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                                                  METODOLOGIA 

Formação de professores 

A racionalização tecnológica influenciou a educação até o final da década de 

1970. No Brasil, essa fase que perdurou do final da década de 1960 até início 

da década de 1980, ficou conhecida como tecnicismo. Com as mudanças 

ocorridas no mundo, esta forma de compreender o ensino começou a ceder 

espaço para as chamadas teorias críticas oriundas da sociologia. As velhas 

práticas começaram a sofrer questionamentos, requerendo para atuação 

docente um profissional autônomo, comprometido com o desenvolvimento dos 

seus alunos, com uma prática compartilhada e consciente de sua competência 

profissional. 

 

Da Racionalidade Técnica à Prática Reflexiva 
 
Os cursos de formação de professores enfatizavam o conhecimento teórico e 

técnico, disponibilizado pela ciência, procedente da pesquisa. Cabe ao 

profissional aplicar esses conhecimentos para análise, diagnóstico, tratamento 

e solução dos problemas. 

 

A ideia desenvolvida por Schön (1997) parte do princípio de que os 

profissionais enfrentam situações que, muitas vezes, não se resolvem somente 

com o repertório técnico. Atividades como o ensino se caracterizam por 

trabalhar com situações incertas, instáveis, singulares e nas quais há conflitos 

de valor. A partir disso, Schön destaca as atividades diárias que realizamos, 

distinguindo entre “conhecimento na ação” e “reflexão na ação”. 

Para Schön (1992), o conhecimento na ação é tácito, está personificado em 

nós. São conhecimentos que se revelam nas ações; são compreensões das 

coisas ou competências que personificamos e que não conseguimos 
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descrever. A reflexão na ação supõe uma parada para pensar naquilo que 

fazemos ou, simplesmente, pensar enquanto estamos fazendo. 

Dessa forma, a ideia de profissional reflexivo desenvolvido por Schön recupera 

a ideia que a educação não pode ser determinada por ações que vêm de fora. 

São os professores que decidem e planejam suas aulas de acordo com os 

saberes disciplinares, curriculares, docentes e práticos, assumindo a sua 

realidade escolar como objeto de pesquisa, análise e reflexão. 

 

A Formação de professores e a LDBEN 

 

Para desenvolver o proposto acima, o Art. 13 da LDBEN descreve as 

incumbências do professor: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento 

de ensino; 

II – elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógicado 

estabelecimento de ensino; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos. Além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a 

comunidade. 

 

Art. 61 - A formação de profissionais da educação, de modo a atender os 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de 

cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 

I – a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; 
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II – aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades. 

Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 

e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro séries do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

Art. 63 – Os institutos superiores de educação manterão: 

I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 

curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação 

infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; 

II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de 

educação superior que queiram se dedicar à educação básica; 

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. 

Art. 64 – A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base 

comum nacional. 

Art. 65 – A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática 

de ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Todavia, os princípios estabelecidos para a formação de professores foram 

objetos de várias regulamentações. O Parecer CNE/CP 9/2001, ao apresentar 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em Nível Superior, destaca a importância da articulação 

entre teoria e, a prática, indicando que a prática não deve ficar reduzida a um 

espaço isolado na matriz curricular reduzida ao estágio como algo fechado em 

si mesmo e desarticulado do restante do curso. “Ela [a prática] deve permear 

todo o curso, desde o seu início, e ser inserida em todas as áreas ou 
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disciplinas, mobilizando e articulando os diferentes conhecimentos e 

experiências.” (BARREIRO e GEBRAN, 2006, p. 55). 

 

As Novas Diretrizes Curriculares e a Prática Docente 
 
A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, 

nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos 

pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; 

II – 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 

início da segunda metade do curso; 

III – 1.800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; 

IV – 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico – 
cientifico – culturais. 
 
 

Formação de professores e as competências 
 
Rios (2003) desenvolve uma reflexão articulando os termos competência e 

qualidade. Partindo da idéia de que um ensino competente é um ensino de 

boa qualidade, articula o último termo às dimensões – técnica, política, ética e 

estética – da atividade docente. 

 

• como critérios para estabelecimento do que se qualifica como bom têm um 

caráter cultural e histórico, é importante deixar claros os critérios e seus 

fundamentos; 
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•a dimensão técnica diz respeito à capacidade de lidar com os conteúdos – 

conceitos, comportamentos e atitudes – e à habilidade de construí-los e 

reconstruí-los com os alunos; 

 

O papel da prática na formação do professor 
 
A competência e a técnica não serão mais privilegiadas, o professor passa a 

ser visto como um todo: ser pessoa e ser professor é a mesma coisa. 

Dessa forma, o papel da prática nos cursos de formação assume um papel 

importante quando consegue articular a teoria e a prática numa perspectiva 

reflexiva, na qual, a partir da compreensão do contexto histórico-social, seja 

possível, ao professor, identificar o potencial transformador das práticas. 

(BARREIRO e GEBRAN, 2006, p.35). 

 

Os paradigmas científicos e a prática docente 

 

Podemos inferir que a ciência influencia o modo de percebermos o mundo de 

acordo com seus princípios. O conhecido paradigma da modernidade que 

encontra seus fundamentos na filosofia de Descartes e na física de Newton 

deram suporte às teorias desenvolvidas por Comte e outros grandes 

pensadores. 

Os indícios que revelam a prática do professor estão fundamentados numa 

determinada visão de homem, de mundo e de sociedade.  

 

A abordagem Tradicional 

 

A escola é um meio de transformação ideológica e cultural, cujo propósito é 

formar os jovens, ensinar os valores da ética prevalecente, ou seja, a escola 

funciona como agente de ajustamento social. 

O professor é o centro do processo de ensino, detendo o poder de decisão em 

relação à metodologia, conteúdos, avaliação e interação em sala de aula 
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(MIZUKAMI, 1986). Sendo assim, o professor é o principal transmissor dos 

conhecimentos, trabalha com métodos de ensino essencialmente expositivos e 

oferecendo grande quantidade de informação que os alunos devem receber e 

memorizar. 

As informações que o professor apresenta referem-se à realidade como se ela 

fosse algo estático e determinado. Em outras palavras, os conteúdos de ensino 

consistem em um conjunto de conhecimentos e valores sociais acumulados por 

gerações adultas e transmitidos aos alunos como verdades acabadas, sendo, 

geralmente, dissociados da experiência desses alunos e da realidade social em 

que vivem. Por isso, a pedagogia Tradicional é chamada de enciclopedista e 

intelectualista. 

A exposição e análise do conteúdo que se ensina são realizadas pelo professor 

partindo dos 5 princípios elaborados por Herbart: 

• Preparação: é o processo de relacionar o novo conteúdo a conhecimentos ou 

lembranças que o aluno já possua, para que ele adquira interesse na matéria. 

• Apresentação ou demonstração do conteúdo 

4 

• Associação: na qual a assimilação do assunto se completa por meio de 

comparações minuciosas com conteúdos prévios. 

• Generalização: quarto passo do processo, parte do conteúdo recém 

aprendido. 

para a formulação de regras globais; é especialmente importante para 

desenvolver a mente além da percepção imediata. 

• Aplicação: que tem como objetivo mostrar utilidade para o que se aprendeu. 

Sendo assim, a metodologia geralmente usada pelo professor era a aula 

expositiva e nas próprias demonstrações do professor à classe, tomada quase 

como um auditório. (MIZUKAMI, 1986) 

Na pedagogia Tradicional a relação aluno-professor está baseada no 

predomínio da autoridade do professor exigindo uma atitude receptiva e 

passiva do aluno. 
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Usualmente, o assunto tratado é terminado quando o professor conclui a 

exposição, prolongando-se, apenas, através de repetição, aplicação e 

recapitulação. 

O trabalho continua mesmo sem a compreensão do aluno e somente uma 

verificação a posteriori é que permitirá ao professor tomar consciência desse 

fato (MIZUKAMI, 1986, p.16). 

O processo de avaliação visava à reprodução do conteúdo abordado em sala 

de aula. Provas, exames, chamadas orais e exercícios de fixação se 

constituíam nos principais elementos de avaliação. 

 

 

A abordagem humanista 

 

A abordagem humanista, como expressão de reflexão e renovação do 

pensamento e da prática pedagógica, introduziu elementos inovadores em 

relação à pedagogia tradicional. Entre eles destacam-se: 

• A livre expressão das crianças é seu primeiro objetivo. 

• As crianças passam a ser elemento essencial da comunidade escolar, 

reconhecendo-as como um ser em desenvolvimento, com sua individualidade 

própria, que temos de respeitar. 

• A liberdade é o ponto de partida da educação, conduzindo a novas formas de 

organização da vida escolar. A auto-organização tem um valor pedagógico útil 

para a criança. O progresso da autonomia acontece num continuo que permite 

distinguir diferentes etapas no processo evolutivo da autogestão escolar. 

• A tradicional relação de autoridade do professor é questionada: na medida em 

que a liberdade da criança é o primeiro objetivo desta abordagem, o controle 

exercido pelo professor sobre a disciplina e sobre a natureza das atividades 

educativas não se justifica. 

• O poder das crianças na escola se transforma: “cada individuo é livre para 

fazer o que quer”, abrindo a perspectiva da autogestão na escola, que reside 

na intervenção ativa das crianças na vida escolar. 
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• A concepção de aprendizagem se baseia na aprendizagem informal, por meio 

do grupo e segundo seus interesses, partindo do pressuposto que a 

personalidade se desenvolveria mais livre. 

• Atribui-se um papel essencial às experiências vividas, como o que realmente 

se incorpora e se utiliza em situações novas. Desta forma, o “uso prático” do 

saber constitui o critério mais relevante para o êxito da educação. 

 

A abordagem Comportamentalista 

 

Os trabalhos de Skinner emanam da corrente psicológica denominada 

comportamentalismo. O comportamentalismo é uma variante do pragmatismo 

filosófico e do funcionalismo psicológico surgidos no início do século XX, nos 

EUA, com a proposta de tornar a psicologia uma ciência objetiva, livrando-a 

das correntes tradicionais especulativas. 

Para Skinner, o comportamento era o único fenômeno observável e poderia ser 

medido cientificamente na psique humana. De certa maneira, Skinner ignorava 

os estados internos do homem por considerá-los impróprios para a 

investigação científica. Para ele só poderiam ser observadas as influências do 

meio (os estímulos) e os seus resultados (as respostas do indivíduo). 

 

• Os comportamentos desejados dos alunos serão instalados e mantidos por 

condicionantes e reforçadores arbitrários, tais como: elogios, graus, notas, 

prêmios, reconhecimento do mestre e dos colegas, prestígio etc. 

 

A abordagem cognitivista 

 

A abordagem cognitivista se preocupa com o processo de compreensão, 

transformação, armazenamento e utilização das informações, no plano da 

cognição. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999) 
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Os autores que mais se destacam nesta abordagem são: Ausubel, Bruner e 

Piaget. O ponto alto da teoria de Ausubel consiste na diferenciação entre 

aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. 

• Aprendizagem Mecânica – Refere-se à aprendizagem de novas informações 

com pouca ou nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura 

cognitiva. 

• Aprendizagem Significativa – Processa-se quando um novo conceito (idéias 

ou informações) relaciona-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis na 

estrutura cognitiva, sendo assim assimilado por ela. Estes conceitos são os 

pontos de ancoragem para a aprendizagem. 

A partir de concepções supracitadas, autores como Bruner, psicólogo norte-

americano, discutem e sistematizam o processo de organização das condições 

para aprendizagem. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1999). 

 

Pra chegar aos seus objetivos, Piaget partiu basicamente de modelos 

biológicos, porém, suas ideias também se relacionam com a filosofia, em 

especial com a teoria do conhecimento e com outras disciplinas, como a lógica 

e a matemática. Por essas razões, a sua corrente se denomina epistemologia, 

pois tenta compreender como o homem alcança um conhecimento objetivo da 

realidade, a partir das estruturas mais elementares presentes desde a infância. 

Os aspectos principais das idéias de Piaget podem resumir-se em: 

• A categoria fundamental para compreender a relação entre um sistema vivo e 

seu ambiente é o equilíbrio. Em um meio em constante transformação, 

qualquer organismo vivo sofre modificações — tanto em sua conduta 

(adaptação) quanto em sua estrutura interna (organização) — para permanecer 

estável e não desaparecer. Esta característica vital não corresponde somente à 

existência biológica, pois pode ser aplicada também aos processos de 

conhecimento. 

• A relação causal entre esses dois tipos de modificações (conduta externa e 

interna) se produz a partir das ações externas com objetos que a criança 

manipula, mediante um processo de interiorização, transformando-se 
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paulatinamente em estruturas intelectuais internas — idéias. Piaget explica o 

processo de interiorização dessas estruturas por meio da elaboração da teoria 

do desenvolvimento intelectual, pela qual o divide em quatro grandes períodos: 

sensório-motor, pré-operatório, operações concretas, lógico-formal. 

Piaget não confere um papel essencial ao ensino no processo de 

desenvolvimento humano. Todavia, sua teoria teve — e continua tendo — uma 

grande influência no ensino em vários países do mundo. Uma proposta 

pedagógica assentada nesta teoria de Piaget apresenta algumas 

características (MIZUKAMI, 1986): 

 

• O conhecimento é uma construção que o indivíduo realiza através de sua 

atividade (ação) com o meio. 

• Nesse processo de construção, o erro tem papel essencial, não sendo 

considerado falta, mas passos necessários no processo construtivo, porque 

contribuirá no desenvolvimento e conhecimento na medida em que se tenha 

consciência de que os erros da criança são parte de sua interpretação do 

mundo. 

• O aluno desempenha um papel ativo no processo de aprendizagem, já que 

este é um processo de reconstrução no qual o sujeito se organiza de acordo 

com os instrumentos intelectuais que possui e de seus conhecimentos 

anteriores. 

• O papel da escola consiste em estimular o desenvolvimento das atitudes 

intelectuais da criança que permitem o descobrimento dos conhecimentos. 

O ensino deve levar em conta o ritmo evolutivo da criança e organizar 

situações que favoreçam o desenvolvimento intelectual, afetivo e social do 

aluno, o que possibilita o descobrimento dos conhecimentos e evita a 

transmissão estereotipada dos mesmos. 

• O professor assume a função de orientador, guia ou facilitador da 

aprendizagem. 

• Nesta abordagem os métodos ou técnicas de ensino em grupo representam 

uma ótima solução para a prática do professor. 
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O enfoque sócio Interacionista de Vygotsky 

 

Alguns pontos da concepção de Vygotsky devem ser sistematizados (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 123): 

• Os fenômenos devem ser estudados em movimento e compreendidos como 

em permanente transformação. Isso significa estudar o fenômeno psicológico 

em sua origem e no curso do desenvolvimento. 

• A história do fenômeno é caracterizada por mudanças qualitativas e 

quantitativas. Assim, o fenômeno psicológico transforma-se no decorrer da 

historia da humanidade e os processos elementares tornam-se complexos. 

• As mudanças na “natureza do homem” são produzidas por mudanças na vida 

material e na sociedade. 

 

• O sistema de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números) é 

pensado como um sistema de instrumentos criados pela sociedade, ao longo 

da história. Esse sistema muda a forma social e o nível de desenvolvimento 

cultural da humanidade. A internalização desses signos provoca mudanças no 

homem. Seguindo a tradição marxista. Vygotsky considera que as mudanças 

que ocorrem em cada um de nós têm sua raiz na sociedade e na cultura. 

• Vygotsky considera que não há como aprender e apreender o mundo se não 

tivermos o outro. 

• A educação é vista como um processo social e sistemático de construção da 

humanidade. 

• Aprender é estar com o outro, que é mediador da cultura. Qualquer 

dificuldade nesse processo deverá ser analisada como responsabilidade de 

todos envolvidos. 

• O professor é figura fundamental; o colega de classe, um parceiro importante; 

o planejamento das atividades é tarefa essencial e a escola, o lugar de 

construção humana. 
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Desse modo, a escola é parte integrante do projeto social e elemento 

fundamental no processo de transformação da sociedade em função dos 

interesses populares. Para obter êxito neste propósito, a escola deve se 

organizar para um bom ensino, difundindo o acervo de conhecimentos, 

métodos, procedimentos e valores acumulados pela humanidade com 

ressonância na vida pessoal dos estudantes. A proposta pedagógica da escola 

deve responder às exigências e às necessidades para o desenvolvimento da 

sociedade em cada período histórico. 

 

Quadro sinótico das abordagens de ensino 

 

Quadro sinótico confrontando as diversas abordagens de ensino. 
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O Paradigma Emergente ou da Complexidade e as 
novas Abordagens de Ensino. 
 
