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1º e 2º Bimestre 
 

Conteúdo Estruturante: Ética 
 

Conteúdos Básicos: Ética e moral; Pluralidade ética; Ética e violência; Razão, desejo e vontade; Liberdade: autonomia do sujeito e a necessidade das normas.  
 

 
 

Conteúdos 

Específicos 

Justificativas 

/Objetivos 

Encam. Metodológicos 

/Rec. Didáticos 

Critérios 

de Avaliação 

- diferentes valores/ valores morais; 

- o que é moral?; 

- o que é ética? 

- a construção dos valores morais no 

tempo e no espaço; 

- a finalidade da moral; 

- liberdade e determinismo; 

- o caráter histórico e social da moral: 

- o caráter pessoal da moral; 

- a formação do sujeito moral; 

- responsabilidade, dever e liberdade; 

- características do sujeito moral; 

- desejo/paixões e vida moral; 

- vontade/decisão e vida moral; 

- razão (conhecimento/ignorância) e 

vida moral; 

- a heteronomia e a autonomia do 

sujeito; 

- as diferentes formas de violência; 

- diferentes conceitos de violência em 

culturas diversas; 

- ética e controle da violência; 

- implicações éticas na condução da 

política, da ciência, das religiões, etc; 

- A diversidade das teorias; 

- A reflexão ética grega; 

- As concepções éticas 

Medievais; 

JUSTIFICATIVA: 

A ética possibilita análise crítica para 

atribuição de valores. Pode ser ao 

mesmo tempo especulativa e 

normativa, crítica da heteronomia e da 

anomia e propositiva na busca da 

autonomia. Por isso, a ética possibilita 

o desenvolvimento de valores, mas 

pode ser também o espaço da 

transgressão, quando valores impostos 

pela sociedade se configuram como 

instrumentos de repressão, violência e 

injustiça.  

A ética enquanto conteúdo escolar tem 

por foco a reflexão da ação individual 

ou coletiva na perspectiva da 

Filosofia. Mais que ensinar valores 

específicos trata-se de mostrar que o 

agir fundamentado propicia 

consequências melhores e mais 

racionais que o agir sem razão ou 

justificativas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Entender a diferença entre moral e 

ética; 

Conceituar o que é valor (importante) 

para a Sociedade; 

Definir o que é liberdade; 

A abordagem teórico-metodológica 

deve ocorrer mobilizando os 

estudantes para o estudo da filosofia 

sem doutrinação, dogmatismo e 

niilismo.  

O ensino de Filosofia deverá dialogar 

com os problemas do cotidiano, com o 

universo do estudante – as ciências, 

arte, história, cultura - a fim de 

problematizar e investigar o conteúdo 

estruturante de ética e seus conteúdos 

básicos sob a perspectiva da 

pluralidade filosófica, tomando como 

referência os textos filosóficos 

clássicos e seus comentadores. 

Utilizando-se dos seguintes recursos 

ao longo do bimestre. 

- Quadro branco e giz; 

- Tv Multimídia; 

- Biblioteca; 

-Laboratório de informática; 

-livro didático, textos no original 

(fragmentos), revistas, artigos, vídeos, 

músicas, imagens, quadrinhos, 

charges, poesias, slides, entre outros. 

Na complexidade do mundo 

contemporâneo, com suas 

múltiplas particularidades e 

especializações, espera-se que o 

estudante possa compreender, 

pensar e problematizar os 

conteúdos básicos do conteúdo 

estruturante de ética, elaborando 

respostas aos problemas 

suscitados e investigados.  

Com a problematização e 

investigação, o estudante 

desenvolverá a atividade 

filosófica com os conteúdos 

básicos e poderá formular suas 

respostas quando toma posições 

e, de forma escrita ou oral, 

argumenta, ou seja, cria 

conceitos. Portanto, terá 

condições de ser construtor de 

ideias com caráter inusitado e 

criativo, cujo resultado pode ser 

avaliado pelo próprio estudante 

e pelo professor. 

- Avaliação formal escrita, com 

questões objetivas e subjetivas 

que considerem a capacidade de 

leitura, análise, reflexão e 



- O pensamento moderno; 

- A moral iluminista; 

- O utilitarismo ético; 

- As ilusões da consciência; 

- A Filosofia da existência; 

- A ética contemporânea. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Explanar sobre o livre--arbítrio 

(vontade própria) das decisões 

cotidianas; 

Definir como os gregos conciliavam a 

ética e a sabedoria; 

Apresentar as variações de ética na 

sociedade. 

 

escrita, com peso 7,0; Trabalhos: 

pesquisas, seminários, resumos, 

atividades escritas e orais 

(individuais ou coletivas) com 

peso 3,0. 

 



3º e 4º Bimestre 
 

Conteúdo Estruturante: Filosofia Política 
 

Conteúdos Básicos: Relações entre comunidade e poder; Liberdade e igualdade política; Política e Ideologia; Esfera pública e privada; Cidadania formal e/ou 

participativa.  

