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• Avaliações formativas...

• Ao final de cada aula, os estudantes fazem uma avaliação 
para verificar se compreenderam os principais conceitos

• Estudantes tem uma ideia do que devem estudar mais

• Professores, de acordo com o resultado das avaliações, 
podem reforçar conceitos que não ficaram claros

• A média das notas das avaliações formativas reflete 
(chega próxima) das notas das avaliações formais

Sistema de Avaliação da Aprendizagem
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• Sistema SAA - http://www.saa.pro.br

AULA PRESENCIAL

CHAMADA

ALUNOS RECEBEM  
E-MAIL

FAZEM 
AVALIAÇÃO

RESULTADO

REFORÇA DIFICULDADES 
NA PRÓXIMA AULA

REFORÇA ESTUDOS DOS 
ITENS COM MAIS 

DIFICULDADE

Sistema de Avaliação da Aprendizagem



- Depois da chamada, receberão uma mensagem.
- Logar no sistema:

- Usuário:   e-mail
- Senha:  as 4 primeiras letras do primeiro nome

- Altere sua senha (Acesse a opção perfil)

ATENÇÃO:
- Antes de realizar a avaliação, leia atentamente as orientações (principalmente o 

tempo necessário)
- Opte por fazer a avaliação quando estiver em um local tranquilo e quieto.  
- MÉDIA DAS AVALIAÇÕES (RESULTADOS) → 30% MF

Sistema de Avaliação da Aprendizagem
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CONHECIMENTO



CONHECIMENTO

• CONHECER = “SER”    “COM”

• CONHECER = “TER NA CONSCIÊNCIA”

Relação de dualidade entre o sujeito que conhece e o 

objeto conhecido

SUJEITO                                      OBJETO

RELAÇÃO

http://cd.wrs.yahoo.com/_ylt=AoWqoxMBD3O0lIFlKelkjKXd7Qt.;_ylu=X3oDMTBpdnJhMHUzBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1ep314kl0/**http%3A/cade.images.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Fcade.images.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DC%2525C3%252589REBRO%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dsfp%2526x%253Dwrt%26w=621%26h=753%26imgurl=wqconhecimento.vilabol.uol.com.br%252Fcerebro.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwqconhecimento.vilabol.uol.com.br%252F%26size=100.7kB%26name=cerebro.jpg%26p=C%25C3%2589REBRO%26type=jpeg%26no=1%26tt=51.888%26oid=b71c8992494839ae%26ei=UTF-8


“Quanto mais ampla e 
profunda a relação entre 
sujeito e objeto, mais amplo 
será o conhecimento”

“É possível conhecer em
vários níveis, em várias

dimensões”



“Conhece-te a ti mesmo”
Sócrates defendia que deve-se sempre dar mais ênfase à procura do que não se 

sabe, do que transmitir o que se julga saber, privilegiando a investigação 
permanente.

SócratesOráculo de Delfos



“existem muitos acontecimentos,

sentimentos e emoções que

agem sobre nós mas nós não

temos consciência.

Estão em nós mas não são

conhecidos, por isso não estão

na consciência”

Consciente / Inconsciente



Saber é Poder

“Quando conhecemos um objeto
(uma realidade) passamos a ter um 

certo controle sobre ele”

Exemplo do Fogo

• 1º  - objeto desconhecido = temor
do fogo

• 2º - objeto conhecido = uso do fogo

• 3º - objeto produzido = domínio
sobre o fogo



SABER É PODER

• Conheço o fogo = sei o 
que ele faz

• Conheço suas causas = 
sei produzí-lo

• Conheço seu poder = sei 
em que usá-lo

• Conheço seus limites = 
sei vencê-lo

“Conhecimento
proporciona controle”



“A natureza não se vence senão quando se lhe obedece”

Empirismo – (empeira) = experiência sensorial

Para controlar a natureza é preciso conhecer suas leis

SABER É PODER

Francis Bacon



Os sentidos podem nos enganar...



SABER É PODER

CONHECER É CONTROLAR

Para o bem

ou para o mal



CONHECIMENTO

SABER É PODER

PODER

SALVAR MATAR

ÉTICA



Ética...

• conjunto de regras e 
preceitos de ordem
valorativa e moral de 
um indivíduo, de um 
grupo social ou de uma
sociedade.

• Ética = ethos = Caráter



SABER É 
PODER

O ser humano pode escolher
aquilo que quer ser, basta que ele:

• Aumente e aprofunde sua
relação com as coisas

• Busque melhor compreensão da 
realidade

• Busque maior controle sobre a 
realidade

• Então será menos determinado
pela realidade

• E será mais livre = 
AUTODETERMINADO



SABER É PODER

Elas sempre foram assim

Elas sempre fizeram a mesma coisa

Nós não!

O conhecimento é instrumento de libertação



EMBURRECENDO

◼ Menos leitura = menos vocabulário

◼ Menos Vocabulário = menor a 
capacidade de se expressar

◼ Menor capacidade de expressão = 
menos relacionamentos com a 
realidade

◼ Menos relacionamentos com a 
realidade = menor o conhecimento

◼ Menor o conhecimento = menor
controle sobre a realidade

◼ Menor controle sobre a realidade = 
maior dependência

◼ Maior dependência = menor
liberdade

◼ Menor Liberdade = Maior
determinação externa

◼ Maior Determinação = Menos
humano



FORMAS 
DE 

CONHECER

SUPERSTIÇÃO MITO

SENSO COMUM
CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO

CONHECIMENTO 
FILOSÓFICO



O QUE É UMA 
EXPLICAÇÃO?

◼ TRANSFORMAR ALGO CONFUSO 
EM ALGO CLARO

◼ EXPOR CLARAMENTE O QUE ESTÁ 
“ESCONDIDO”

◼ DESVELAR

◼ “VER” E “FAZER VER” ALGO NA 
SUA TOTALIDADE



COSMOS   X   CAOS

◼ A REALIDADE A 
NOSSA VOLTA 
POSSUI UMA 
ORDEM

◼ A NATUREZA 
SEGUE SUAS LEIS

◼ NOSSO 
CONHECIMENTO 
DEVE  “DECTAR” 
ESTA ORDEM



COSMOS = ORDEM

COMPREENDER A ORDEM NOS PROPORCIONA O 
PODER DA PREVISÃO

“PREVER    O    FUTURO NÃO    É   MAGIA,  É CIÊNCIA”



•Armazenamento de informações
•Ordenação das informações
•Compreensão das relações

SEI COMO AS COISAS SE COMPORTAM

DOMINO UM PADRÃO

SEI COMO IRÃO SE COMPORTAR

POSSO PREVER O FUTURO E
USAR ISSO A MEU FAVOR



Senso Comum X Senso Crítico

PASSADO PRESENTE    FUTURO

SABER


