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“Com grandes poderes, vêm grandes 
responsabilidades”. Tio Ben
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“Com grandes responsabilidades, vêm 
grandes poderes”. Mark Manson – A Sutil Arte 
de Ligar o Fo....
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“...todo mundo adora assumir a 
responsabilidade por tudo de bom e 
feliz que acontece (...) assumir a 
responsabilidade pelos nossos 
problemas é muito mais importante, 
porque daí que vem o verdadeiro 
aprendizado. É dai que vem o 
progresso. Culpar os outros é apenas 
escolher sofrer.” Mark Manson – A Sutil Arte 
de Ligar o Fo....
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Existe uma fórmula mágica ? 
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“Onde há vida, há 
inacabamento. Mas só 

entre mulheres e 
homens o

inacabamento se tornou 
consciente.” 
Paulo Freire

“Gosto de ser gente porque, mesmo 
sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, 

culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre 
barreias de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa 

histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se 
eternizam.” Paulo Freire
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Sem entusiasmo não 
há sucesso, porque a 
pessoa só tem sucesso 
quando ele consegue 

transformar a natureza, 
fazer as coisas de fato 

ocorrerem

“O entusiasmado é uma 
pessoa que traz para si 
outras pessoas, porque o 
entusiasmo transborda, 
o entusiasmo transcende 
a pessoa e pega.”



Vídeo Prof. Marins

9 9Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cp-yqeNi2Mc&t=195s
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“Sentir-se Confortável com a vulnerabilidade”

Bene Brown – O Poder da Vulnerabilidade

“Errar é a parte mais importante do 

processo evolutivo”

“As coisas têm muitos jeitos de ser, 

dependendo do jeito da gente ver. Ver de um 

jeito agora, ver de outro jeito depois, ou 

melhor ainda, ver na mesma hora os dois” 

Hoffmann apud Masur, 1980
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“A verdadeira liberdade (...) é intelectual; reside no 
poder do pensamento exercitado, na capacidade de 
‘virar as coisas ao avesso’, de examiná-las 
deliberadamente (...)”Dewey, 1959

“...a essência da exigência de liberdade é a necessidade 
de condições que habilitem o indivíduo a dar sua 
contribuição pessoal aos interesses de um grupo (...) de 
tal modo que sua orientação social seja o resultado da 
própria atitude mental do indivíduo, e não uma coisa 
imposta por meio da autoridade” Dewey, 1979

“Aprendemos o que nos interessa, o que encontra 
ressonância íntima, o que está próximo do estágio de 
desenvolvimento que nos encontramos” Dewey, 1959

12



Trecho – Crianças francesas não 
fazem manha
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Vamos Fabricar a Educação – Rousseau – Emílio 1762
Reflexão sobre Homem vs Cidadão

“Viver é oficio que eu quero lhe ensinar. Saindo de minhas 
mãos ela não será, reconheço, nem magistrado, nem 
soldado, nem sacerdote; antes de tudo ela será um 
homem”

“Para formar esse homem raro que devemos fazer? Muito, 
sem dúvida, mas principalmente impedir que nada seja 
feito.”

“É preciso portanto generalizar nossos pontos de vista e 
considerar em nosso aluno o homem abstrato, o homem 
exposto a todos os acidentes da vida humana.” 14



“O importante é estimular a criatividade de cada um, a 
percepção de que todos podem evoluir como 
pesquisadores, descobridores, realizadores;que 
conseguem assumir riscos, aprender com os 
colegas,descobrir seus potenciais. Assim, o aprender se 
torna uma aventura permanente, uma atitude 
constante, um progresso crescente.” Bacic & Moran

“Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se 
convertem em processos de pesquisa constantes, de 
questionamento, de  criação, de experimentação,de 
reflexão e de compartilhamento crescentes,em áreas de 
conhecimento mais amplas e em níveis cada vez mais 
mais profundos.” Bacic & Moran
Trecho – Os sete saberes necessários à educação do futuro Bacic & Moran, 
2007
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“O objetivo principal da educação nas escolas 
deveria ser a formação de homens e mulheres que 
são capazes de fazer coisas novas, e não 
simplesmente de repetir o que outras gerações 
fizeram; homens e mulheres que são criativos, 
inventivos e descobridores, que podem ser críticos, 
verificar, e não aceitar, tudo que lhes é oferecido”. 
Jean Piaget