As novas abordagens pedagógicas aspiravam a uma educação com maior 

participação e compromisso do cidadão com o sistema vigente. Pensava-se 
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que a satisfação individual traria o pretendido equilíbrio social, eliminando as 

contradições de classes. 

Influenciadas pelas correntes empiristas, positivistas e pragmáticas, as novas 

abordagens ressaltavam o conhecimento humano e o papel da experiência 

(vista no sentido mais estreito como experiência subjetiva, individual) como 

critério de verdade, resgatando o conceito de utilidade. À exceção de Vygotsky, 

que desenvolveu uma psicologia assentada em bases marxistas, as outras 

abordagens se baseavam nas correntes supracitadas. 

Reconhecem-se traços da modernidade nestas abordagens, pois, se por um 

lado, algumas se recusaram aos condicionantes biológicos para fixar a 

especificidade do comportamento humano, por outro, usaram argumentos 

biológicos para fixar a especificidade do ser humano (SANTOS, 1996, p.23). 

Todavia, não podemos desconsiderar que as abordagens cognitivista, 

humanista e sócio-interacionista contêm importantes elementos que serviram 

como transição para o paradigma emergente. 

O paradigma emergente (Santos, 1996) ou da complexidade (Morin, 2000), é 

marcado pela crise da ciência. Santos (1996) considera a teoria da relatividade 

de Einstein como o primeiro “rombo” no paradigma da ciência 

moderna, seguido da teoria quântica. 

Segundo Santos (1996), Einstein colocou em cheque o paradigma cartesiano-

newtoniano que marcou a ciência moderna, que fora influenciada por um 

modelo mecanicista. 

A importância desta teoria está na nova concepção da matéria e da natureza 

que propõe, uma concepção dificilmente compatível com a que herdamos da 

física clássica. Em vez de eternidade, a história; em vez de determinismo, a 

imprevisibilidade; em vez de mecanicismo, a interpenetração, a 

espontaneidade e a autoorganização; em vez da reversibilidade, a 

irreversibilidade e a evolução; em vez da ordem, a desordem; em vez da 

necessidade, a criatividade e o acidente. 

A teoria de Prigogine recupera inclusivamente conceitos aristotélicos tais como 

os conceitos de potencialidade e virtualidade que a revolução cientifica do 
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século XVI parecia ter atirado definitivamente no lixo da história (SANTOS, 

1996, p.28). 

Para Santos (1996), essa revolução cientifica que atravessamos e que ocorre 

numa sociedade influenciada pela ciência, faz emergir um paradigma que não 

é apenas cientifico: também é social. Para o sociólogo português, é o 

“paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente”. 

 

A abordagem sistêmica 

 

    Qualquer caminho é apenas um caminho e não constitui 
    insulto algum – para si mesmo ou para os outros 
    – abandoná-lo quando assim ordena seu coração. (...) 
    Olhe cada caminho com cuidado e atenção. Tente-o 
    tantas vezes quantas julgar necessárias... Então, faça 
    a si mesmo e apenas a si mesmo uma pergunta: possui 
    esse caminho um coração? Em caso afirmativo, 
    o caminho é bom. Caso contrário, esse caminho não 
    possui importância alguma. 
         Carlos Castañeda 

 
Você sabe o que representa a figura acima? Qual a sua origem? 

Qual a relação dela com a crise dos paradigmas? Qual a sua relação com a 

educação? Caso você não a conheça, não se preocupe. Nesta aula 

procuraremos responder às questões acima, mas não deixe de ler o livro “O 

Tao da Física”, de Fritjof Capra. É uma boa referência para compreender as 

transformações geradas pela Física moderna. 

 

Dessa forma, o novo paradigma rompe com a visão dualista apontada por 

Santos (1996), deixando entrever que o homem é um ser indiviso, reintegrando 

sujeito-objeto. Para Capra (1983), o universo físico moderno, bem como a 
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mística oriental, estão envolvidos numa contínua dança cósmica, formando um 

sistema de componentes inseparáveis, correlacionados e em constante 

movimento, do qual o observador é parte integrante. Tal sistema reflete a 

realidade do mundo da percepção sensorial, que envolve espaços de 

dimensões mais elevadas e transcende a linguagem corrente e o raciocínio 

lógico. 

 

A ação Pedagógica na Abordagem Sistêmica 

 

o novo paradigma da ciência tem instigado os professores a pensar sobre uma 

prática pedagógica que supere a fragmentação e a reprodução do 

conhecimento. Todavia, como alerta Capra (1996), a mudança de paradigma 

não requer somente a expansão de nossa percepção e maneira de pensar, 

mas, também a expansão de nossos valores. 

Para Capra (1996), há uma estreita ligação entre a mudança de pensamento e 

de valores. Para o referido autor, no paradigma moderno há uma 

predominância de tendências auto afirmativas, enquanto no novo paradigma, 

predominam as integrativas. 

   (...) se olharmos para a nossa cultura industrial ocidental, 
   veremos que enfatizamos as tendências autoafirmativas 
   e negligenciamos as integrativas. Isso é 
   evidente tanto no nosso pensamento como nos nossos 
   valores, e é muito instrutivo colocar essas tendências 
   opostas lado a lado (CAPRA, 1996, p.27). 
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Colocar as tendências lado a lado também nos ajuda a perceber os 

fundamentos metodológicos da abordagem sistêmica, elaborados por Behrens 

(2005), como segue: 

 

Visão holística – “O ensino deve enriquecer e aprofundar a relação consigo 

mesmo, com a família e membros da comunidade global, com o planeta e com 

o cosmos” - Global Alliance For transforming Educaction (GATE apud Behrens, 

2005, p.58) 

 

A visão de totalidade acompanha a metodologia sistêmica que concebe a 

aprendizagem para buscar qualidade de vida. 

O professor com uma visão sistêmica é capaz de perceber de perceber que o 

erro pode vir a ser o caminho do acerto. Desafia seu aluno a encontrar novas 

respostas, a pesquisar outras possibilidades, permitindo que os colegas 

possam compartilhar da problemática levantada e juntos, professores e 

alunos, possam construir novas soluções. 

Para desenvolver essa abordagem, a educação precisa da participação do ser 

com sua inteireza como um ser indiviso, que, ao construir o conhecimento, use 

a razão, o sentimento, as emoções, as sensações e a intuição. 
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A missão educativa nessa abordagem precisa cultuar a responsabilidade 

individual e grupal para aliviar o sofrimento e provocar o desenvolvimento 

humano, que, segundo GATE (1991), contempla a harmonia, a paz, a 

cooperação, a vivência em comunidade, a justiça, a igualdade, a compaixão, a 

compreensão e o amor. 

Todavia, esses pontos — e outros elaborados pelos cientistas e intelectuais — 

podem ser considerados mapas de um mundo complexo e constantemente 

agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele. 

(DELORS, 2001, p.89) 

 

Vale uma reflexão: A partir do quadro de tendências de pensamento e valores, 

procure destacar os temas de filosofia que poderiam ser estudados na sala de 

aula. 

 

A abordagem Progressista 

 

A pedagogia de Paulo Freire constitui uma forte crítica à pedagogia tradicional, 

denominada por ele “educação bancária”. Por meio de técnicas para ensinar a 

leitura e a escrita para os adultos, o educador buscou a reflexão e a troca de 

relações do individuo com a natureza e com a sociedade. 

Freire não postulou modelos de adaptação, de transição e nem modernização 

da sociedade e sim, modelos de ruptura, de troca e de transformação. 

Ele baseou-se na tomada de consciência — ou o que chama de 

“conscientização”. 

O método de alfabetização criado por Paulo Freire tinha como finalidade 

principal tornar possível ao adulto aprender a “ler” e a “escrever” sua história e 

sua cultura, conquistando o direito de expressar e dirigir sua vida. 

Freire propunha o diálogo como método de comunicação entre o educador e os 

educandos e destes entre si, buscando uma relação horizontal de A+B, em 

oposição à falta de diálogo do método tradicional — que implicava uma relação 

vertical de A sobre B. Sobre essa base propõe uma relação dialógica como 
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modo de desenvolver uma forma de comunicação que facilite dialogar com 

“alguém” e sobre “algo”. 

Precisamente o “algo” é aspecto especial do programa educacional que 

propõe: situações concretas da vida do povo, possibilitando ao iletrado chegar 

à aprendizagem da escritura e leitura, para introduzir-se no mundo da 

comunicação, atuando como sujeito e não como objeto passivo que recepciona 

o que lhe é imposto pelo o educador e, operando, assim, a transformação. 

A ação prática do método se inicia com os temas geradores, surgidos nos 

encontros informais entre os sujeitos, com algum conteúdo emocional, uma vez 

que são ligados às experiências do grupo. As fases do método são: 

Obtenção do universo vocabular ou palavras geradoras. 

Seleção do universo vocabular. 

Criação de situações existenciais típicas do grupo com o qual se trabalhará 

mediante a representação de situações problemas codificada, onde as palavras 

serão debatidas. 

Elaboração de fichas, nas quais, os coordenadores e professores se apoiam 

para realizar o trabalho. 

Preparação de fichas ou cartelas com as famílias fonéticas que correspondam 

aos temas geradores e que propicia o diálogo entre educando e educador. 

O processo de avaliação consiste na auto avaliação, e/ou avaliação mútua e 

permanente da prática educativa por professor e alunos. (MIZUKAMI, 1986, 

p.102) 

A abordagem de crítico-social de Paulo Freire contém uma série de ideias com 

possibilidade de serem incorporadas a todo projeto educativo que se proponha 

ao desenvolvimento humano. Em sua proposta são interessantes questões da 

relação que se estabelece entre o processo de conscientização e o diálogo 

educador/educando; e da relação entre compreensão crítica e ação 

transformadora. 

Sua influência em programas não formais de educação para adultos na 

América e Caribe e países em desenvolvimento, é muito grande. Em 1974, o 
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Instituto Internacional para os Métodos de Alfabetização de Adultos da 

UNESCO, publicou um número especial dedicado a Paulo Freire. 

 

A Pedagogia de Projetos 

 

O educador espanhol Fernando Hernández defende a proposta de reorganizar 

a escola por projetos, fundamentado no filósofo e pedagogo norte-americano 

John Dewey. 

Atualmente no Brasil, a educadora Marilda Behrens discute em suas obras o 

trabalho com projetos de estudo para atender às necessidades do paradigma 

emergente — que busca romper com a educação bancária propalada pelo 

ensino tradicional — colocando no cerne das discussões a produção do 

conhecimento e a aprendizagem. 

Partindo da ideia de que o conteúdo a ser ensinado não é linear, a metodologia 

de ensino com projetos enfatiza a exploração de novos caminhos e 

possibilidades de reflexão sobre as áreas de conhecimento aparentemente 

isoladas. Nesta abordagem, assim como na sistêmica, a apropriação do 

conhecimento envolve aspectos racionais e emocionais, na qual a intuição 

assume um papel importante na apreensão do objeto do conhecimento em 

questão. 

Destarte, nesta abordagem, exige-se uma prática pedagógica na qual o 

professor não se posicione mais como o detentor do monopólio do 

conhecimento, e sim como parceiro que orienta o aluno na produção do 

conhecimento. 

 

    Nesse sentido, a dinâmica da sala de aula em que 
    os alunos e professores encontram-se fisicamente 
    presentes também se altera. As atividades didáticas 
    orientam-se para privilegiar o trabalho em equipe, em 
    que o professor passa a ser um dos membros   
    participantes. 
    Nestas equipes, o tempo e o espaço são os  
    da experimentação e da ousadia em busca de caminhos 
    e de alternativas possíveis, de diálogos e trocas  
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    sobre os conhecimentos em pauta, de reciclagem 
    permanente de tudo e de todos (KENSKI, 1998, p. 8) 

 

Partindo de processos investigativos esta abordagem procura desenvolver nas 

crianças e nos jovens uma participação mais critica, buscando construir uma 

sociedade mais justa e igualitária. Para Toro (2002), a escola tem a obrigação 

de formar jovens capazes de criar, em cooperação com os demais, uma ordem 

social, na qual todos possam viver com dignidade. 

Lista de oito competências que considera necessárias desenvolver nas 

crianças: 

Domínio da leitura e da escrita; 

Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas; 

Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; 

Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; 

Receber criticamente os meios de comunicação; 

Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada; 

Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo; 

Desenvolver uma mentalidade internacional. 

70 

 

Proposta construída pela professora Marilda Ap. Behrens. 
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O esquema acima apresentado é uma das sugestões para o desenvolvimento 

da metodologia de projetos. Behrens (2006) enfatiza que as fases propostas 

não são fechadas e devem ser ampliadas ou adaptadas, de acordo com a 

realidade de cada professor. Abaixo apresentaremos de forma condensada as 

ideias da autora. 

Discussão do projeto com os alunos. 

Criação e elaboração do problema. No momento da formulação prévia do 

problema ou na proposta de formulação junto com os alunos, o professor 

precisa ter clareza da temática que será envolvida no projeto. O 
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questionamento precisa ser proposto de maneira a estimular a participação dos 

alunos. Os problemas retirados da realidade devem levar em conta as 

vivências os interesses e as possibilidades de realizar experiências 

significativas. 

Delimitação do objeto de estudo. Das múltiplas perguntas e respostas a serem 

investigadas é preciso selecionar quais as que interessam pesquisar em função 

da aprendizagem a ser proposta. 

As aulas dialogadas têm a finalidade de ajudar os alunos na delimitação do 

tema e do esclarecimento de alguns caminhos que possam auxiliar na 

aprendizagem significativa. 

A pesquisa individual desenvolve atitudes de busca e de investigação nos 

diversos recursos de que dispõe a Sociedade do Conhecimento. 

Apresentação individual das informações coletadas, com as referências ou 

fontes consultadas. Este material pode ser em forma de texto, esquema, 

imagens etc. 

Discussão crítica sobre a temática. Neste momento é muito importante o 

registro das opiniões para uma posterior retomada e aprofundamento das 

questões principais. 

Após a discussão os alunos iniciam a produção coletiva. 

Discussão da aplicação da produção individual e coletiva. É o momento da 

avaliação e da aplicação do estudo realizado. 

Como a avaliação é processual, a autora sugere o contrato didático e a 

construção do portfólio. 

 

As diferentes fases do projeto ajudam o aluno a desenvolver uma consciência 

critica e reflexiva sobre a aprendizagem. Todavia, enfatiza que as etapas são 

cambiáveis de acordo com as necessidades que emergem durante o processo 

de investigação. As etapas destacadas são: 

Problematização – Fase inicial do projeto, na qual o professor precisa estar 

atento às hipóteses levantadas pelos alunos sobre o tema proposto. 
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Não devemos ignorar os conceitos, as ideias que os alunos têm a respeito do 

tema.  

Partindo das hipóteses e questões levantadas organiza-se a dinâmica de 

trabalho. 

Desenvolvimento – Esta fase se caracteriza pela criação de estratégias para 

que os alunos possam buscar informações sobre as hipóteses levantadas. 

Deve-se incentivar a saída dos alunos do espaço escolar, buscando 

informações em bibliotecas, videotecas, museus e também propiciar a visita de 

pessoas à escola. É importante que nesta fase o aluno cheque as suas 

hipóteses, levante questionamentos e se depare com outros conhecimentos 

propostos pela ciência. 

Síntese – Após a busca e a reflexão, se faz necessário o registro das 

informações avaliando o que aprendeu, conectando com o tema. 

Hernández (2000), destaca que todo o trabalho deve estar alicerçado nos 

conteúdos pré-estabelecidos pela escola e que os projetos podem ser, ou não, 

interdisciplinares. 

 

O trabalho com projetos de pesquisa – Jorge Santos Martins 
 
A proposta de trabalho investigativo de Martins (2001) parte da ideia de que a 

escola precisa repensar seu papel perante a sociedade atual. O autor defende 

a ideia do trabalho com pesquisa a partir dos quatro pilares da educação: 

aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a viver e aprender a ser. A 

partir destas questões elabora alguns passos para atingir o proposto, conforme 

esquema elaborado pelo próprio autor. 

 

http://www.musicartecnologia.com/


 

                        www.musicartecnologia.com                                  Página 25 
 

 

Fonte – MARTINS, J.S. O trabalho com projetos de pesquisa - do ensino fundamental 

ao ensino médio. Campinas: Papirus, 2001, p.91. 
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Sistematizando a unidade 

 

Quadro colocando lado a lado, as mudanças que ocorreram no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

http://www.musicartecnologia.com/


 

                        www.musicartecnologia.com                                  Página 27 
 

 

Os métodos de ensino-aprendizagem 

 

A natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem a efetivar-se; 

As características dos alunos, como, por exemplo, a sua faixa etária, o nível de 

desenvolvimento mental, o grau de interessa, suas expectativas da 

aprendizagem; 
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As condições físicas e o tempo disponível. 