 
 

Conteúdos 

Específicos 

Justificativas 

/Objetivos 

Encam. Metodológicos 

/Rec. Didáticos 

Critérios 

de Avaliação 

 

- o que é Filosofia Política?; 

- o que é poder; o que é poder 

político?; 

- o que é o Estado; 

- finalidade do Estado; 

- Estado, poder e violência; 

- comunidade e exercício da política; 

- características e delimitações da 

esfera pública e da esfera privada; 

- interesse particular e interesse 

comum; 

- individualismo, consciência de si e 

consciência social; 

- interferências e limites da esfera 

pública na esfera privada e vice-versa; 

- poder despótico ou patriarcal; 

- a “invenção” da política; 

- o poder teológico-político; 

- as teorias contratualistas; 

- as teorias revolucionárias; 

- o conflito entre liberdade e igualdade 

política; 

- proposta liberal x proposta socialista; 

- regimes totalitários e regimes 

democráticos; 

- cidadania de direito e cidadania de 

fato; 

JUSTIFICATIVA:    

A Filosofia Política, por meio dos 

textos filosóficos, visa problematizar 

conceitos como cidadania, 

democracia, soberania, justiça, 

igualdade e liberdade, dentre outros, 

de maneira a preparar o estudante para 

uma ação política consciente e efetiva. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Definir o que é filosofia Política; 

Estabelecer a diferença de regimes 

totalitários; 

Apresentar o contexto histórico do 

surgimento da política; 

Identificar as várias vertentes da 

política; 

Definir a teoria política de Maquiavel; 

Entender o contrato social, de Thomas 

Hobbes; 

Definir a teoria dos três poderes, de 

Montesquieu. 

 

A abordagem teórico-metodológica 

deve ocorrer mobilizando os 

estudantes para o estudo da filosofia 

sem doutrinação, dogmatismo e 

niilismo.  

O ensino de Filosofia deverá dialogar 

com os problemas do cotidiano, com o 

universo do estudante – as ciências, 

arte, história, cultura - a fim de 

problematizar e investigar o conteúdo 

estruturante de Filosofia Política e 

seus conteúdos básicos sob a 

perspectiva da pluralidade filosófica, 

tomando como referência os textos 

filosóficos clássicos e seus 

comentadores.  

Utilizando-se dos seguintes recursos 

ao longo do bimestre. 

- Quadro branco e giz; 

- Tv Multimídia; 

- Biblioteca; 

-Laboratório de informática; 

- livro didático, textos no original 

(fragmentos), revistas, artigos, vídeos, 

músicas, imagens, quadrinhos, 

charges, poesias, slides, entre outros. 

Na complexidade do mundo 

contemporâneo, com suas 

múltiplas particularidades e 

especializações, espera-se que o 

estudante possa compreender, 

pensar e problematizar os 

conteúdos básicos do conteúdo 

estruturante de Filosofia 

Política, elaborando respostas 

aos problemas suscitados e 

investigados.  

Com a problematização e 

investigação, o estudante 

desenvolverá a atividade 

filosófica com os conteúdos 

básicos e poderá formular suas 

respostas quando toma posições 

e, de forma escrita ou oral, 

argumenta, ou seja, cria 

conceitos. Portanto, terá 

condições de ser construtor de 

ideias com caráter inusitado e 

criativo, cujo resultado pode ser 

avaliado pelo próprio estudante 

e pelo professor. 

- Avaliação formal escrita, com 

questões objetivas e subjetivas 



- cidadania participativa; 

- democracia e representatividade 

política; 

- o que é ideologia? 

- conhecimento, política e ideologia; 

- ideologia e totalitarismos; 

- implicações políticas na ciência, na 

ética, na arte, na religião, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

que considerem a capacidade de 

leitura, análise, reflexão e 

escrita, com peso 7,0; Trabalhos: 

pesquisas, seminários, resumos, 

atividades escritas e orais 

(individuais ou coletivas) com 

peso 3,0. 

Os conteúdos obrigatórios da disciplina, conforme instrução nº 009/2011-SUED/SEED:  

 

História e Cultura Afro-Brasileira, africana e indígena (lei nº 11,645/08); 

Prevenção ao uso indevido de drogas; 

Sexualidade humana.  

Educação ambiental L.F. Nº 9795/99, Dec. 4201/02;  

Educação Fiscal;  

Enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente;  

Direito das crianças e adolescentes, L. F. nº 11525/07; 

Educação Tributária Dec. Nº 1143/99, portaria nº 413/02 

Historia do Paraná  13381./2001 

Música 11.769/2008 

Estatuto do Idoso 10.741/2003   Lei da Maria DA PENHA 11.340/2006 

Direitos Humanos – Resolução nº 1 de 30 de maio de 2012;  Deliberação nº 02/2015 – CEE/PR 
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