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O que passou não conta ?
Indagarão as bocas
desprovidas.
Não deixa de valer nunca.
O que passou ensina com sua
garra e seu mel...
Novo é o jeito de caminhar...
Thiago de Mello

Um caminho?
Meios de comunicação?
Informação?
Meios de interação?

Reflexão sobre processos de formação
docente e de relações entre sujeitos
escolares
e destes com
meios de
comunicação tendo as imagens e as
informações,
como
elementos
compositivos.

TRABALHO COLABORATIVO ENTRE A
UNIVERSIDADE E A ESCOLA
Ênfase na socialização dos conhecimentos
docentes e discentes como ponto de partida;
dialética entre situações práticas e questões
teóricas;
utilização de diferentes linguagens/meios e de
metodologias dialógico-participativas;
crescimento e respeito mútuo entre os sujeitos,
valorização do sujeito que acerta, erra, ri,
chora, joga e se envolve com os contextos;
Atenção para o estudo e investigação de
problemas, para a tomada de decisões.

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Um paradigma emergente no campo da
pedagogia comunicacional, envolve o
desenvolvimento da percepção, da produção
de sentidos
e
dos significados, integrando os diferentes
níveis de conhecimentos, expressões,
emoções e sensações às diferentes
linguagens presentes na escola e na
universidade.

Demandas educativas e
comunicacionais
Uma pedagogia em construção com os
meios propiciadores de processos e
interlocuções na escola que ...

É um atuar comunicacional, que contribui
para que o sujeito se reveja em relação ao
outro.

PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO
Entende a atividade didática como se fora um
ato comunicativo, dialógico e integrador.
Usa diferentes formas de expressão e
estabelece uma comunicação com os meios de
comunicação e com os temas culturais.
Considera o cotidiano dos sujeitos e a importância
do prazer e o envolvimento emocional com a
aprendizagem.
Habilita aos sujeitos escolares a que participem do
mundo de relações e de incertezas, compreendendo
as vozes de professores e de alunos
É uma pedagogia que estabelece a comunicação
escolar com os conhecimentos, com os sujeitos,
considerando os meios disponíveis na escola.

Dialogamos com os meios em vez de falar com eles.

PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO

No encontro e no embate com o
outro
comunicação
e
Construção dos sujeitos com suas
subjetividades, com suas
pluralidades e proximidades.

PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO... A ESCOLA QUE
É MEDIADA COM E PELOS MEIOS

Vai além do uso dos meios como ferramentas
e/ou formação do receptor crítico.
A educação para os meios ou a alfabetização
tecnológica
modelo cognoscitivo.

Entende os meios em processos
de relações e de interações.

Práticas

pedagógicas
vividas com
alunos da Pós-Graduação
na FaE/UFPel
COMPLEXAS REDES EM COOPERAÇÃO

Uma didática diferente...
 Músicas, poesias, crônicas, filmes
 textos, cartas, jogos dramáticos, fotografias
 observações, leituras da realidade, classes
ao ar livre
 sensibilizações e
conhecimentos a partir
dos elementos do
imaginário

Sentimentos, emoções, recordações
distantes do cotidiano da universidade...

“De

acordo com o que foi
comentado em classe, reflexionar
sobre a prática docente, é como
olhar as estrelas e vislumbrar uma
tela de construções e de
memórias. As estrelas de cada
um possuem cores e formas
diferentes.
Alguns
céus
se
localizam na campanha, outros na
cidade. Algumas estrelas têm o
aspecto saudosistas, enquanto
outras apontam para o futuro”.Maria Augusta

“...A experiência teve seu inicio quando
meus colegas e eu
quase Mestres, fomos convocados por uma professora a enveredar
pelo caminho da reflexão... atitudes que são atributos dos seres
humanos se revelam um tanto nebulosas quando se começa a
pensar no fato de uma maneira mais didática,que implicava outras
formas de pensar, que não a natural. Inclusive desconfio que a
prática da professora Tania tenha sido um caminho de lutas e
conquistas pautadas na reflexão de suas práticas. Naquele grupo
de pessoas, fomos todos agentes da experiência, cada um do seu
jeito soube viver o desconforto na apresentação de trabalhos
para a turma, o choro na hora da carta ao professor que ficou na
memória, a alegria de fazer companheiros. Assim, as coisas foram
acontecendo, desde práticas que expunham os participantes a
assumirem o estado de alunos, até momentos de integração que
beiravam o pessoal. Devo confessar que as aulas foram
surpreendentes, em se tratando de um curso de Mestrado.
Marita

Uma didática
diferente...

com outras formas de pensar, de comunicar-se
que vai além de metodologias autoritárias. Cada
um a sua maneira (com pratos, alegrias, medos,
corporeidade) trouxe emoções, sabedorias
como companheiras, viveu práticas de ensino
reflexivas, situações complexas e momentos de
integração.

O campo da educação e da comunicação é uma
nova teoria processual e inter-discursiva
 Que estuda os movimentos, aprendizagens,
desafios, complexidades e dificuldades do trabalho
docente

É um espaço de relações e interações entre sujeitos,
mediados com e pelos meios que supera a reação unilateral
de ensinar e o divórcio entre o professor/emissor
aluno/receptor.
Construção conjunta de uma realidade com a participação
ativa de sujeito (individual e social).

Processo educativo...
divisão consentida, colaboração,
solidariedade... nunca um processo de
dominação-subordinação. Admite a recusa e o
ponto de vista diferente. É receptivo ao
enfado e ao entusiasmo. Exige
problematização. Orienta-se pelo princípio da
alteridade que considera a presença de outro
em cada atitude profissional (...) trata-se de
considerar o outro aluno como alguém portador
de posicionamentos ... que é capaz de
comprometer-se. Penteado,1998

TERNURA: ACEITAÇÃO DO OUTRO COMO
UM SUJEITO FRATURADO E LEGÍTIMO

Respeito aos
espaços e
tempos de
formação
Restrepo e Maturana

Por que
nos comunicamos?