 

Classificação dos Métodos de Ensino 

 

Para efeito de nossas aulas trabalharemos com a classificação dos métodos 

realizada por Carvalho (1973, p. 193): 

 

Métodos individualizados de ensino – são aqueles que valorizam o atendimento 

às diferenças individuais e fazem a adequação do conteúdo ao nível de 

maturidade, à capacidade intelectual e ao ritmo de aprendizagem de cada 

aluno, considerado individualmente. 

 

Métodos socializados de ensino – São os métodos que valorizam a interação 

social, fazendo a aprendizagem, efetivar-se em grupo. Incluem as técnicas de 

trabalho em grupo, a dramatização e o estudo de caso. 

 

Métodos sócio individualizados - São os que combinam as duas atividades, a 

individualizada e a socializada, alternando em suas fases os aspectos 

individuais e sociais. 

 

Os métodos individualizados de ensino 

 

Enfocaremos as técnicas mais utilizadas neste método: as aulas expositivas e 

o estudo dirigido. 

 

A aula expositiva é a técnica mais antiga. Geralmente, a atitude dos alunos é 

receptiva, embora, não necessariamente passiva, cabendo ao professor a 

apresentação dos conhecimentos e habilidades, que podem ser expostos das 

seguintes formas: 
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Exposição verbal – como não há relação direta do aluno com o material de 

estudo, o professor explica o assunto de modo sistematizado, estimulando nos 

alunos motivação para o assunto em questão. 

Demonstração – o professor utiliza instrumentos que possam representar 

fenômenos e processos, que podem ser, por exemplo: visitas técnicas, 

projeção de slides. 

Ilustração – são utilizadas pelo professor, tal como na demonstração, a 

apresentação de gráficos, sequências históricas, mapas, gravuras, de forma 

que os alunos desenvolvam sua capacidade de concentração e de observação. 

Exemplificação – tem como finalidade tornar mais claro o objeto em análise, 

por meio, de exemplos. 

Haydt (1997) utiliza a classificação proposta pelo Professor Nérici, que divide a 

aula expositiva em dogmática e dialogada. Nessa classificação, na exposição 

dogmática o professor assume a posição dominante, enquanto o aluno se 

mantém passivo e receptivo. Ao passo que na exposição dialogada, o aluno 

assume um papel mais ativo, participando da exposição do professor, com 

comentários, argumentando, contando histórias, expondo dúvidas etc. 

 

Outra técnica muito utilizada nos métodos de ensino individualizados é o 

estudo dirigido, “que consiste em fazer o aluno estudar um assunto a partir de 

um roteiro elaborado pelo professor. Este roteiro estabelece a extensão e a 

profundidade do estudo” (HAYDT, 1997, p. 159). 

 

Haydt (1997, p. 162) define os seguintes objetivos do estudo dirigido: 

Desenvolver técnicas e habilidades de estudo, ajudando o aluno a aprender as 

formas mais adequadas e eficientes de estudar cada área de conhecimento. 

Promover a aquisição de novos conhecimentos e habilidades, ajudando o aluno 

no processo de construção do conhecimento. 

Oferecer aos alunos um roteiro ou guia de estudos contendo questões,  tarefas 

ou problemas significativos que mobilizem seus esquemas operatórios de 

pensamento, contribuindo para aperfeiçoamento das operações cognitivas. 
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Desenvolver nos alunos uma atitude de independência frente à aquisição do 

conhecimento e favorecer o sentimento de autoconfiança pelas tarefas 

realizadas, por meio da própria atividade e do esforço pessoal. 

Estas duas técnicas ainda são as mais utilizadas em nossas escolas. O estudo 

recebeu uma grande contribuição da Psicologia Genética de Piaget, “na 

medida em que explicou as relações entre a ação efetiva e as atividades 

cognitivas na construção do conhecimento” (HAYDT, 1997, p.162). 

 

Vale uma reflexão: Elabore um roteiro de estudo para um assunto relacionado 

à temática de antropologia filosófica. 

 

Os métodos socializados de ensino 

 

O método socializado de ensino, entre as técnicas, focalizaremos o trabalho 

em grupo, estudo de caso, estudo de meio e a dramatização. 

 

Para Carvalho (1973), o trabalho em grupo ou dinâmica de grupo foi criado 

pelos psicólogos sociais, inspirados pela Psicologia Gestalt e pela teoria 

topológica de Kurt Lewin. 

Posteriormente, os pedagogos descobriram e reconheceram a técnica, e as 

aplicaram nas escolas. 

Em termos didáticos, os principais objetivos do trabalho em equipe são 

(CARVALHO, 1973, p.214): 

Facilitar a construção do conhecimento. 

Permitir a troca de ideias. 

Possibilitar a prática da cooperação para conseguir um fim comum. 

Para o trabalho ser bem sucedido é fundamental que haja uma ligação 

orgânica entre a fase de preparação, a organização dos conteúdos 

(planejamento) e a comunicação dos seus resultados para a turma. 
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Entre as várias técnicas de dinâmica de grupos destaco: 

Debate – consiste em indicar alguns alunos para discutir um tema polemico 

perante a turma. 

 

Philips 66 – para se conhecer de forma rápida o nível de conhecimento de uma 

classe sobre um determinado tema, o professor organiza seis grupos de seis 

alunos, que discutirão a questão em poucos minutos (seis minutos) para 

apresentarem suas conclusões. Pode ser organizado também em cinco grupos, 

ou ainda em dupla. 

 

Brainstorming ou tempestade cerebral – essa técnica é utilizada de forma a ser 

dado um tema, os alunos dizem o que lhes vem à cabeça, sem preocupação 

com censura. As ideias são anotadas no quadro-negro e finalmente só é 

selecionado o que for relevante para o prosseguimento da aula. 

 

Grupo de verbalização – Grupo de observação (GV-GO) – nessa técnica, parte 

da classe forma um circulo central (GV) para discutir um tema, enquanto os 

demais formam um círculo em volta (GO). O (GO) deve observar, se os 

conceitos empregados na discussão são corretos, se os colegas estão lidando 

bem com o tema, se todos estão participando, etc. 

  

Seminário – um aluno ou um grupo de alunos prepara um tema para 

apresentá-lo à classe. 

 

Estudo de caso 

Consiste na apresentação de uma situação real, dentro do conteúdo abordado, 

para que os alunos analisem e, se for necessário, proponham alternativas de 

solução aplicando os conhecimentos teóricos apreendidos em sala de aula 

(HAYDT, 1997, p. 202). 
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Estudo de Meio 

É uma técnica que prevê a interação do aluno com a família, com seu trabalho, 

com a sua cidade, região, país, através de visitas a locais determinados 

(órgãos públicos, museus, fábricas, fazendas etc.), todavia, o estudo não se 

restringe apenas às visitas, passeios, excursões, mas, principalmente, à 

compreensão dos problemas concretos do cotidiano, pois não é uma atividade 

meramente física e sim mental, para quê, através dos conhecimentos e 

habilidades já adquiridos, o aluno volte à escola modificado e enriquecido, 

através de novos conhecimentos e experiências. 

 

Dramatização 

A dramatização é uma técnica que consiste na representação por parte dos 

alunos de um fato ou fenômeno de forma espontânea e planejada. É 

considerada uma técnica que envolve aspectos afetivos e cognitivos no 

processo de construção do conhecimento (HAYDT, 1997). 

Esta técnica é conhecida também como role-playing, desempenho de papéis. 

Segundo Haydt (1997, p. 180) os objetivos da dramatização são: Propiciar uma 

situação de aprendizagem clara e especifica que facilite a percepção e análise 

de situações reais de vida, ajudando o aluno a compreender melhor os fatos 

estudados. 

Facilitar a comunicação de situações problemáticas e sua posterior análise, 

evidenciando os pontos críticos e contribuindo para a indicação de possíveis 

alternativas de solução. 

Desenvolver a criatividade, o senso de observação e a capacidade de 

expressar-se pela representação corporal e dramática. 

 

Estas são algumas técnicas do método, porém, existem outras que podem 

auxiliar muito no trabalho do professor. Nos dias atuais o uso do jogo na sala 

de aula tem sido amplamente discutido. Todavia, o uso de uma das técnicas 

abordadas contém o elemento lúdico. 
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Vale uma reflexão: Como seria utilizar a técnica de estudo de meio na 

disciplina de Filosofia? 

 

Os métodos sócio individualizados de ensino. 
 
Na técnica de ensino por descoberta, o aluno não entra em contato com os 

conceitos de forma explícita. O professor propõe situações nas quais o aluno 

manipula, experimenta, observa e coleta informações necessárias para 

formular e construir conceitos (HAYDT, 1997). 

 

Nesta técnica, o professor tem a função de facilitar e organizar o processo. 

Sua postura é fundamental, pois terá que dar instruções claras e precisas, 

propor situações criativas e ajudar os alunos na sistematização e generalização 

das informações. 

 

Haydt (1997, p. 207) apresenta algumas sugestões interessantes para essa 

técnica: 

 

Prepare com antecedência a aula, estabelecendo os objetivos da 

aprendizagem e identificando os conceitos e princípios fundamentais a serem 

redescobertos pelos alunos e que formam a estrutura do conceito aprendido. 

 

Formule dúvidas ou perguntas especificas que poderão servir como ponto de 

partida para o processo de pesquisa, reflexão e descoberta do aluno. Essas 

perguntas e dúvidas devem ser definidas, de preferência, em conjunto com os 

alunos e a partir de exemplos e situações concretas. 

 

Proponha atividades mais adequadas à aprendizagem por descoberta, pois 

esta pode ser facilita pela utilização de alguns procedimentos como a 

observação, a manipulação de materiais, a pesquisa, a experimentação, o 

emprego de jogos etc. 
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Apresente casos semelhantes de um mesmo fenômeno, mas em situações 

diferentes, para que os alunos possam analisá-los e encontrar uma explicação 

para eles, por meio da indução. 

 

Formule instruções claras e precisas. No caso de pesquisas e experiências a 

serem utilizadas, se achar oportuno, elabore um roteiro de itens a pesquisar ou 

de procedimentos a seguir durante a experiência. Isto facilita o processo de 

descoberta e ajuda o aluno a chegar às conclusões e generalizações. 

 

Estabeleça critérios e procedimentos de avaliação para verificar se, através da 

aprendizagem por descoberta, os alunos conseguiram apreender as ideias e 

princípios fundamentais que foram objetivos do ensino. 

 

Técnica de trabalho com projetos 

Antonio Houaiss (2001, p. 2308) define projeto como “a idéia, desejo, intenção 

de fazer ou realizar algo no futuro”. Esse desejo de fazer algo é movido por 

uma questão, um problema ou um obstáculo que pretendemos superar. 

Todavia, para solução do problema há necessidade de explicitar o caminho 

para chegar à resposta. Alguns passos serão elencados abaixo: 

O tema e o problema devem ser levantando pelos alunos. O professor pode 

fazer um estudo de meio, para tentar fomentar o levantamento. 

Planejar o conjunto de atividades e organizá-las para que a execução se torne 

mais precisa. 

Lista, por ordem e prazos, da realização e conclusão das atividades 

relacionadas com a pesquisa. 

Execução do projeto. 

Apresentação do trabalho executado. 

Avaliação do trabalho. 
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O uso do computador 

 

Para Almeida (2005), as novas tecnologias da educação (NTIC) estão para 

educação moderna como o giz e o quadro-negro estavam para a educação 

clássica, funcionando como ferramenta pedagógica. Contudo, o autor chama a 

atenção que a educação sempre se utilizou de “tecnologias” de comunicação à 

distância na educação. 

No século XIX, foi utilizado o ensino por correspondência como forma de 

administrar o ensino à distância. Na década de 1960, como vimos 

anteriormente, a chamada abordagem comportamentalista — conhecida no 

Brasil como ensino tecnicista — previa o uso de material impresso (os 

manuais) agregado ao material audiovisual. Nos anos de 1970 os meios de 

comunicação de massa (rádio e TV) tomaram conta do imaginário da 

sociedade. Hoje, decorridos vinte anos usamos todas as tecnologias anteriores, 

somadas às redes de telemáticas (bancos de dados, e-mail, lista de discussões 

etc). 

Todavia, não podemos acreditar que as novas tecnologias funcionarão como a 

“salvação” da educação. Sabemos que os problemas que assolam esse campo 

da realidade social são grandes, principalmente, no Brasil. 

Entretanto, se as novas tecnologia não poderão resolver o problema da 

educação, elas podem servir como ferramenta de grande valor estratégico 

(ALMEIDA, 2005). 

Inúmeras publicações apontam para a importância do uso dos computadores, 

porém, há uma necessidade educacional para incorporar esse discurso, pois 

há algumas habilidades básicas que deverão ser trabalhadas primeiramente 

com os professores. Para Berry apud Feres (2005, p.25) as habilidades 

requeridas desse profissional enquanto gestor do fazer pedagógico em 

ambientes apoiados em rede são as seguintes: 

Formulação da necessidade de informação: deve ser mais precisa em um 

mundo eletrônico, pois é necessário construir uma linguagem de busca 
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explícita e mais concentrada, tendo em vista dar conta da informação crescente 

evitando excessos. 

Identificação de fontes prováveis: exige conhecimento das funções e vantagens 

relativas aos diferentes sistemas de TI (tecnologia da informação). 

Examinar, selecionar e rejeitar fontes requer habilidades complexas de busca, 

necessidade crescente de filtrar informação e avaliar resultados de buscas. As 

pesquisas e dados mudam com novos formatos: a navegação na Internet e a 

leitura de hipertextos são habilidades sem equivalentes na biblioteca 

tradicional. O armazenamento de informação exige habilidade de 

“downloading” (baixa de arquivos), impressão e construção de base de dados. 

A necessidade de avaliação intensifica-se em relação aos documentos que 

estão fora do sistema de revisão minuciosa. A disseminação exige 

compreensão de transferência de arquivos e protocolos de codificação. As 

habilidades exigidas de um docente na área parecem diferentes daquelas 

requeridas em um era da informação tradicional. Identificar e localizar recursos 

individuais em uma biblioteca tradicional era uma tarefa finita, circunscrita. As 

habilidades de busca são necessárias em um ambiente de TI para garantir que 

a capacidade e a criatividade de busca na biblioteca não se percam devido a 

realização continua de buscas especificas. 

(...) conhecimentos de como acessar diferentes sistemas e onde localizá-los. 

(...) capacidade de filtrar informação, selecionar e examinar os resultados. 

(...) habilidade de navegação na Internet; habilidade na leitura de hipertexto, e 

seleção de links. 

Avaliação do que foi obtido: o uso da comunicação eletrônica para obter 

“feedback” de uma comunidade maior. Exemplo: via listas de discussão. 

Ao lermos as habilidades requeridas para os professores, percebemos que 

ainda estamos na era clássica do giz e lousa. 

Portanto, hoje temos outra forma de exclusão, a digital. 

Dessa forma, acredito que antes de indicar qualquer estratégia para o 

professor utilizar na sala de aula, se faz necessário trabalhar a formação do 

profissional que irá atuar na sociedade da informação. 
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O cinema e a educação 

 

O cinema é uma invenção do final do século XIX. Os irmãos Lumière foram os 

responsáveis pelas primeiras projeções de filmes em Paris. A partir daí o 

mundo passaria a ser visto pelas lentes de uma câmera. Hábitos, costumes e 

culturas começaram a ser registradas e veiculadas pelo mundo. 

Poderíamos dizer que ao longo desses mais de cem anos, após o seu 

aparecimento, o cinema criou uma linguagem muito rica, fruto da articulação de 

códigos e elementos distintos: imagens em movimento, luz, som, música, fala, 

textos escritos. A linguagem do cinema se estrutura a partir desse amálgama 

de elementos, diferenciando-se da escrita, constituída de sinais gráficos 

organizados sob determinadas regras gramaticais. De um modo geral, a 

linguagem do cinema não precisa ser ensinada para ser compreendida, 

sobretudo em sociedades audiovisuais como a nossa. (DUARTE, 2002) 

 

Nesse ponto reside um aspecto importante do cinema em relação à educação: 

a competência de ver. Bourdieu (1979) e Duarte (2002) consideram essa 

disposição importante para compreender, analisar e apreciar a linguagem 

cinematográfica. Todavia, destacam que essa competência não é adquirida 

somente vendo filmes. O universo cultural e social em que estão imersas, o 

grau de afinidade com as artes e a mídia e o grau de escolaridade de cada 

educando se constituem num importante ingrediente para apreciar os produtos 

culturais, incluindo o cinema. 

