Seminari
Dia 19 de febrer de 2020
Lloc: Aula-Seminari Alexandre Sanvisens
Campus Mundet – tercera planta
Departament de Teoria i Història de l’Educació
Universitat de Barcelona

BATESON, LA TEORIA DE LA COMUNICACIÓ HUMANA I LA PEDAGOGIA
En ocasió del 40è aniversari de la mort de Gregory Bateson (1904-1980) sembla oportú revisar una obra clau en el pensament
sobre la comunicació: el llibre de Watzlawick, Beavin i Jackson Pragmatics of Human Communication (1967). Aquest treball, que
sintetitza entre d’altres idees moltes de les elaborades per Bateson, es va traduir i publicar en castellà l'any 1981 amb el títol Teoría
de la comunicación humana, i se'l considera un clàssic en la configuració del pensament de caire sistèmic en l'àmbit de la
psiquiatria i la salut mental.
En aquest seminari, que pren per títol “Bateson, la Teoria de la Comunicació Humana i la pedagogia”, plantegem una revisió
d'aquest text en concret i, en un sentit més general, el llegat que la cibernètica i Bateson han projectat sobre la pedagogia. De fet,
coneixem el diàleg fecund que cibernètica pot mantenir, també avui, amb la pedagogia, fruit de tot allò que en el seu moment va
explorar, en aquesta mateixa casa, el professor Alexandre Sanvisens, del qual enguany es compleixen 25 anys del seu traspàs.
Bateson va ser un antropòleg –casat amb la també eminent antropòloga Margaret Mead– interessat en multiplicitat d'assumptes,
com ara la psiquiatria i la biologia. El seu fil conductor versà en l’epistemologia i en la comunicació. Fou la figura cabdal en allò
que en l'àmbit de la psicoteràpia de caire sistèmic s'ha conegut com Escola de Palo Alto, en referència a la localitat on hi havia un
centre de veterans de l'exèrcit dels EUA en el que treballaven diferents psiquiatres. Allà van coincidir el propi Bateson i Watzlawick.
El primer va esdevenir un mentor pel segon, i el va ajudar a guiar els passos en l'elaboració del text –Pragmatics of Human
Communication– del qual encara tenim ben a prop el 50è aniversari de la seva publicació original (1967-2017).

Programa
16:30h. Miriam Atienza Mañas (Psicòloga i terapeuta
ocupacional, Professora Col·laboradora a l’EUIT de
Terrassa, UAB).
Títol: «L'aprenentatge en l'obra de Gregory Bateson:
entre l'antropologia, la salut mental i la cibernètica»
18:00h. Mauro Valenciano Oller (Professor a la
Facultat d'Educació UB).
Títol: «Aportacions inicials de Pragmatics of Human
Communication en la confecció d'una pedagogia
normativa, acompanyades d'algunes reflexions al
voltant d'una ètica cibernètica»
Organitza: GREPPS (Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social), amb el suport del Departament de Teoria i
Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