Segundo a Teoria da Aprendizagem de Piaget, a 
aprendizagem é um processo que só tem sentido 
diante de situações de mudança. Por isso, 
aprender é, em parte, saber se adaptar a estas 
novidades. Esta teoria explica a dinâmica de 
adaptação por meio dos processos de assimilação e 
acomodação. 16
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Fonte: The Urban Child Institute <http://www.urbanchildinstitute.org/articles/perceptions/memphis-
education-funding-misses-best-chance-for-impact>



“Assimilação e acomodação são dois 
processos invariáveis do desenvolvimento 

cognitivo. Para Piaget, assimilação e 
acomodação interagem mutuamente em um 

processo de equilíbrio. Isso pode ser 
considerado um processo regulador, em um 
nível mais alto, que dirige a relação entre a 

assimilação e a acomodação.”
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Cérebro: 2% da massa corpórea que consome 1/5 da energia 
do corpo.

"Quanto maior o número absoluto de neurônios do cérebro, 
maior é o custo energético do funcionamento cerebral. O 
tamanho do cérebro, simplesmente, não influencia no 
metabolismo”. Suzana Herculano-Houzel Laboratório de 
Neuroanatomia Comparativa, do Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Resumindo: o metabolismo cerebral dos outros mamíferos 
exige um custo energético que varia apenas entre 2% a 10% 
do custo energético total do corpo, nos seres humanos, o 
custo energético do cérebro é bem superior: chega a 20% do 
custo energético de todo o corpo em repouso, apesar de o 
órgão representar apenas 2% da massa corporal.
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“A capacidade de aprender, não apenas para nos 
adaptar mas sobretudo para transformar a realidade, 
para nela intervir, recriando-a, fala de nossa 
educabilidade e um nível distinto do nível do 
adestramento dos outros animais o do cultivo das 
plantas”  Paulo Freire – Pedagogia da Autonomia (1996)
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“Albert Einstein certa vez disse: A criatividade 
nada mais é do que a inteligência se divertindo. 

E essa é a minha dica: Encontre o seu real 
propósito de vida e divirta-se. Use a sua 

inteligência de forma inteligente. Se o que você 
vem fazendo está te gerando peso, ira, 

desânimo, fica o alerta, das duas uma: ou este 
não é o seu real propósito ou você não está 

sendo inteligente.” Ivan Mack
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Vídeo Tio Ben
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DJII5D5s3OQ&t=42s
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CulturaMaker - ESTADÃO



Objetivos gerais

o Entusiasmar alunos a 
aprender inglês com influência
da música

o Estimular a interação entre 
pares

o Propor a construção de um 
produto cultural/intelectual
pelos alunos

Objetivos específicos

o Ensinar vocabulário
relacionado a música

o Promover prática de leitura e 
interpretação de textos no 
gênero lyrics

o Promover prática de 
pronúncia em língua inglesa
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Plano de aula
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Materiais

o Lousa
o Computador
o Projetor
o Caixa de som
o Telefone celular
o Fones de ouvido
o Acesso à internet

Metodologia
o Método híbrido: indutivo + 
dedutivo + maker
o Música: dedutivo – conceitos 
de pitch, higher e lower são 
apresentados e experimentados
o Inglês: indutivo – alunos 
selecionam por conta própria as 
músicas e fazem a leitura de 
suas letras
oMaker: criação e apresentação 
de vídeos com alunos cantando 
em inglês (e afinados!)
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Plano de aula
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Avaliação

Qualitativa, em 2 etapas:

1. Desempenho na execução da tarefa

2. Perguntas sobre a temática da letra 
escolhida

3. Autoavaliação: música e compreensão em 
inglês
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Roteiro de atividades
1. Music survey – Kahoot!
2. Music and Talent Show vocabulary

game – Kahoot!
3. Talent Show – Sing! + WhatsApp

1. Instrução da tarefa
2. Apresentação da ferramenta
3. Exemplo de uso

4. Apresentação do Talent Show
5. Avaliação
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