 

Ao compreender o cinema, como uma possibilidade, uma prática social que 

atua na formação geral das pessoas, ver filmes é tão importante quanto ler 

uma obra literária, filosófica, sociológica etc. Então, lhes pergunto: - Por que 

não utilizar o cinema na educação? 
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No campo da Filosofia o trabalho do Professor Júlio Cabrera da UnB, articula 

os textos filosóficos clássicos com filmes contemporâneos de renomados 

diretores. 

Usar o cinema como um recurso pedagógico-crítico, nos oferece a 

possibilidade de produzir saberes, discutir identidades, crenças e mostrar as 

diferentes culturas, sociedades e a maneira como pensam e articulam esses 

saberes. 

Vale uma reflexão: Como trabalhar filosofia e cinema? É possível? 

Eleja uma área da Filosofia e escolha um filme para discuti-la. 

102  

 

A Televisão na educação 

 

A TV é o meio de comunicação mais popular na sociedade capitalista, servindo 

para informar, entreter e aprender. Existem algumas correntes sociológicas que 

apontam os perigos dos meios de comunicação de massa, entre eles, a 

televisão como meio de alienação. Todavia, hoje é inegável o poder deste 

veículo de comunicação de massa para as populações. 

Os documentos oficiais como os PCNs destacam o papel da TV na variedade 

de informações que oferecem, utilizando basicamente imagens e sons, 

prescindindo, de certo modo, da cultura letrada, assumindo o mesmo papel do 

cinema: socializadora de informações, formas linguísticas, modos de vida, 

opiniões, valores, crenças, que não podem ser desconsiderados pela 

instituição escolar (BRASIL, 1998, p.143). 

Usar a TV de modo crítico e reflexivo, por meio da sua grade de programação 

serve como fonte de informação para problematizar os conteúdos do currículo. 

Novelas, filmes, jornais, telejornais, desenhos animados e as propagandas 

comerciais, trazem elementos para o professor trabalhar na sala de aula. 

Temas como drogas, sexualidade, violência e diferença cultural, podem surgir a 

partir da reflexão, critica e análise desses elementos. 
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A obra Mídia, Educação e Cidadania oferece alguns caminhos para 

trabalharmos com a análise de programas televisivos. Abaixo transcreverei os 

passos para uma análise crítica de novelas desenvolvida por Guareschi e Biz 

(2005, p.184). 

Vamos supor que você seja um professor/a que pode dispor de uma hora, ou 

duas, com um grupo de alunos para fazer uma análise crítica da novela. Essa 

dinâmica, também, pode ser adaptada a uma comunidade, a um grupo de 

reflexão, um grupo de famílias, conforme o caso. A primeira tarefa é gravar 

parte de uma novela. Pode ser gravada toda a cena ou pequenos trechos que 

dão a ideia do que a novela trata. Não são necessários mais que 10 a 15 

minutos. Após a apresentação da novela sugere-se um exercício em quatro 

passos: 

Pergunta-se: do que vocês não gostaram? Os participantes começam a falar. 

Primeira surpresa: as pessoas estão agora falando, pois antes estavam apenas 

vendo e ouvindo. E mais: estão se dando conta de que há pessoas que gostam 

de uma coisa e outras de outra, que vivemos uma sociedade pluralista, 

diferenciada. 

Pergunta-se: com o que vocês concordam e do que discordam? Nessa 

discussão, uma segunda surpresa: além das pessoas falarem, estão pensando, 

pois para se concordar, ou discordar, é necessário refletir e buscar valores. E 

mais: novamente se aprende que as pessoas possuem valores diferentes, dos 

quais se pode discordar, mas que devem ser respeitados. 

A partir das discordâncias observadas, pergunta-se: se não estão de acordo, 

como fariam, então? Terceira surpresa: as pessoas falam, pensam e criam! 

Nesse momento elas estão imaginando, colocam em ação sua criatividade e 

iniciativa.  Constroem um novo roteiro, um novo script. Convidam-se as 

pessoas a montar uma nova novela, conforme elas imaginaram. Quarta 

surpresa: as pessoas falam, pensam, criam e representam.  
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O rádio na educação 

 

Com o aparecimento da TV na década de 1960, o rádio perdeu um pouco de 

sua força. Contudo, ele ainda tem a sua importância, pois nos acompanha em 

todos os momentos (nas tarefas diárias das donas de casa, dos vigias 

noturnos, motoristas de táxi, entre outros), penetrando também na sala de aula. 

Uma recente pesquisa realizada por Silva e Toriello (2002, p. 122) mostra que 

os alunos ouvem até quatro horas diárias de rádio. Relatam que esta 

audiência, muitas vezes, esta relacionada a atividades pertencentes ao 

cotidiano escolar, como ler, escrever, fazer lições. Alguns relatam, inclusive, 

retirar do rádio idéias para produzir textos para a escola. 

Todavia, a pesquisa aponta que a escola não está atenta para essa questão, 

pois encontraram somente um registro nos diários dos professores referente ao 

uso deste recurso na sala de aula. 

 

O uso da fotografia na educação 

 

Em tempos de novas tecnologias não poderíamos deixar de enfocar o uso da 

câmera digital como ferramenta de trabalho.  

No documento introdutório dos PCNs e nas Orientações Curriculares para o 

ensino médio, há menção do uso da fotografia como produção de informações 

visuais que possibilitam ao aluno observar, analisar e refletir, sobre 

acontecimentos da vida cotidiana ou fenômenos naturais. (BRASIL, 1998, p. 

144) 

Como colocam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, a fotografia 

não é um documento neutro. Ela expressa o olhar do fotografo e sua 

intencionalidade ao registrar o fato, funcionando como um testemunho de 

alguém que torna presente e eterno os momentos vividos por um grupo de 

pessoas, um povo etc. 
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A filosofia e o pensar 

 

Para Lipman (1990), aplicar filosofia e fazer filosofia não são sinônimos. O 

modelo de fazer filosofia é a figura altiva e solitária de Sócrates. Para ele a 

filosofia não era uma aquisição nem uma profissão, era um modo de vida e, 

portanto, não era um bicho-de-sete-cabeças. O que este filósofo nos 

exemplifica, é que a filosofia deve ser praticada. Ele nos desafia a reconhecer 

que como obra, como forma de vida, a filosofia é algo a que qualquer um de 

nós pode se dedicar: crianças, adultos, homens, mulheres etc. 

 

A Filosofia e o Ensino 

 

Nascida na Grécia, a filosofia foi encorpada com aforismos, poesia, diálogo e 

drama. Todavia, ao longo da história, ela foi se tornando uma disciplina 

acadêmica, circunscrevendo-se, em muitos momentos, nos meios 

universitários. Diferentemente do que pregava Sócrates, houve uma forte 

tendência de prevalecimento do “fazer filosofia” em detrimento do “praticar 

filosofia”. Nos últimos séculos houve um novo sinal sugerindo que a filosofia 

teria aplicações práticas jamais imaginadas pelos acadêmicos (LIPMAN, 1990). 

 

Atualmente, no Brasil, o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n. 9.394/96), determina que, ao final do Ensino Médio, todo 

estudante deverá “dominar os conhecimentos de filosofia e de sociologia 

necessários ao exercício da cidadania”. Para Fávero (2004), este foi um 

avanço significativo para a presença da filosofia nesse nível de ensino, uma 

vez que em 1961 (com a Lei n. 4.024/61), a filosofia deixou de ser obrigatória, 

e, a partir de 1971 (com a Lei n. 5.692/71), época do regime militar, ela 

praticamente desapareceu das escolas. 
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Sendo assim as orientações delimitam em quatro grandes períodos o ensino de 

filosofia no Brasil: 

1. 1500- 1889: predominância do ensino jesuítico, sob as leis do Ratio 

Studiorum. Nessa perspectiva, a filosofia era entendida como instrumento de 

formação moral e intelectual, sob os cânones da Igreja Católica e do poder 

cartorial local. 

2. 1889-1961: durante este período, a filosofia fez parte dos currículos oficiais 

inclusive figurando como disciplina obrigatória. Esta presença não significou, 

porém, um movimento de crítica à configuração social e política brasileira que, 

nesse período, oscilou entre a democracia formal, o populismo e a ditadura. 

3. 1961-1985: Com a lei 4024/61, a filosofia deixa de ser obrigatória e, 

sobretudo, com a lei 5692 /1971, em pleno regime militar, o currículo escolar 

não dá espaço para o ensino e estudo da filosofia. A filosofia desaparece 

totalmente dos currículos escolares do Ensino Médio durante a ditadura militar, 

principalmente por não servir aos interesses econômicos e técnicos do 

momento, que visavam formar um cidadão produtivo, porém não crítico. O 

pensamento critico deveria ser reprimido, bem como as possíveis ações dele 

decorrentes. 

4. 1985 aos dias atuais: durante as duas últimas décadas, o ensino de 

filosofia no nível médio tem sido amplamente discutido, embora a tendência 

das políticas curriculares oficiais (Resolução CEB/CNE n. 3/98 e PCNEM de 

1999) seja mantê-lo em posição de saber transversal às disciplinas do currículo 

(PARANÁ, s/d). 

 

Os Objetivos da Educação Média 

 

Entendemos que toda a educação Média, independente da disciplina em 

questão, deva estar a serviço de cumprir os objetivos estabelecidos 

oficialmente para esse nível de educação, como, por exemplo, no Art. 35 da 

LDB que determina: 
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I – A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II – A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III – Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV – A compreensão dos fundamentos científico-técnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

Tendência do Ensino de Filosofia na Atualidade 

 

Todavia, quando falamos no ensino de filosofia é comum recuperarmos a 

clássica interrogação. O que se ensina é Filosofia ou se ensina a filosofar? 

Vários autores retomam Kant, lembrando que para ele, é impossível separar a 

filosofia do filosofar. Kant afirma assim, a autonomia da razão filosofante diante 

da própria filosofia. Enquanto, para Hegel, quando se conhece o conteúdo da 

filosofia, não apenas aprendemos a filosofar, mas já filosofa realmente. A 

filosofia constitui seu conteúdo na medida em que reflete sobre ele. Esse é o 

sentido da frase de Kant “a própria prática da filosofia leva consigo o seu 

produto e não é possível fazer filosofia sem filosofar, nem filosofar sem 

filosofia, porque a filosofia não é um sistema acabado nem o filosofar apenas a 

investigação dos princípios universais propostos pelos filósofos” (GALLO; 

KOHAN, 2000, p.184). 

Dessa forma, podemos inferir que as orientações curriculares foram pensadas 

e construídas, compreendendo que as aulas de Filosofia serão espaços de 

estudo da filosofia e do filosofar. 

Assim, a Filosofia se expressa como conteúdo filosófico e também como um 

instrumento que possibilita ao estudante desenvolver um modo próprio de 

pensamento, priorizando a capacidade de criar, elaborar e resinificar conceitos. 
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Nesse sentido, as aulas de Filosofia são um espaço para criação de conceitos, 

unindo a filosofia e o filosofar como atividades indissociáveis. 

De acordo com as orientações curriculares, há várias formas de se trabalhar a 

filosofia. Todavia, a proposta elaborada opta por organizar as sugestões dos 

conteúdos pela História da Filosofia, como veremos adiante. 

 

Vale uma reflexão – Procure aprofundar um pouco mais sobre os argumentos 
usados por Kant e Hegel sobre a questão do ensinar filosofia e filosofar. 
 
 

As Orientações Curriculares e o Ensino de Filosofia 

 
 
As Orientações Curriculares propõem que o ensino de filosofia se faça por 

temas, que devem ser trabalhados na perspectiva de questionamento sobre os 

problemas da vida, com significado histórico e social para os educandos, e que 

podem ser adequadamente tratados no Ensino Médio. 

 
o professor precisa tomar o devido cuidado para ficar preso ao texto e 

desconsiderar o diálogo entre o conhecimento que o texto apresenta o contexto 

social, o histórico em que está imerso e a realidade de quem busca a 

apropriação. Por isso, destacam duas questões importantes na leitura do texto 

filosófico: 

• A contextualização - compreender a problemática do texto no seu tempo. 

Essa leitura visa explicitar conceitos e suas relações, buscando o 

aprofundamento da compreensão, possibilitando mostrar a atualidade dos 

problemas identificados e retomar os conceitos, a fim de criar novas 

significações; 

• A criação de conceitos - se dá a partir da sensibilização, em que o professor 

de filosofia lança mão dos mais diversos recursos didático pedagógicos para 

problematizar filosoficamente situações da vida atual, que de alguma forma são 

problemas também da filosofia, desenvolvidos pelos clássicos e que se fazem 

ainda atuais por não terem sido plenamente resolvidos ou por se apresentarem 

com uma atualidade incontestável (PARANÁ, s/d, p.5). 
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As Orientações Curriculares e os Objetivos da Filosofia 
no Ensino. 
 
1º. Representação e Comunicação: 

• Ler textos filosóficos de modo significativo; 

• Ler de modo filosófico textos de diferentes estruturas e registros; 

• Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; 

• Debater, tomando uma posição defendendo argumentativamente e mudando 

de posição em face de argumentos mais consistentes. 

2º. Investigação e Compreensão: 

• Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos 

discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e em outras produções 

culturais. 

3º. Contextualização sociocultural: 

• Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem 

especifica quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; oentorno sócio-

político, histórico e cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica. 

Todavia, o documento nos chama atenção que estas competências e 

habilidades deverão ser trabalhadas por profissionais formados na área por 

terem uma sólida formação em História da Filosofia e familiaridade com os 

textos clássicos. Tais conhecimentos é que tornarão o exercício da profissão 

diferente das demais áreas. 

 

Revendo o Percurso 
 
O fazer filosofia exige conversação, diálogo e comunidade, que não são 

compatíveis com o que se requer na sala de aula tradicional. A filosofia impõe 

que a classe se converta numa comunidade de investigação, onde estudantes 

e professores possam conversar como pessoas e membros da mesma 

comunidade; onde possam ler juntos, apossar-se das ideias conjuntamente, 

construir sobre as ideias dos outros; onde possam pensar independentemente, 
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procurar razões para seus pontos de vista, explorar suas pressuposições; e 

possam trazer para suas vidas uma nova percepção de o que é descobrir, 

inventar, interpretar e criticar. 

 

A Questão dos Conteúdos no Ensino.  
 
— O que representam os conteúdos no processo ensino-aprendizagem? 

Para Haydt (1997, p. 126) “eles representam a tessitura básica sobre a qual o 

aluno constrói e reestrura o conhecimento”. É o conhecimento acumulado pela 

humanidade. Todavia, este conhecimento é renovado e atualizado 

constantemente. A escola como instituição social e agência formadora tem 

como função a “transmissão” deste conhecimento universal. 

Para Piletti (1987) e outros autores, os conteúdos são importantes porque 

representam a base para a aprendizagem. Quem aprende, aprende alguma 

coisa. Dessa forma, eles representam os conhecimentos organizados pela 

escola objetivando informações. Todavia, há um outro aspecto a ser 

considerado que são as experiências que o aluno vivenciará em torno desses 

conhecimentos. Sendo assim, os conteúdos não se circunscrevem 

somente em informações de tal realidade, mas também as experiências, os 

valores e atitudes envolvidos nessa realidade. 

 

Existem duas modalidades de organização do conteúdo, de acordo com o nível 

de operacionalização: 

• O programa escolar oficial – Hoje é representado pelos PCNs, PCNEM, 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio e outras propostas. 

Estas propostas são orientações que visam dar uma unidade ao trabalho dos 

professores de uma rede de escolas de um estado, munícipio ou da federação. 

• O programa Pessoal de cada professor – É o plano de cada professor, que 

pode ser anual, bimestral ou por unidade, sempre vinculados as diretrizes 

curriculares estabelecidas. Todavia, como ocorre atualmente, as diretrizes 

curriculares são flexíveis o que permite ao professor uma liberdade para 

selecionar os conteúdos que sejam mais adequados ao seu grupo. 
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Assim, é de suma importância que o professor domine a estrura de sua 

disciplina e conheça as necessidades de seu aluno. Para tal, ele deve basear-

se nos seguinte critérios elaborados apontados por Haydt (1997): 

• Validade - Em primeiro lugar deve haver relação entre os objetivos propostos 

e os conteúdos trabalhados. Em segundo, os conhecimento humano se 

constrói e reconstrói, o professor deve estar incorporando os conhecimentos 

mais atualizados da ciência. 