“Nos comunicamos para nos deixar
transparecer para o outro, com o fim de que
nos aceitem ou nos incluam em um
determinado grupo, ou todavia, para resolver
os problemas de existência, de sentido e de
crescimento”. Naná

Encantamento pedagógico
O educador é quem consegue desfazer as
resistências ao prazer do crescimento...(logo)
pedagogia é encantar-se e seduzir-se
reciprocamente com as experiências de
aprendizagem. ASSMANN (1998)
“Estou seduzido por ti. Professor bom é assim. Dá prazer até
no olhar...gosto de ver tua movimentação. Tua movimentação
nos envolve.” Nicola

A sala de aula: lugar de reflexão, de
fascinação e de inventividade.

ESCOLA EM ESTÉREO
Racionalidades

Dois tempos

Duas pistas

Emoções

Meios em profusão. Meios em movimento, meios
em diferentes campos do conhecimento...
meios em processos de relações
 Rótulos e embalagens (GEOGRAFIA);
 música na construção de um modo docente de ser
(DIDÁTICA);
 conta de luz, água, nota fiscal, capa de revista,
“outdoors”; histórias contadas em desenhos (LÍNGUA
PORTUGUESA);
 ônibus e cozinha (DIDÁTICA, MODO DOCENTE DE
SER);
 poesias, redes (ESTUDOS SOCIAIS).

AS RELAÇÕES EDUCATIVAS
COM OS MEIOS...
Possibilita trabalhar processos subjetivos e
objetivos que envolvem a complexidade e os
desafios das estruturas escolares.

AS RELAÇÕES EDUCATIVAS
COM OS MEIOS
 Permitem ao sujeito expressar e significar sua
realidade.
 Ajudam-no a enfrentar as incertezas da vida.
 Ajudam-no a tomar decisões,
contribuindo, assim, com as diferentes formas de
entendimento e de interferência na realidade.

Conduz
a uma ação
transformadora
da realidade.

OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO DOCENTE
E A PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO
Estuda os movimentos, as aprendizagens, os
desafios, as complexidades e dificuldades do
trabalho em relação aos meios e aos sujeitos.
Confronto, análises e administração dos
problemas (pessoais e sociais).

MANIFESTAÇÃO DE SENTIMENTOS,
SABEDORIAS... AO OUVIR O OUTRO

LINGUAGEM INTERATIVA NA
FORMAÇÃO DO DOCENTE ...é uma nova
experiência de relações, de conhecimentos, de
feitos que articulam as emoções, os meios, os
valores, as sensações...
contribui para a comunicação afetiva;
não substitui a palavra, ocupa outro lugar;
permite desocultar as representações conscientes e/o inconscientes;
expressa a prática real e os anseios coletivos;
tem mais força de expressão para trabalhar com os conflitos, com os
estereótipos, com as dúvidas, com as incertezas e os descobrimentos;
contribui para fazer rupturas e decidir nos momentos complexos e
fechados.

Cantar a beleza de ser um eterno
aprendiz ...
Para melhorar a interação cognoscitiva são
necessárias as redes de comunicação e interação
emocional.
“As dinâmicas quebraram o isolamento e fragmentação do
conhecimento, eram um estímulo, uma surpresa.” Marília

Cantar a beleza de ser um eterno
aprendiz...
 A professora que sou aprendeu a usar mais os sentidos
e a ser mais feliz...
 ... permitiu que criássemos laços de companheirismo,
não sabia que isso poderia acontecer num Mestrado.
Creio que foram momentos que vão deixar saudades.
Marita

Cantar a beleza de ser um eterno
aprendiz ...
 Aprender é mais que compreender, conceituar e
caminhar pelas certezas das racionalidades. Aprender
é querer compartilhar, dar sentido, interpretar, viver e
expressar a vida, por caminhos umedecidos de
dúvidas, onde a imaginação é uma das formas mais
usadas para expressão, não só das subjetividades, mas
de conceitos, idéias, imagens e de relações...
 Aprender a ser professora não é uma tarefa fácil. Uma
professora que tenha o que dizer, que saiba para quem
está dizendo e que saiba, ainda, como fazê-lo. Mas não
estamos atrás de facilidades, estamos atrás de
reflexões e de sensibilidades.

Os meios, reflexões e sensibilidades
transpassam fronteiras e exploram novas
possibilidades e maneiras de caminhar,
agregando a estes, interações e
interlocuções com os sujeitos e entornos
que nos envolvem, pois aprendi, na
caminhada,
“que devo caminhar cantando como
convém a mim e aos que comigo vão,
pois já não vou mais sozinho”

Tive um chão (mas já faz tempo) todo feito de certezas
tão duras como lajedos.
Agora (o tempo é que fez) tenho um caminho de barro
umedecido de dúvidas.
Mas nele (devagar vou) me cresce funda a certeza
de que vale a pena o amor...
O que passou não conta ?
Indagarão as bocas desprovidas.
Não deixa de valer nunca. O que passou ensina com sua
garra e seu mel.
Por isso é que agora vou assim no meu caminho.
Publicamente andando.
Não, não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de caminhar.
Aprendi (o que o caminho me ensinou)
a caminhar cantando como convém a mim
e aos que vão comigo.
Pois já não vou mais sozinho.
Thiago de Mello, 2004

Agradeço aos alunos os agradáveis momentos
compartilhados.
Com
eles
estudamos
e
aprendemos juntos. Sofremos e rimos juntos.
Participamos uns da vida dos outros com “a
certeza de que vale a pena o amor”.
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