTO, 

*  Opcional: Tânia Porto A comunicação na escola e a formação do professor em ação 

In: PORTO, Tania M. E. (org)  Redes em construção: meios de comunicação e práticas 

educativas. Araraquara : JM, 2003. 

 

OUTUBRO 

5 – Trabalho em grupos do livro:  Educação, Emoções e Linguagens  na Política e na 

Educação ... Edgar Morin 

TODOS pág. 80 a 98 

Grupo 1 – p. 11-35 

Grupo 2 – p. 36-58 

Grupo 3 – p. 58-80 

19 – Ecopedagogia e cidadania planetária (Francisco Gutiérrez, todo livro, menos o cap. 

5) 

Pedagogia da Comunicação: teorias e práticas (Heloisa Penteado, Tânia Porto pág 13 a 

49) 

26 – Sentir  pensar  (M. C. Moraes e Saturnino de La Torre, p. 19 a 77) 

 

NOVEMBRO 



9 – Cognição Ciência e vida cotidiana (Humberto Maturana, pá. 125 a 160) 

16 –  O direito à ternura, Luis Carlos Restrepo  (pág.12 a 59)  

A TV na escola, afinal que pedagogia é esta? Tânia M. Porto (pág. 29 a 36- teoria) e 

pág. 87 a 128 (prática com alunos de 5ª a 8ª serie e uso de mídias) 

23 – Semiente de primavera  (Francisco Gutiérrez, partes livro) 

Educação dos Sentidos (Rubem Alves, (todo livro 

30 – O trabalho coletivo/colaborativo 

Apresentação (Damiani, Porto e Schlemmer; pág. 7 a 15) 

Eu, o outro e os outros: experimentações em busca do trabalho colaborativo na 

formação de professores com a Pedagogia da Comunicação (Tânia M. E. Porto;  

pág 110 a 124) 

Estudo de caso de uma escola colaborativa (Magda F. Damiani; pág. 41-54) 

 

DEZEMBRO 

7 – Apresentação de trabalhos 

14– Apresentação de trabalhos 

 

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. 

Pretende-se criar situações de ensino-aprendizagem para a realização de: 

- leituras de textos escritos 

- trabalhos com textos audiovisuais 

- discussões dialógicas em grupos 

- discussões sobre os resultados parciais levantados com os trabalhos práticos 

e/ou exercícios de pesquisa 

 

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

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

alunos. 

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

*    as leituras e discussões realizadas 

*    a elaboração de textos, contendo uma analise das principais idéias discutidas em 

cada unidade 

*   a organização e apresentação de trabalhos, com pontos de identificação com seu 

cotidiano(s) docente(s) 
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