• Utilidade - Os conhecimentos adquiridos devem ser aplicados as situações 

novas, ou seja, devem atender as necessidades e expectativas dos educandos. 

• Significação – Os conteúdos devem estar relacionados com as experiências 

dos alunos, para que possam sentir interesse e estabelecerem ligação com sua 

vida. 

• Adequação ao nível de desenvolvimento do aluno – os conteúdos 

trabalhados devem estar de acordo com o grau de maturidade intelectual do 

aluno e a sua estrutura cognitiva. As aulas de Psicologia da Educação servem 

para isto. 

• Flexibidade – liberdade para ajustar os conteúdos as reais condições dos 

alunos. 

• Tempo – os conteúdos devem ser adequados ao tempo disponível de aulas. 

Finalizando esta aula, não podemos esquecer de mencionar a organização dos 

conteúdos que devem seguir uma ordenação em dois planos, segundo Haydt 

(1997): 

• Vertical – ao longo das séries. 

• Horizontal – na mesma série, estabelecendo relação de uma área com outra. 

 

As tendências pedagógicas e a questão dos conteúdos 
 
Destacar que a relação entre a escolha dos conteúdos e métodos tem relação 

com a concepção de ensino-aprenzagem e com a interação do aluno. 

http://www.musicartecnologia.com/


 

                        www.musicartecnologia.com                                  Página 48 
 

A seleção e organização dos conteúdos e os métodos utilizados, podem servir 

para uma mera aprendizagem ou para instaurar uma postura crítica, reflexiva e 

criadora. 

 

Os Programas de filosofia e os conteúdos 

 

As diretrizes gerais e orientadoras do PCNEM tem como eixo central as quatro 

premissas apontadas pela UNESCO que estruturam a educação na sociedade 

contemporânea e o exercício da cidadania: 

• Aprender a conhecer; 

• Aprender a fazer; 

• Aprender a viver; 

• Aprender a ser. 

 

“competências e habilidades a serem desenvolvidas em filosofia”, segundo os 

PCNEM (BRASIL, 1999, p. 349): 

• Representação e comunicação – ler textos filosóficos de modo significativo; 

ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; elaborar por 

escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; debater, tomando uma posição, 

defendendo-a argumentativamente e mudando de posição face a argumentos 

mais consistentes. 

• Investigação e compreensão – Articular conhecimentos filosóficos e 

diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, 

nas Artes e em outras produções culturais. 

• Contextualização sociocultural – Contextualizar conhecimentos filosóficos, 

tanto no plano de sua origem específica, quanto em outros planos: o pessoal-

biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte científico-

tecnológica. 
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A pesquisa ainda revela quatro grandes modelos de estruturação dos 

conteúdos que predominam nos programas de filosofia para o ensino médio: 

• Por temas – neste caso, predominam temáticas como conhecimento, 

verdade, valores, cultura, ideologia, alienação, sexualidade, condição humana, 

finitude, liberdade, poder, política, justiça, arte, meios de comunicação. 

• Por domínios ou campos filosóficos – aqui aparecem prioritariamente os 

campos já citados anteriormente, como cultura geral, filosofia antiga, ética, 

história da filosofia, teoria do conhecimento e política. 

• Por critérios cronológicos – nesse caso, os conteúdos são articulados em 

torno de problemas filosóficos, entre os quais o problema do ser, do conhecer, 

do agir, da ciência etc. – aqui o referencial passa a ser a história, sendo que 

predominam a filosofia antiga e moderna (KOHAN et al, 2004, p.271). 

 

Conteúdos de filosofia e as Orientações Curriculares. 
 
1. Filosofia e Conhecimento, Filosofia e Ciência, definição de Filosofia; 

2. Validade e verdade, proposição e argumento; 

3. Falácias não formais, reconhecimento de argumentos, conteúdo e forma; 

4. Quadro de oposições entre proposições categóricas, inferências imediatas 

em contexto categórico, conteúdo existencial e proposições categóricas; 

5. Tabelas de verdade, cálculo proposicional; 

6. Filosofia pré-socrática, uno e múltiplo, movimento e realidade; 

7. Teoria das idéias de Platão, conhecimento e opinião, aparência e realidade; 

8. A política antiga, a República de Platão, a Política de Aristóteles; 

9. A ética antiga, Platão, Arsitóteles e filosófos helenistas; 

10. Conceitos centrais da metafísica aristotélica, a teoria da ciência aristotélica; 

11. Verdade, justificação e ceticismo; 

12. O problema dos universais, os transcendentais; 

13. Tempo e eternidade, conhecimento humano e conhecimento divino; 

14. Teoria do conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino; 
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15. A teoria das virtudes no período medieval; 

16. Provas da existência de Deus, argumento ontológico, cosmológico, 

teleológico; 

17. Teoria do conhecimento nos modernos, verdade e evidência, ideias, 

causalidade, indução, método; 

18. Vontade divina e liberdade humana; 

19. Teorias do sujeito na filosofia moderna; 

20. O contratualismo 

21. Razão e entendimento, razão e sensibilidade, intuição e conceito; 

22. Éticas do dever, fundamentações da moral, autonomia do sujeito; 

23. Idealismo alemão, filosofias da história; 

24. Razão e vontade, o belo e o sublime na Filosofia alemã; 

25. Crítica a metafísica na contemporaneidade, Nietzsche, Wittgenstein, 

Heidegger; 

26. Fenomenologia e Existencialismo; 

27. Filosofia analítica, Frege, Russel e Wittgenstein, o Círculo de Viena; 

28. Marxismo e Escola de Frankfurt; 

29. Epistemologias contemporâneas, Filosofia da ciência, o problema da de 

marcação entre ciência e metafísica; 

 
O ensino de filosofia por temas 
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Navegando por terras lusitanas 

 

Listas de objetivos 

 

Especificidade da Filosofia 

• Reconhecer a Filosofia como um espaço de reflexão interdisciplinar. 

• Reconhecer a necessidade de situar os problemas filosóficos no seu contexto    

histórico-cultural. 

• Identificar as principais áreas e problemas da Filosofia. 

 

Pensamento informado, metódico e crítico e para a formação de uma 

consciência atenta, sensível e eticamente responsável. 

 

• Desenvolver uma consciência crítica e responsável que, mediante a análise 

fundamentada da experiência, atenta aos desafios e aos riscos do presente, 

tome a seu cargo o cuidado ético pelo futuro. 

 

Promover hábitos e atitudes fundamentais ao desenvolvimento cognitivo, 

pessoal e social. 

• Adquirir hábitos de estudo e de trabalho autônomo. 

• Desenvolver atitudes de discernimento crítico perante a informação e os 

saberes transmitidos. 

• Desenvolver atitudes de curiosidade, honestidade e rigor intelectuais. 

• Desenvolver o respeito pelas convicções e atitudes dos outros, descobrindo 

as razões dos que pensam de modo distinto. 

• Assumir as posições pessoais, com convicção e tolerância, rompendo com a 

indiferença. 

• Desenvolver atitudes de solidariedade social e participação na vida da 

comunidade. 
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Desenvolver um quadro coerente e fundamentado em valores. 

• Reconhcer distintos sistemas de valores e diferentes paradigmas de 

valoração. 

• Adquirir o gosto e o interesse pelas diversas manifestações culturais. 

• Desenvolver uma sensibilidade ética, estética, social e política. 

• Comprometer-se na compreensão crítica do outro, no respeito pelos seus 

sentimentos, ideias e comportamentos. 

• Assumir o exercício da cidadania, informando-se e participando no debate dos 

problemas de interesse público, nacionais e internacionais. 

• Desenvolver a consciência do significado ético e da importância política dos 

direitos humanos. 

• Desenvolver a consciência crítica dos desafios culturais decorrentes da nossa 

integração numa sociedade cada vez mais marcada pela globalização. 

 

Ampliar as competências básicas de discurso, informação, interpretação 

e comunicação. 

• Iniciar à discursividade filosófica, prestando particular atenção, nos 

discursos/textos, à análise das articulações lógico-sintáticas e a análise dos 

procedimentos retórico-argumentativos. 

• Iniciar à comunicação filosófica, desenvolvendo de forma progressiva as 

capacidades de expressão pessoal, de comunicação e de diálogo. 

• Iniciar ao conhecimento e utilização criteriosa das fontes de informação e 

novas tecnologias. 

• Iniciar à leitura critica de linguagem não-verbal (pintura, fotografia) audiovisual 

(cinema, televisão) tendo por base instrumentos de decodificação e análise. 

• Dominar metodologias e técnicas de trabalho intelectual que potenciem a 

qualidade das aquisições cognitivas e assegurem a autoformarão e a educação 

permanente. 
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• Desenvolver práticas de exposição (oral e escrita) e de intervenção num 

debate, aprendendo a apresentar de forma metódica e compreensível as ideias 

próprias ou os resultados de consultas ou notas de leitura. 

 

Iniciar às competências específicas de problematização, conceitualização 

e argumentação. 

• Reconhcer que os problemas são constitutivos e originários do ato de 

filosofar. 

• Questionar filosoficamente as pseudo-evidências da opinião corrente, de 

forma a ultrapassar o nível do senso comum na abordagem dos problemas.  

• Determinar e formular adequadamente os principais problemas que se 

colocam no âmbito dos vários temas programáticos. 

• Desenvolver atividades específicas de clarificação conceitual: 

aproximaçãoetmológica, aproximação semântica, aproximação predicativa, 

definição, classificação. 

• Desenvolver atividades de análise e confronto de argumentos. 

 

Iniciar às competências de análise e interpretação de textos e à 

composição filosófica. 

• Analisar a problemática sobre o qual um texto toma uma posição, 

identificando o tema/problema, a(s) tese (s) que defende ou a (s) resposta (s) 

que dá, as teses ou respostas que contraria ou as teses ou respostas que 

explicitamente refuta. 

 

A lista de objetivos é extensa, porém, ela serve como guia para nortear o 

trabalho do professor. Quando se tem clareza dos objetivos fica mais fácil 

selecionar os conteúdos e os métodos que veremos na próxima unidade. 
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Os objetivos Gerais da Filosofia em Portugal 
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Métodos no Ensino de Filosofia 
 
Kohak et al (2004), Aranha e Martins (1998), Souza (1995) e as OCEM (2006) 

são unânimes em afirmar que a aula expositiva é o método mais utilizado no 

ensino de filosofia, seguido pelo uso do manual didático. Todavia, de acordo 

com as novas diretrizes empregadas para esta disciplina, esta metodologia 

muito utilizada na tendência tradicional, e, posteriormente, na tecnicista, 

enfatiza o ensino individualizado, os conteúdos sistematizados e os manuais, 

destoando das orientações curriculares que trazem em seu bojo somente 

sugestões e não um programa fechado. 

 
O texto da leitura complementar “O Ensino da Filosofia como Processo ou 

como Produto?”, também traça um paralelo entre as abordagens de ensino 

liberais que na prática sempre priorizou o ensino pronto, assimilado de maneira 

memorialística e retórica, o desafio das abordagens progressistas, hoje, é 

tornar o aluno um investigador, porém, mediado pelo produto da tradição 

filosófica. 

 
Formas de abordagem: sistemática, histórica, temática e textual (cf. quadro 

abaixo), com o fito de atingir os fins propostos à aprendizagem da filosofia. 
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O Método Expositivo 
 
O método expositivo é um instrumento relevante de síntese e de 

sistematização, desde que não seja predominante e não induza o aluno à 

passividade. 

 

“Aulas expositivas quando bem preparadas, podem dar vida a um conteúdo, 

motivando o aluno a se interessar pelo que está sendo exposto”. 

 

Permite ao professor a escolha e desenvolvimento de temas adaptados à sua 

capacidade, aos conhecimentos e interesses, bem como às necessidades de 

seus alunos; 

 

Favorece a apresentação rápida de informações necessárias à compreensão e 

solução de problemas futuros, viabilizando o cumprimento de um programa 

estabelecido dentro dos prazos disponíveis; 

 

 Adapta-se, sem dificuldades, a classes de diferentes tamanhos, principalmente 

quando compostas de muitos alunos. 

 

 

O Método Interrogativo e Exposição Dialogada 
 
Souza (1995, p.13) considera o método interrogativo como um dos mais 

comuns e ficazes no ensino de filosofia. Ele consiste em “[...] perguntas feitas 

pelo professor a um aluno em particular, ou a uma classe como um todo sobre 

fatos, teorias, conceitos e sobre possíveis relações entre eles, no transcurso de 

uma exposição”. As perguntas são realizadas com o objetivo de estimular o 

aluno a usar as habilidades de pensamento. 
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Opondo-se a pedagogia conteudista e aos métodos condutistas que pouco se 

adaptam as especificidades do ensino filosófico, este método na França possui 

três objetivos, segundo Galichet (2000, p.54): 

1) A Conceitualização – Definição e elaboração de conceitos precisos a partir 

de noções vagas. 

2) A problematização – “O colocar em questão” afirmações dadas como certas 

e elaboração de problemas fundamentais, dando lugar a diferentes respostas. 

3) A argumentação – Exposição das razões de duvidar e fundamentar. 

O autor coloca que os três objetivos estão sempre ligados, porém caberá ao 

professor destacar exercícios específicos que trabalhem cada uma das três 

capacidades. 

 

O método de exposição dialogada 

Conhecido também entre os pedagogos como uma das formas aula 

expositivos, na qual, para Haydt (1997, p. 154) “[...] considera a mensagem do 

professor como um simples pretexto para desencadear a participação da 

classe, podendo haver, assim, contestação, pesquisa e discussão”. 

 

O Método de Leitura e Análise de Texto 

 

O mais importante de todos. Ler e escrever na sociedade hodierna tornou-se 

um problema e, nem sempre sabemos como enfrentá-lo ou como solucioná-lo. 

 

1. Análise – é o fundamento para elaboração de reflexões que mostrem a 

organização dos elementos identificados no texto e seu aproveitamento 

reflexivo e argumentativo. A leitura é um processo de incorporação do 

texto à vida, de aceitação ou negação dele, estabelecendo um diálogo 

pelo qual o leitor se constitui em sujeito da leitura, um ato criativo e 

reprodutor. Realizada a leitura, o leitor estabelece comparações com 

momentos históricos, épocas semelhantes, compara, opinam e 

relacionam fatos ou situações. 
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2. Interpretação – é o processo pelo qual o leitor num primeiro momento 

parafraseia o texto, resumindo-o e reproduzindo as ideias. No segundo 

momento ele tece comentários, discute as ideias do texto, ocorrendo assim, a 

interpretação. 

Para Medeiros (2003) analisar implica em dissecar, decompor, examinar 

sistematicamente, porém é importante não ficar só no plano da compreensão, é 

necessário chegar à crítica. Por isso, o autor destaca que estabelecer uma 

relação entre as ideias expostas, é mais importante que a reprodução da 

estrutura do plano. A análise completa só ocorrerá nesta última instância. 

O segundo passo que o autor indica é estabelecer os diferentes tipos de 

análise: dos elementos, das relações e da estrutura do texto. 

• Análise dos elementos - Compreendem as referências bibliográficas, 

estrutura do plano do livro ou texto, vocabulário, modelo teórico, doutrinas, 

ideias principais e secundárias, juízos de valor expostos, conclusões. 

• Análise das relações – Engloba a busca de relações entre as hipóteses, as 

provas e as conclusões. 

• Análise da estrutura – A análise da estrutura se preocupa com a posição do 

autor, conceitos adotados, forma de trabalhar o material exposto, etc. 

Há outros passos indicativos para a leitura e análise de textos, contudo, 

acredito que os indicados acima são suficientes para deixá-los de “cabelos 

brancos” quando estiverem na sala de aula. A dica das pesquisadoras Aranha 

e Martins (s/d) é que os professores de filosofia se articulem com os 

professores de Língua Portuguesa, História, geografia biologia e outras áreas, 

para um trabalho conjunto. Assim, a filosofia ganha sentido e os alunos 

poderão obter melhores resultados. 

 

O Método de análise linguística 

 

Este método tem como finalidades, segundo Souza(1995, p.15): 

• Determinar o significado das palavras e outras expressões desconhecidas, 

presentes no texto a ser analisado. 
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• Reconstruir a etimologia de uma palavra, isto é, remontar à sua origem; 

• Reduzir frases, proposições e encadeamentos discursivos a seus elementos 

primitivos, tendo em vista evidenciar o sentido próprio da expressão, ou mesmo 

a ausência de sentido; 

• Descobrir e evidenciar as formas sistematicamente viciadas do uso da 

linguagem e reconstruir a conexão formal dos enunciados, articulá-los com 

lógica, de modo que seja possível derivar uns dos outros, estabelecer entre 

eles relações de fundamentação e provar sua consistência sistemática. 

