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O texto busca analisar a construção de algumas competências midiáticas e
relacionais entre crianças num percurso didático com produção audiovisual na escola
a partir da metodologia dos Episódios de Aprendizagem Situados (Rivoltella, 2013).
Com ênfase na mobilização de competência social e relacional no contexto escolar, a
reflexão parte de uma pesquisa aplicada, realizada com 57 crianças em duas escolas
públicas na cidade Florianópolis (SC), uma delas participante da pesquisa
interinstitucional

“Competências

midiáticas

em

cenários

brasileiros

e

euroamericanos” (Borges, 2013), da Rede Alfamed/Brasil. O enfoque metodológico
da bricolagem (Kincheloe, 2001) e dos multimétodos (Christensen, 2010) buscou
explorar as múltiplas conexões que as crianças constroem entre os contextos formais e
informais de aprendizagem e envolveu os seguintes instrumentos: observação na
escola,

intervenção didática, grupo focal com estudantes e aplicação de um

questionário - aplicados durante o ano letivo de 2015. A base teórica fundamenta-se
nos pressupostos das multiliteracies (Cope; Kalantzis, 2000), na competência
midiática (Ferres, 2007) e na competência relacional e social (Goleman; Senge, 2014)
e tem como pano de fundo o viés interacional e sistêmico da comunicação (MartinBarbero, 2014; Bateson, 1986, 1977) bem como os aspectos cognitivos da interação
com base na neurociência (Berthoz, 2009). Por serem constituídos de elementos que
envolvem a interação dos sujeitos com o ambiente, preservando as características do
contexto de ação, os dados foram organizados com base na análise sistemática das
informações (Van Der Maren, 2003) e interpretados por meio de aproximações à
metodologia semiótico-situacional (Mucchielli, 1996).Entre os resultados, destaca-se
que a reflexão sobre as competências em uma perspectiva sistêmica e relacional
possibilita estabelecer indicadores e critérios de investigação assertivos, capazes de
promover e avaliar fatores constitutivos da interação e competência social entre as

crianças, mobilizando na escola a participação, a empatia, a motivação na resolução
colaborativa de problemas e a tomada de decisão nas situações consideradas
complexas, características que por sua vez se relacionam com a construção das
diferentes socialidades, das novas visualidades e das competências midiáticas entre as
crianças na escola.
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