 

 

A Análise Hermenêutica 

 

A análise hermenêutica na proposta pelos referidos autores é composta dos 

seguintes passos: 

1.1. Enquadramento 

Protagonista – Sócrates 

Cenário – Cárcere de Atenas 

Data – Último dia da vida de Sócrates 

Tempo – Do amanhecer ao sol posto 

Gênero Literário – Drama 

Estilo Literário – diálogo e narrativa 

Tema – Imortalidade da alma 

Personagens – Alguns são circunstanciais e episódicos, tais como a mulher de 

Sócrates, Xantipa, o carcereiro e os comissários; outros revelam uma atitude 

moral e intelectual, tal como Antístenes e Euclides; Críton, amigo dedicado de 

Sócrates, tem uma interferência casual. De caráter afetuoso; Cebes e Símia 

são os principais interlocutores e as suas objeções contribuem para que 

Sócrates aprofunde metafisicamente o seu pensamento. Deles apenas 

sabemos o que Platão lhes atribui no Fédon. Podemos concluir com suas 

intervenções que há alguma relação com o pitagorismo. 
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1.2. Análise Estrutural 

É constituído por Prólogo, duas partes e um Epílogo. 

No Prólogo se estabelece um diálogo entre Fédon e Equécrates; este deseja 

saber até que ponto Sócrates acreditava na crença pitagórica da metempsicose 

(Transferência da alma de um corpo para outro). 

 

Nas duas partes subsequentes: 

1. É analisado o problema da preexistência, sobrevivência e natureza da alma; 

1.1. O primeiro problema que surge, no Capítulo I – Como o filósofo encara a 

morte -, é o suicídio, sua legitimidade ou ilegitimidade; 

o segundo problema incide sobre a natureza, o objeto da filosofia e a 

legitimidade do desejo de morrer. 

1.2. Do capítulo II ao VII são apresentadas as provas da imortalidade da alma e 

respectiva argumentação: 

O primeiro argumento, o dos contrários... 

O segundo argumento, gnosiológico ou das reminiscências... 

O terceiro argumento, sobre as ideias como objeto do pensamento... 

O quarto argumento, dos contrários novamente... 

2. É feita uma exposição de crenças relativas à vida futura. 

O Epílogo se refere às últimas recomendações e a morte de Sócrates. 

1.3. Análise de Conteúdo 

O Fédon é um diálogo retrospectivo. É uma narração feita por Fédon de Elis, 

discípulo de Sócrates, e a reconstituição do último dia da vida de Sócrates no 

cárcere de Atenas. 

Os motivos do diálogo são... 

1.3.1. Capítulo I – Como o filósofo encara a morte 

O primeiro problema a ser tratado é o do suicídio. 

Se a libertação da vida é um bem, e o que defendem... 

1.3.2. Capítulo II – Teorias dos Contrários: 1.ª prova da imortalidade da 

alma 
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O objetivo é saber se a alma de quem morre contínua a viver, age e ainda 

pensa. 

A origem... 

84  

1.3.3. Capítulo III – A Reminiscência: 2.ª Prova da imortalidade da alma. 

Este argumento apresenta a alma como pensamento, como essência solidária 

com as ideias imutáveis e imperecíveis. 

1.3.4. Capítulo IV – As Ideias – Objeto do Pensamento: 3.ª prova da 

imortalidade da alma 

As ideias, realidades inteligíveis, têm uma dimensão ontológica, são 

eternas, isentas de composição e indissolúveis, em oposição ao sensível, 

que é composto e destrutível. Este é o fundamento do terceiro 

argumento. 

Pretende se demonstrar, em primeiro lugar, que a alma... 

1.3.5. Capítulo V – Objeções de Símias e de Cebes. Sócrates responde a 

Símias. 

Depois da argumentação de Sócrates, registrou-se um longo silêncio. 

Parece... 

1.3.6. Capítulo VI – Resposta de Sócrates a Cebes: os problemas da Física 

e a verdadeira causa. 

Era necessário, ainda, ultrapassar o plano da crença... 

1.3.7. Capítulo VII – De novo a teoria dos Contrários: 4.ª prova da 

imortalidade da alma. 

Sócrates começa por estabelecer a dialética dos contrários, ou seja, os 

contrários não podem subsistir simultaneamente:... 

1.3.8. Capítulo VIII – descrição da Terra e o mito do destino das almas. 

O objetivo deste capítulo é a tentativa de conciliação do destino das almas com 

concepção finalista do universo. 

1.3.9 Epílogo 

Sócrates recomenda a cada um que cuide de si próprio de acordo com os 

princípios que aprenderam na sua companhia. 
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1.4. Levantamento Temático 

A problemática do Fédon parte de princípios aceitos pela crença e que a razão 

pretende demonstrar. 

- Há, em todo ser racional... 

- O diálogo fundamenta-se... 

- Haverá no homem algo de essencialmente distinto do corpo... 

- O argumento de todo diálogo é ético... 

- O erro e o mal provêm da ligação da alma com o corpo. 

- Todo conhecimento supõe a reminiscência... 

- A alma é princípio indissolúvel, simples na sua essência e não se identifica 

com a realidade... 

- Na visão mitológica do destino das almas,... 

- Finalmente, a visão metafísica... 

 

Depois do levantamento do eixo temático, os autores sugerem que se monte 

um quadro, no qual, aparecem lado a lado, as teses defendidas. Na sequencia 

monta-se um esquema e depois um quadro com a classificação temática: 

temas, mitos, diálogos, narradores, assuntos. No final monta-se o quadro 

analítico. 

Vale uma reflexão – Você conseguiria preencher o quadro? 
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O Estudo Dirigido 

 

O estudo dirigido é um roteiro elaborado pelo professor, no qual, o aluno 

deverá: 

• Ler um texto e depois responder às perguntas; 

• Manipular materiais ou construir objetos e chegar a certas conclusões; 

• Observar objetos, fatos ou fenômenos e fazer anotações; 

• Realizar experiências e fazer relatórios, chegando a certas generalizações 

(Haydt, 1997, p.159). 

Todavia, este roteiro elaborado pelo professor deve conter tarefas operatórias 

que mobilizem e dinamizem as operações cognitivas, como as propostas por 

Jean Piaget. 
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O seminário 

 

Para Medeiros (2003) o seminário tem como objetivo motivar a pesquisa, o 

aprender sem a dependência do professor, monitor ou do orientador. Além de 

desenvolver a capacidade de pesquisa, o seminário objetiva desenvolver a 

análise textual e dos fatos. Os participantes devem ter habilidade para o 

diálogo, o debate e a reflexão. 

Barros e Lehfeld (2000, p.20), definem o seminário como um procedimento 

metodológico que supõe o uso de técnicas para o estudo e pesquisa em grupo 

sobre um assunto determinado. 

Para as pesquisadoras, o seminário pode assumir diversas formas, mas o 

objetivo é um só: leitura, análise e interpretação de textos, dados sobre 

apresentação de fenômenos vistos sob o ângulo das expressões científicas, 

analíticas, reflexivas e críticas. O seminário deve possuir sempre uma proposta 

metódica visando estabelecer um processo de ensino – aprendizagem eficaz 

com bons resultados em termos de entendimento e interpretação de temáticas. 

Barros e Lehfeld (2000) e Medeiros (2003) propõem passos para montagem de 

um seminário. Todavia, o esquema proposto por Medeiros é mais simples. Na 

sua concepção o seminário inclui: 

• Distribuição das tarefas; 

• Planejamento das atividades; 

• Reuniões para discussão do que já foi pesquisado; 

• Resumo e avaliação dos trabalhos realizados. 

Cada um dos passos acima é chamado por Medeiros de sessão. Cabe ao 

organizador (no caso o professor) apresentar sugestões aos grupos formados 

e estabelecer uma agenda e a duração dos trabalhos. 

 

Depois dessa divisão, o grupo nomeia um coordenador, um relator e um 

secretário. A função do coordenador é propor o assunto, indicar bibliografia e 

estabelecer um cronograma. O relator fica responsável pela leitura e crítica do 
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material antes da apresentação, pois cabe a ele a exposição do resultado da 

pesquisa elaborada (não é obrigatório, o grupo pode optar por participar). O 

secretário terá como função anotar as ideias discutidas nas reuniões, elaborar 

uma ata, bem como o relato das conclusões parciais e finais do estudo. 

Depois de várias discussões e reuniões acontecerá a apresentação. A duração 

dependerá da profundidade e extensão do assunto. O aprofundamento das 

ideias pesquisadas é de responsabilidade dos vários grupos, com perguntas, 

refutação das afirmações e se houver necessidade, a busca de 

esclarecimentos. 

Medeiros (2003) sugere que se houver tempo disponível, haja uma 

apresentação e uma discussão do plano de ideias do seminário. Os 

comentários e críticas podem ajudar a detectar incoerências, ausências e 

insuficiências de informações. 

Numa primeira leitura as indicações parecem simples, porém, quem já esteve 

na sala de aula sabe bem como é a dinâmica. Não podemos esquecer que 

estamos trabalhando com adolescentes. O trabalho interdisciplinar pode 

funcionar como uma boa solução para o bom andamento dos trabalhos. 

O uso de recursos didáticos como: filmes, retroprojetor, data show, slides, etc., 

ajudam a dar uma visão global do assunto e, ao mesmo tempo, um 

aprofundamento do tema em estudo. 

 

A investigação Dialógica 

 

Roteiro para elaboração da sessão de Investigação Dialógica: 

Título 

E o nome dado a sessão de Investigação Dialógica em questão. Visa organizar 

o material para futuras catalogações. Sugere-se que tenha relação com o 

recurso didático utilizado para incentivação. 

Tema 

É o conceito, a noção, a idéia, o procedimento, habilidade, a atitude que se 

pretende trabalhar na sessão. Pode ser escolhido pelo coordenador no 
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momento de preparação da sessão, bem como pode ser sugerido por algum 

integrante da comunidade investigativa, ou, ainda, pode surgir de um episódio 

do cotidiano da comunidade. 

Objetivos 

A investigação Dialógica sempre terá como objetivo geral o desenvolvimento 

de habilidades e capacidades cognoscitivas (de aquisição de conhecimento), 

mas ela também terá objetivos específicos relacionados com o 

desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; com 

habilidades de aquisição de conhecimento (aprende a conhecer e a fazer), de 

relacionamento (aprender a conviver) e de autoconhecimento (aprender a ser). 

Conteúdos 

São os conceitos, procedimentos e atitudes a serem trabalhados. Todos os 

possíveis conteúdos devem estar relacionados neste item. Eles nada mais são 

do que a relação das habilidades e capacidades que se pretende desenvolver. 

Exemplos: 

Conteúdos conceituais; Identidade, liberdade, outro, etc. 

Conteúdos procedimentais: Ouvir, falar, registrar etc. 

Conteúdos atitudinais Atenção, respeito, abertura etc. 

Recursos Didáticos 

São os materiais utilizados para a preparação e execução da Investigação  

Dialógica. Englobam desde a bibliografia até o papel e o pincel utilizado na 

sessão. 

Procedimentos Didáticos 

São os procedimentos utilizados no desenvolvimento da sessão. Em todas as 

etapas, desde a introdução até a avaliação, são utilizados procedimentos 

específicos de incentivação, de desenvolvimento, de avaliação da sessão. 

Ex. Narração de história, exposição oral, diálogo, jogo, etc. 

Introdução 

Esta etapa começa com a apresentação e/ ou delimitação dos objetivos da 

Investigação Dialógica. O seu maior objetivo é incentivar a comunidade para a 

Investigação Dialógica. É o momento da incentivação inicial.  
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Pode ser feito com a apresentação de um conceito, noção ou ideia, mas 92 

também através de um recurso ou procedimento didático (uma tela, uma 

música, uma narração, uma encenação, um jogo, uma dinâmica, um texto em 

geral). 

Desenvolvimento 

Esta etapa está diretamente relacionada com a incentivação – não poderia ser 

diferente – e, portanto, é dependente dela. Compreende a delimitação do tema 

e o diálogo investigativo. A delimitação do tema pode ocorrer através da 

listagem dos temas passíveis de serem investigados e da eleição de um deles; 

ou através da sugestão por parte do coordenador ou de algum integrante da 

comunidade; ou ainda, “condicionado” por um momento que a comunidade 

está vivenciando, ou por um fato histórico etc. Em seguida processa-se o 

diálogo investigativo fundamentado na apresentação e defesa de ideias, 

noções, conceitos dentro dos limites e possibilidades da racionalidade 

filosófica, ou seja, a coerência, coesão e sistematização do conhecimento. 

Fixação 

Objetiva “fixar” o conteúdo investigado durante a sessão. Esta atividade deverá 

utilizar procedimentos e recursos didáticos diferentes dos utilizados nas etapas 

anteriores. 

Avaliação da Sessão 

Esta etapa visa avaliar o desenvolvimento da sessão em relação aos objetivos 

propostos, ou seja, o desenvolvimento das habilidades e capacidades 

cognoscitivas. É uma etapa essencial no processo pedagógico. 

 

O uso da música como recurso 

 

David (2004) em seu texto Música e Ensino de história nos mostra como 

trabalhar a música. Partindo de uma situação concreta — os relatórios de 

estágio de seus alunos — percebeu que este recurso servia para quebrar a 

monotonia, mas não funcionava como um recurso positivo no processo de 

aprendizagem. 
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Ao entrar no campo da experiência didática, David (2004) nos chama a atenção 

para o fato de darmos importância apenas à letra e a melodia da música, 

esquecendo-se que as linguagens melódicas, harmônicas e rítmicas, também, 

são portadoras de conteúdos. Todavia, justifica-se que ocorrência pelo 

desconhecimento do discurso musical, que requer um maior conhecimento. 

Sendo assim, o trabalho com a música se desdobra em dois procedimentos 

(DAVID, 2004): 

1. A música analisada como documento histórico – compreende a análise do 

pensamento do autor, de seu posicionamento político, sua visão de mundo, 

época, etc. 

2. Centro gerador – permite a reflexão a partir do aqui e agora, permitindo a 

seleção de temas. 

 

Para David (2004, p.127) [...] além da análise da letra, a escuta e a percepção 

musical também são importantes, ou seja, a compreensão da forma: 

exploração, análise e reflexão sobre o que musicalmente foi dito e como foi 

dito: estilo, motivos melódicos e desenvolvimento dos mesmos; pulso, ritmo, 

instrumento e arranjo. 
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O uso da literatura 

 

Desde a Grécia Antiga, a Literatura é um instrumento de comunicação, pois 

transmite os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Apesar de Platão 

querer expulsar os poetas da cidade na República, principalmente, os poetas 

trágicos, como Homero e Hesíodo, por incitarem os mais vis desejos nos 

homens em suas obras, as obras literárias nos ajudam a compreender a nós 

mesmos, as mudanças do comportamento do homem ao longo dos séculos, e 

a partir dos exemplos, refletir sobre nós mesmos. 

 

O uso do livro didático 

 

1. O professor precisa mudar a sua postura em relação como vem utilizando 

este recurso didático; 

2. Nenhum livro didático, por mais completo que seja deve substituir o 

conteúdo preparado pelo professor; 

3. Não confundir o conteúdo das informações contidas nos livros didáticos com 

o conteúdo do seu curso; 

4. Diversificar o material na sala para que haja comparação e confrontação de 

ideias; 

5. Acrescentar indicações bibliográficas para a fundamentação dos conceitos- 

chave; 

6. A condição necessária, mas não suficiente, para o bom desempenho do 

professor parece ser sua atualização, seu aprimoramento e seu 

aprofundamento no conteúdo. 

 

A Avaliação dissertativa 
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A observação, o portfólio e a auto avaliação no 
processo de avaliação.  
 

A proposição do portfólio pode ser assumir a forma de avaliação processual e 

registro do processo metodológico. A finalidade avaliativa apresenta três 

questões básicas: 

1. A avaliação é um processo em desenvolvimento; 

2. Os alunos são participantes ativos do processo porque aprendem a 

identificar e revelar o que sabem e o que ainda não sabem; 

3. A reflexão pelo aluno sobre sua aprendizagem é parte importante do 

processo (VILLAS BOAS apud BEHRENS,2006, p.104). 
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Provas e Devaneios 

 

 

 

DIDATICA 

 

O método individualizante na qual o artigo se empenha vem a utilizar 

aulas expositivas dialogadas e os estudos dirigidos.  

O método individualizante ou aquele que o aluno realiza suas 

atividades individuais embora esteja em classe, o aluno aprende por ele 

mesmo, muitas vezes estando no social, ele realiza sozinho as suas ações.   

Conforme os conteúdos de didática do ensino do curso superior da 

Universidade de Araras/SP, o Estudo Dirigido surgiu nos Estados Unidos em 
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1915 e sua expansão para outros países se deu nos anos de 1935. Sua 

finalidade é desenvolver técnicas de estudos aos alunos, ou seja, de ensina-

lo a estudar.  

O estudo dirigido é quando o professor elabora um roteiro, dentro de 

um assunto, onde responde ou executa. O professor não ensina, ajuda o 

aluno a aprender. 

Aula expositiva dialogada é quando o professor precisa contextualizar 

o tema de modo que mobilize as estruturas mentais do estudante para que 

este articule informações que já traz consigo com as que serão 

apresentadas. O ponto forte desta estratégia é o dialogar entre alunos e 

professor, onde há espaço para questionamentos, críticas, discussões e 

reflexões, onde o conhecimento possa ser sintetizado por todos. Nessa aula 

o professor tem a participação dos alunos. A aula expositiva dialogada vem 

sendo defendida como a mais eficaz. Uma aula expositiva dialogada exige 

um planejamento maior para que de fato o professor seja o mediador do 

dialogo, sem perder o “fio da meada” ao ser questionado/interrompido, e para 

que possa conduzir as discussões de maneira que possam ser proveitosas. 

Aula expositiva caracteriza-se pela exposição oral/escrita do conteúdo 

pelo professor, sem levar em conta conhecimento prévio dos estudantes, e 

espaço para questionamentos. Nesta estratégia o foco é o professor, e o 

aluno é agente passivo, que recebe as informações transmitidas pelo 

professor. A avaliação pode ser feita com atividades de fixação, uma vez que 

não há espaço para reflexões e reconstruções em conjunto professor/aluno, 

e o conteúdo inúmeras vezes é apenas decorado/reproduzido. A aula 

expositiva tem um planejamento mais simples voltado para as ações do 

professor. 

Uma boa aula não está na estratégia em si, mas sim em como ele se 

utiliza das estratégias. 

http://www.musicartecnologia.com/


 

                        www.musicartecnologia.com                                  Página 79 
 

Os professores acompanham as mudanças necessárias na educação. 

Onde a informação já se encontra disponíveis a todos quantos a buscam, 

mais necessitam serem postos em prática. 

 

De acordo com Gentile (2005), “a aprendizagem está ligada às 

emoções que são associadas aos sentidos. É proveitoso em sala de aula 

provocar boas emoções aliando a sensação de prazer ao conhecimento”. 

É necessário realizar atividades diárias em que os alunos se envolvam 

emocionalmente e descubram de maneira espontânea do gosto de aprender. 

O currículo atua na configuração das práticas de ensino, através da 

seleção de conteúdos de cultura; elementos indissociáveis do processo de 

ensino aprendizagem. Toda proposta educacional deve explicitar 

teoricamente uma referência curricular, a ser concretizada no contexto 

escolar, na prática. 

 

Cada problemática apresentada neste artigo e estudo será 

desenvolvida algumas atividades pedagógicas na qual serão enumeradas: 

A primeira problemática é que primeiro deve-se melhorar ou mudar o 

modo do professor dar as suas aulas e suas dificuldades na formação de 

palavras e representação da escrita e na entonação da voz.   

Tudo está “se alterando rápida e constantemente à nossa volta: 

oscilações econômicas influenciam nossos empregos, descobertas 

científicas revolucionam formas de pensar e abalam nossas convicções, 

novas tecnologias conduzem novos processos, alterando tudo à nossa volta, 

trazendo cada vez mais coisas para se aprender.” (Xavier Filho, p.1). 
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Atividades  

 

1)- T- Técnica - engloba o desenvolvimento da percepção, controle técnico e 

habilidades de leitura e escrita musical.  

E- Execução - A execução é a prática em si.  

C- Composição - é a atividade em que o aluno teria mais espaço para tomar 

suas próprias decisões musicais, fomentando o desenvolvimento de um 

pensamento musical crítico e reflexivo.   

L- Literatura - A literatura significa o estudo histórico e contemporâneo da 

literatura sobre música através de partituras e performances e também críticas 

musicais além de fontes históricas e musicológicas. 

 A- Apreciação. 

 

2)- Um colega emite um som, e os outros têm que adivinhar o som. 

 

3)- Quando as palavras cantam? "Poesia é quando as palavras cantam." 

 

4)- Com sua voz, imitar os sons da natureza. 

 

6)- O compositor na sala de aula: Música e Conversa. 

 

7)- A criação composicional está ao alcance de todos os indivíduos, 

independentemente da profundidade de seu conhecimento musical. 
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8)- O desenvolvimento auditivo engloba três maneiras de perceber a música:   

Primeira - A sensorialidade - se refere a ouvir e reconhecer os sons.  

Segunda - A sensibilidade auditiva -  é a reação afetiva no nosso organismo.  

Terceira - A inteligência auditiva - que é a consciência de todos os elementos 

musicais. Aspecto mental: ouvir, escutar (ou fruir) e compreender. 

Para ampliar a percepção dos sons, a turma é solicitada a fazer uma lista de 

tudo o que ouve, dentro e fora da sala. 

 

9)- Fazer composições com um som só, que deve ser expressiva, pontuada 

com silêncios; vão descobrindo as variações de intensidade, timbre e ainda a 

potencialidade acústica, condições para um som viver.  

 

10)- Definição de Ruído. 

 

11)- Esgoto Sonoro. 

 

12)- Dizer se os sons, em relação à sua altura, são iguais ou diferentes. 

(Objetivo: discriminação auditiva) 

 

13)- Fechar os olhos, perceber os sons ao redor e só abri-los ao ouvir o toque 

de um sininho. (Objetivo: desenvolver a atenção auditiva) 
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14)- Andar em círculo, parando e se abaixando quando ouvir um som 

previamente combinado. (Objetivo: desenvolver a atenção auditiva) 

 

15)- Apontar o canto da sala de onde vem o som. Em cada canto da sala é 

colocada uma criança com chocalho, ficando uma no centro com olhos  

vendados que identificará de onde vem o som produzido por um dos quatro 

colegas. (Objetivo: localização auditiva) 

 

16)- Reproduzir sons feitos pelo professor, que de costas toca um instrumento 

musical. (Objetivo: memória auditiva). 

 

17)- Brincando com os sons (som mais agudo, som mais grave). 

 

18)- Tratando da melodia, Schafer diz: "Parafraseando Paul Klee, melodia é 

levar o som a um passeio. Para termos uma melodia, é preciso movimentar o 

som em diferentes frequências. Isto é chamado mudança de altura. Uma 

melodia pode ser qualquer combinação de alturas." 

 

19)- Expressão visual (notações não convencionais, expressas em desenhos 

ou gráficos sonoros) 

 

20)- Aprendizagem das notas, esta se desenrola em três etapas: a imitação, o 

reconhecimento e a execução do canto 
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21)- Fonomímica-  (a representação do som por gestos). (Kodaly) 

 

22)- A nota dó não possui lugar fixo, podendo ocupar qualquer linha ou espaço 

da pauta. 

 

23)- Jogos de dominó com mínimas, semínimas, colcheias etc., joguinhos de 

quebra-cabeça, loto, cubos, etc. 

 

24)- Solmização relativa as notas musicais recebem o nome de:  dó, ré, mi fá, 

sol, lá, ti, com as seguintes abreviaturas: d-r- m-f-s-l-t. Si é Ti para não 

confundir com o sol. (Kodaly)  dó, di, ré, ri, mi, fá, fi, sol, si, lá, li e ti. 

 

25)- Reconhecer os sons das notas musicais.  

 

26)- Perceber uma nota, frase ou tema  que tenha acidentes musicais 
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27)- Trabalho de improvisação em grupo: O trabalho será feito em grupo de 

três pessoas, em entradas sucessivas ou não. A)- Emitir a série de intervalos 

de 4ª, 5ª e 8ª justas a partir de um único som inicial, sem nomear notas. B)- O 

fluxo rítmico, bem como a variação de intensidade, serão criados por cada 

integrante do grupo. C)- Após esta fase de improviso, o grupo deve elaborar 

partituras de trabalho em sua forma definitiva. 

 

 

28)- O solfejo oral e corporal vem antes do escrito. 

 

29)- A experiência do solfejo parte de uma prática que consiste em reconhecer 

o desenho melódico da melodia, independente da altura. O solfejo é, portanto 

relativo. O aluno deve reconhecer as melodias ascendentes e descendentes  

através do movimento corporal. 

 

30)- Os desenhos gráficos que representam o movimento da melodia, 

preenche as notas que faltam numa “escadinha” de notas pretas e brancas, 
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entre outras atividades, e uma série de outros modelos gráficos para 

reconhecer a duração das notas dentro de uma pulsação. 

 

31)- Exercícios a 2 vozes, uma movimentando-se e a outra parada, 

permanecendo fixa.  

 

32)- Construa a série harmônica em Dó maior a partir dos dados mencionados:   

Fundamental   8ª 5ª 4ª 3ª 3ª 3ª 2ª 2ª 2ª 

 

 

33)- Classifique os intervalos 

 

 

34)- Mencione se os intervalos são melódicos ou harmônicos. 
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35)- Ao ouvir o intervalo tocado ou cantado classifique-o. 

 

36)- Tocar os intervalos em seu instrumento. 

 

37)-Cantar ou tocar sucessivamente os intervalos :  

Fundamental + 3ª + 5ª 

 

E se colocarmos a 7ª, o arpejo se torna dissonante. 

 

38)- Considere a seguinte progressão harmônica: 

Ré menor com 7a menor – Sol maior com 7a menor – Dó maior com 7a maior 

A melodia que, quando tocada por um instrumento solista e sem nenhum tipo 

de acompanhamento, melhor expressa a progressão harmônica acima é: 
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39) Imitação melódica- voz e os instrumentos.  

 

40)- Memória de curto prazo: reagir rapidamente ao que se acabou de ouvir. 

 

41)- Tocar ou cantar uma pergunta incompleta e outro responde, completando. 

 

42) O professor ou um aluno tocam ou cantam uma pergunta e cada aluno 

responde completando-a; de seguida outro aluno ou o professor terão de 

repetir essa resposta, fazendo uma variação melódica. 
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43) Passar a frase: cada resposta é a continuação da pergunta anterior. Cada 

pergunta e resposta podem ter um tamanho predeterminado, entre uma a 

várias notas, ou pode ter variações ad libitum. 

 

44)- Montar uma letra de música desenhada. 

 

45)- Na antiga Grécia em Atenas,  a música e a poesia se faziam por imitação 

dos grandes rapsodos e poetas. Os torneios de música e poesia eram 

frequentes, tanto quanto as disputas esportivas. 

 

46)- Vocalização prolongada sobre uma vogal. 

 

47)-Criam melodias, partindo das ideias: balançando - profundo e triste - leve, 

ligeiro - e outras ainda, colocando sons e versos.  

 

48)- Som reto, ondulado, tracejado, ascendente e descendente. 

 

49)- Contraponto é uma conversa entre vários interlocutores, cada um 

procurando afirmar seu ponto de vista. 

50)- Dactilorítmia: Um dedo é um tempo um som. Vários dedos separados 

representam vários sons de um tempo. Vários dedos juntos representam um 

som diversas vezes. Para silenciar fecha o dedo correspondente. Quando a 

mão está fechada, o silêncio é um ritmo. (Maurice Chevais ) 
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51)- Psicologia: 

Notas longas...........Relaxamento 

Notas pontuadas... Esforço e decisão 

Notas breves.........  Mistério, ansiedade e duvida. 

Articulações.......  Concentração de emoção peculiar e pessoal.  

Notas rápidas......Tensão 

 

52)- Fazer exercícios de entoação com notas de longa duração para 

desenvolver a boa afinação. 

 

53)- Dactilorítmia: Um dedo é um tempo um som. Vários dedos separados 

representam vários sons de um tempo. Vários dedos juntos representam um 

som diversas vezes. Para silenciar fecha o dedo correspondente. Quando a 

mão está fechada, o silêncio é um ritmo. 

 

54)- Tá para a semínima, titi para as colcheias.  

 

55)- Aprender solfejo construindo frases.  

 

56)- Estudar os seus próprios solfejos e tocar entre sí. 

http://www.musicartecnologia.com/


 

                        www.musicartecnologia.com                                  Página 90 
 

57)- Tocar notas curtas (stacatos) e notas longas.  Ao ouvir os stacatos as 

crianças deverão saltar acompanhando o som; Ao ouvir as notas longas, parar 

e espreguiçar alongando o corpo. 

 

58)- O ritmo da frase é acompanhado através de instrumentos de percussão. 

Descoberto o ritmo próprio da frase deverão a seguir adornar este ritmo com 

uma melodia. 

 

59)- O andamento é bastante rápido e as frases rítmicas são mais complexas. 

Os timbres corporais tocados são: palmas, pisadas, tapas nos pés, coxas e 

peito. 

 

60)- A dança possui movimentos de piruetas rápidas e posições estáticas, 

sendo acompanhada pela música tocada por instrumentos musicais 

convencionais hindus. Os dançarinos usam guizos nos tornozelos, batem os 

pés no chão e criam frases rítmicas que acompanham as células musicais 

sendo tocadas. 

 

61)- Um agogô para o “vivo” e um tambor para o “morto”.  

 

62)- Caminhar  ou marcha batendo palmas, exteriorizando, em pulsações 

rítmicas, as “arsis” e as “tersis” das melodias folclóricas. 

 

63)- Identificar quais destes animais têm um som longo ou curto, exemplo: o 

mugido da vaca, o piado do pintinho, etc. 
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64)- Fazer desenhos “livres” quando ouvirem um som longo ou um som curto 

sendo tocado. 

 

65)- Identificar um som longo e um som curto. A linha maior: som longo, e a 

menor: som curto. 

 

66)- Marcando-se a pulsação e imitando células rítmicas básicas. 

 

67)- Improvisação de ritmo em percussão corporal sobre a música ouvida. 

 

68)- Primeiro com a subdivisão básica simples (binária) e posteriormente com 

subdivisão composta (ternária) e células rítmicas mais complexas 

 

69)- Correr e andar de acordo com o andamento tocado. 

 

70)-Dialoguem na sala de aula trabalhando as diferenças e os seus distintos 

valores e significado que permeiam cada forma musical.  

 

71)- Gosto musical (“Qual estilo você mais gosta / mais ouve? Por quê?” e 

“Qual estilo você não gosta? Por quê?”) 
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72)- A música, tem sido utilizada como umas das formas de representar as 

identidades de diversas culturas. 

 

73)- A cada linha da música se batem palmas três vezes. Na última estrofe não 

se pode bater palmas. 

 

74)- Frases com um tamanho menor, observar o ritmo interno. 

 

75)- Observar os quadros abaixo e fazer uma composição. 

76)- Colares- Estruturas circulares que marcam os tempos e os ataques de 

cada nota do ritmo. 
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77)-Polimetria – mais de um compasso ou forma de acentuação métrica ao 

mesmo tempo, em geral não múltiplos entre si (por exemplo; 5X4, 4X3, 3X2). 

 

 

78)-Polirritmia – conjuntos de durações num mesmo ciclo não múltiplos entre 

si. Por exemplo: 3 contra 2,  3 contra 4, 3 contra 7.  

 

79)- Inicia um ritmo sozinho com percussão corporal. No compasso seguinte o 

do lado repete o que ele fez, enquanto o que iniciou muda. Logo no compasso 

seguinte o terceiro irá iniciar o que o segundo fazia, e o segundo inicia a nova 

célula rítmica do “mestre”. E segue até chegar no fim da roda.  

 

80) A imitação rítmica, que além de trabalhar diretamente com a experiência 

rítmica, desenvolve o pulso, a memória, a coordenação motora e a atenção.   
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81)- A figura da semínima é associada ao pulso e ao caminhar natural.    

 

82) A pergunta deve ter o mesmo número de compassos que a resposta. A 

pergunta deve terminar no tempo fraco do último compasso e a resposta deve 

terminar no tempo forte (“ponto final”). 

                        

 

Jos Wuytack- Unimes Virtual- 2013 

 

83)- Os contrapontos entre pés, mãos e voz propostos pelo autor são 

exercícios que desenvolvem uma independência rítmica e ao mesmo tempo 

estabelece uma conexão entre a melodia e o ritmo. 

 

84)- Ditado rítmico: 

https://www.youtube.com/watch?v=OmBY12WeUlQ&feature=youtu.be 
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85)- Escrita para a melodia cifrada e também para a percussão corporal e jogos 

de mãos. 

 

 

Viviane Beineke 

 

86)-  O improviso é um elemento essencialmente na criação musical. 

 

87)- Leves tapas no peito, coxas e pernas são combinados com batidas dos 

pés no chão e palmas. 

 

88)- Batidas dos pés no chão.  
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89)- Utiliza a percussão dos sapatos no chão para criar frases rítmicas. 

 

90)- Utilizar frases rítmicas, batendo as mãos nas botas de borracha.  

 

91)- Aliar os sons corporais com os movimentos. 

 

92)- O grupo também explora a percussão do corpo de uma maneira bastante 

original. Os shows possuem caráter cênico e de movimento bastante forte, e os  

timbres corporais mais usados são a batida dos pés no chão (botas), palmas e 

batidas nas coxas. 

 

93)- O Flamenco é uma combinação de música, canção e dança. Na sua 

dança, há tapas no corpo, mas a característica mais forte é a presença das 

palmas e frases rítmicas do sapateado. Musicalmente falando, sua principal 

fórmula de compasso é a de 12, com acentuações não convencionais pros 

ouvidos ocidentais. 

 

94)- A dança é apresentada com os dançarinos de joelho, e a percussão é feita 

nas palmas e costas das mãos, coxas e tórax. 

 

95)- Acompanhada de instrumentos musicais e canto, a percussão corporal 

mais comum neste estilo explora estalos de dedo, pisadas no chão, batidas de 

mão nos pés, coxas e palmas de mão. 
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96)- Os exercícios de solfejo melódicos e rítmicos são acompanhados de 

gestos, marcando os compassos e as pulsações, indicando as frases através 

das mudanças de direção. Deve-se buscar a interação entre a experiência 

auditiva e a experiência física. 

 

97)- Desenvolver atividades criativa e de improvisação em torno de motivos 

rítmicos e melódicos e fazer exercícios de memorização lendo silenciosamente 

o que está escrito. 

  

98)- Motivos rítmicos com semínimas e colcheias, depois acrescentar a pausa 

de semínima, a mínima, etc. 

 

99)- Procure frases, períodos e seções em tais músicas que serão 

apresentadas pelo professor. 

 

100)- Ao ouvir uma música, mencionar se é valsa, marcha, bolero, tango, 

samba, etc. 

 

101)- Introdução ao passo ( atividade inicial do método O Passo de Lucas 

Ciavatta) Procedimentos: Ensinar os primeiros movimentos do passo: dar um 

passo a frente com a perna direita para marcar o tempo um, depois dar um 

passo a frente com a perna esquerda e deixando a mesma ao lado da perna 

direita para marcar o tempo dois, dar um passo  para trás com a perna direita 

para marcar o tempo 3, e para finalizar dar um passo para trás com a perna 

esquerda deixando a mesma ao lado da perna direita para marcar o tempo 4. 

Sincronizar o movimentos com a palma no pulso. 
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102)- Criar uma banda rítmica. 

 

103)-Escolha um motivo para começar uma peça musical; depois uma 

semifrase; uma frase completa; (Podemos repetir uma frase várias vezes); use 

técnicas de aumentação e diminuição; a ideia do compasso tem que ser 

conforme o ritmo; defina o começo, meio e fim da composição;  escolha 

quantas partes a composição vai ter; de a conclusão. (final) 

https://www.youtube.com/watch?v=A6CeWIifAg0 

 

104)-  Percepção rítmica. 

 

105)- Imaginar que tipo de texto é bom para aquele som. 

 

106)-Psicologia: 

Alegria (riso) – staccato 

Amor – Não usar instrumentos graves. 

Soluço – Frases  interrompidas 

Espiritualidade -  Voz soprano, largo, fraco. 

Fadiga – Sons monótonos, repetitivos. 

Medo – forte 

Paroxístico (espasmo ou convulsão) – Efeitos brilhantes, acelerando, 

crescendo, levando a exaustão. 
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Relaxamento – rallentando, tenero, parlando, piangendo, retendo, ritenuto, 

rubato, símplice, ceder. 

Tensão – tremolo, vibrato, precipitado, revivendo, stringendo, staccato 

martelato.  

 

107)- Coloque os sinais conforme pede a dinâmica. 

 

Dinâmica Sinais 

Crescendo  

Decrescendo  

Crescendo e decrescendo  

Forte e fraco  

Marcato  

 

Dinâmica 

Perdendosi 

Calando 

Decrescendo 
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Dinâmica Significado 

Com brio Com brilho 

Animato Com animo 

Amabile Com amor 

Cantabile De modo cantável 

Affetuoso Com afeto 

Marcato Com mais realce 

Crescendo Aumentado a intensidade 

 

108)-Ponto culminante  

É o ponto de maior intensidade expressiva de uma melodia. 

Morrendo 

Suave 

Calma 
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Unimes virtual - 2013 

 

109)- Ouvir e classificar os sons valendo-se das vozes dos animais, dos 

objetos e máquinas, dos instrumentos musicais. 

 

110)- Cante o ponto culminante. 

 

111)-Canção- Geralmente uma voz solo com acompanhamento. 

 

112)-Frottola- Uma melodia para se cantar o poema, assinalando o final de 

cada verso com uma cadência e, geralmente, duas notas longas. As vozes 

mais graves forneciam um alicerce harmônico, composto quase 

exclusivamente de terceiras e quintas sobre o baixo (ou acordes no estado 

fundamental) 

 

113)-Hino -  composição para um coro, regra geral em estilo contrapontístico e 

sem acompanhamento.  
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114)-Aria - repetir a mesma melodia, por vezes com pequenas modificações 

rítmicas, para cada estrofe do poema. 

 

115)-Baixo obstinado-  um baixo que se repete, enquanto a melodia acima 

dele vai mudando. 

 

116)-Canção estrófica - poemas de uma estrofe de oito versos 

hendecassílabos, onde o penúltimo e o último rimam entre si. 

 

117)-Cantata - assemelhava-se a uma cena destacada de uma ópera 

 

118)-Trio sonata -  com duas vozes agudas de igual registro sobre um baixo 

cifrado 

 

119)-Politonalidade: é uma técnica de composição em que são empregados 

de uma só vez duas ou mais tonalidades diferentes.  

 

120)-Atonalidade - termo aplicado à música que tem total ausência de 

tonalidade. A atonalidade é geralmente associada à música Dodecafônica. 

 

121)-O fauxbourdon:  caracteriza-se pela inserção de duas vozes acima do 

cantus firmus. A primeira delas é uma voz colocada a intervalos de sextas 

paralelas com oitavas intercaladas, principalmente no início e fim de uma frase. 

Uma segunda voz e colocada num intervalo de quarta abaixo da voz mais 
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aguda, resultando em um paralelismo de acordes (na nomenclatura da 

harmonia moderna seriam acordes de primeira inversão) com sonoridades 

características de terças e sextas paralelas e homofônicas. O mais importante 

dessa postura é a ênfase dada à voz aguda que começa a ganhar autonomia 

em relação ao tenor. Tem-se o início de um tipo de sonoridade onde a voz 

aguda passa a ser a voz mais importante. 

 

122)- 

 

                     Vocal             Significado 

Solo Uma pessoa cantando 

Duo Duas pessoas cantando 

Trio Três pessoas cantando 

Quarteto Quatro pessoas cantando 

Quinteto Cinco pessoas cantando 

Sexteto Seis pessoas cantando 

Septeto Sete pessoas cantando 

Octeto Oito pessoas cantando 

Orfeão Cantar sem conhecimento musical 
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Coro Cantar com conhecimento musical 

Coral Com e sem conhecimentos 

musicais  

Madrigal Grandes numeram de cantores 

Ópera Junção de canto, orquestra, dança 

e artes plásticas. 

 

 

123- Representação da escrita e a entonação da voz. O que melhor 

define essa questão é que o escrever se trata de uma simples transcrição do 

som para um código visual na qual se deve: memorizar o alfabeto as silaba e 

as palavras. O professor precisa estar atento à idade e às capacidades de 

seus alunos para selecionar e deixar à disposição materiais adequados. O 

material deve ser suficiente tanto quanto à quantidade, como pela 

diversidade, pelo interesse que despertam pelo material de que são feitos. 

Lembrando sempre da importância de respeitar e propiciar elementos que 

favoreçam a criatividade das crianças. Tema: Os sons da bicharada- Imitar 

os ruídos dos bichos com seus alunos.  Para tanto, faça uma lista com eles 

contendo nomes de animais que eles conhecem e gostariam de imitar, dessa 

maneira você poderá abordar a escrita e a leitura. Entregue para cada aluno, 

uma tira de papel. Peça que cada um realize a tentativa de escrita do nome 

do animal que gostaria de imitar. Caso algum nome não seja escrito de forma 

convencional, realize a correção coletiva na lousa. Esse momento servirá 

também para sondar como está a escrita dos alunos, e propor atividades 

interventivas para auxiliá-los no avanço do processo de aquisição da escrita 

alfabética. 
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Kishimoto salienta que o jogo pode ser aceito como consequência de 

um sistema linguístico se estiver inserido no contexto social. Na verdade é 

um sistema de regras.(Kishimoto 2003, p.150).  

 

124- Explorando a estrutura das palavras: quantidade de letras, vogais, 

consoantes, sílabas.  Essa atividade, também servirá para aprofundar com os 

alunos conhecimentos sobre análise linguística de aspectos como: perceber 

que as palavras são compostas por sílabas, letras e consoantes; comparar 

palavras quanto ao tamanho; perceber que as vogais estão presentes em todas 

as sílabas e que as sílabas variam quanto às suas composições. Escreva o 

nome de alguns animais no local indicado no quadro abaixo. Em seguida, faça 

o que se pede: 

Animais  Letra Vogais Consoantes Separe 

     

     

Fonte: Imagem da própria autora. 

 

125- A poesia é uma das atividades importantes em sala de aula tanto 

individual como em coletivo, demonstrando grande interesse entre os alunos 

desenvolvendo o criar rimas em diversos assuntos e também levando para o 

humorismo. O extrato sonoro da linguagem é explorado em gêneros como 

cantiga de roda, parlenda, quadrinha e, principalmente, poemas. 

Os educadores precisam ser mais do que bons professores, precisam 

ser facilitadores do aprendizado, trabalhando com novas técnicas e de 

maneira ampla, para enxergar o aluno como um ser constituído de 

inteligência e emoção. 
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126- “Curiosidades” As crianças possuem, naturalmente, uma aptidão 

para o novo, para a pergunta, para o questionamento, para a investigação 

sobre o mundo que a cerca. (Filosofia Ciência e Vida. Ano IX nº 113, Ed 

Escala, pg.  37) 

Epicuro de Samos, 306 a.C, filosofo em Atenas,  disse:   “que ninguém 

deve hesitar em estudar, enquanto jovem, e que ninguém se canse quando 

velho; por isso nunca é muito cedo e nem muito tarde para se dedicar-se ao 

bem estar da alma. Quem diz que o tempo para a Filosofia ainda não chegou 

ou que já tenha passado esta dizendo que é demasiado tarde para a 

felicidade” (EPICURU, Carta a Meneceu).  

 

127- Introdução da disciplina da Filosofia no caminho do pensar. 

“Não é uma alma, não é um corpo, o que o mestre deve tratar de formar é 

um homem”. Melhor uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. 

(Montaigne)  

 Quando PENSAMOS, pomos em movimento o que nos vem da 

PERCEPÇÃO, da IMAGINAÇÃO, da MEMORIA, 

 

                          PENSAMENTO 

Nossa consciência (si mesmo- Ser) É a menor parte e mais fraca de nossa 

vida psíquica. 

Puro (silencio) 

Indicar coisas 

Pensar 

Percepção Imaginação Memória Linguagem 
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Falar em outras línguas. 

Passeio da alma. O espirito sai de si para conhecer o mundo. 

Um voo sem sair do lugar. 

Considerar 

Avaliar 

Pesar 

Equilibrar 

Analisar 

Reunir 

Compreender 

Escolher 

Entender 

Ler por dentro 

Espirito- pensamento imaterial. 

Inteligência (instinto= inato e habito=adquirido) 

Alma- Ser vivo em geral. (somente a alma é livre e o corpo para ele uma 

prisão). 

Bom é ser útil 

Paixão (depende de causas externas- é o que nos une ou nos separa uns dos 

outros). 

Empirismo (experiências) 

O gosto é mais desejado e cultivado que a delicadeza da paixão. É 

mais feliz pelos prazeres do gosto do que pela satisfação de seus 

apetites.  

Nada é tão proveitoso para o temperamento que o estudo das coisas 

belas, além da poesia, eloquência, música ou pintura. 

O divertimento e a brincadeira fortalecem no círculo de estudiosos 

uma sólida amizade e os ardores juvenis dão-lhes uma elegante 

paixão. 

 

 

http://www.musicartecnologia.com/


 

                        www.musicartecnologia.com                                  Página 108 
 

 

 

128- Cabe ao educador o incentivo à criança no intuito desta trazer o 

seu mundo particular como ferramenta para abertura de outro universo pleno 

de possibilidades. O dialogo é o motor desse desdobramento. (Michel de 

Montaigne- Filosofo Frances-1533-1592)  

A Educação para o Século XXI, elaborado para a UNESCO, no qual a 

educação é concebida através de princípios que constituem os quatro pilares 

da educação:  

Aprender a conhecer significa que, mais do que adquirir um grande 

repertório de saberes, é preciso ter domínio sobre os instrumentos do 

conhecimento.  

Aprender a Fazer refere-se enfrentar variadas situações e trabalhar 

em equipe, envolvendo o âmbito de diferentes experiências sociais e de 

trabalho. 

Aprender a Ser significa contribuir para o desenvolvimento total da 

pessoa: espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 

responsabilidade pessoal, capacidade para se comunicar e espiritualidade.  

Aprender a Conviver está relacionado à direção da descoberta 

progressiva do outro e da interdependência quanto à participação em 

projetos comuns e coletivos. 

Sócrates, considerado o pai da filosofia, propôs que cada um antes de 

qualquer coisa conhecesse a si mesmo, conhecesse o seu espirito e sua 

capacidade para reconhecer a verdade.  Para ele essa era condição de todos 

os outros conhecimentos verdadeiros.  
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FIGURA1- Retirado dos conteúdos do curso superior da 

Universidade Araras: Função Social da Escola.  
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129- A música favorece a aprendizagem desenvolvendo o cognitivo/ 

linguístico, psicomotor e sócio afetivo da criança. Move o senso motor e 

gestual, que aplicados nas atividades lúdicas de alfabetização, escrita, 

leitura, gera o saber. É usada como um recurso no aprendizado de diversas 

disciplinas, principalmente na alfabetização. A música no espaço escolar é 

um atrativo para as aulas. As diferentes notas, os sons e timbres, formaram 

um elemento rico em informações perceptivas estimulando a atenção e a 

memória. As letras das músicas, seus sons e contexto histórico-cultural, 

ajudam e fixam o trabalho pedagógico de maneira a levar o aluno a construir 

uma relação com a sociedade e o papel da música naquele contexto. O 

conhecimento musical do aluno, a convivência com os diferentes gêneros, 

novos estilos, proporciona uma análise reflexiva do que lhe é apresentado, 

permitindo que o aluno se torne mais crítico.    

As parlendas e as cantigas de roda podem ter um papel fundamental e 

imprescindível no processo de construção de sua alfabetização, pois permite 

à criança, a conquista de linguagem verbal por meio da oral.  

Ler e escrever, decodificar e codificar, por meio de cantigas, 

parlendas, textos, embalagem, favorecem uma aprendizagem, onde o sujeito 

torna-se centro do seu processo de construção da sua escrita e do seu dizer. 

A música cria estímulos, relações e atitudes diante do 

desenvolvimento da criança em fase escolar, no processo de ensino-

aprendizagem, além de desenvolver diversas áreas do conhecimento. 

A música é uma grande ferramenta educacional, é uma das formas 

mais importantes de expressão humana, que por si só justifica sua presença 

no contexto da educação. 

A música é um instrumento para leitura, alfabetização, uma vez que 

está em tudo, considerando, o referencial trazido pela criança, principalmente 

as canções, quadrinhas, parlendas, etc. 
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130- Selecionar uma música; Ler e interpretar o texto da música; 

Destacar as palavras chaves das letras da música; Selecionar imagens que 

estejam de acordo com os textos da música e colar em um painel.      
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