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FILOSOFIA

Título: O ensino de Filosofia, o trabalho coletivo na escola e sua contribuição na formação do cidadão

Autor: Cleides Terezinha Fries Galvan

Escola de Atuação: Colégio Estadual Presidente Castelo Branco

Município: Itapejara do Oeste

Núcleo Regional de Educação: Pato Branco

Orientador: German Calderon

Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual do Centro-Oeste

Área do Conhecimento: Filosofia

Palavras-chave: Direitos Humanos; Cidadania; Democracia; Ditadura

Sinopse: Neste trabalho, a autora propõe aos alunos uma reflexão acerca da cidadania e de como ela passa de mero 

conceito à condição de elemento garantidor da vida e da liberdade. Mediante a análise crítica de textos, imagens e letras 

de músicas, os estudantes são levados a refletir criticamente sobre temas como lei, Estado, democracia e liberdade e, a 

partir daí, amadurecer sua própria percepção acerca da cidadania.

Título: A Filosofia no Ensino Médio: Aristóteles uma referência para os conteúdos estruturantes de ética e política

Autor: Djaci Pereira Leal

Escola de Atuação: Colégio Estadual Ary J. Dresch

Município: Nova Londrina

Núcleo Regional de Educação: Loanda

Orientador: Terezinha Oliveira

Instituição de Ensino Superior: Universidade Estadual de Maringá

Área do Conhecimento: Filosofia

Palavras-chave: Ética; Política; Aristóteles

Sinopse: A percepção plena de como conceitos como cidadania, liberdade e democracia se estabeleceram é possível pelo 

conhecimento da Filosofia. A chamada Filosofia Clássica fornece elementos para essa compreensão. O objetivo deste 

trabalho é levar os alunos a examinarem o filósofo Aristóteles e suas obras “Ética a Nicômacos” e “Política” e, a partir daí, 

a uma melhor compreensão dos fundamentos da ética e da política.

Título: Liberdade, autonomia e responsabilidade

Autor: Rui Valese

Escola de Atuação: Colégio Estadual D. Arnaldo F. Busato

Município: Pinhais

Núcleo Regional de Educação: Área Metropolitana Norte

Orientador: Geraldo Balduino Horn

Instituição de Ensino Superior: 

Área do Conhecimento: Filosofia

Palavras-chave: Liberdade; Platão; Sócrates; Kant; Sartre

Sinopse: A liberdade é um tema caro à Filosofia e também ao século XXI, que se depara com as mudanças trazidas 

pela tecnologia e pela massificação. O objetivo deste trabalho é propor aos estudantes uma reflexão sobre a liberdade, 

buscando examinar suas condições. No contexto da educação tal reflexão é especialmente importante, principalmente pelo 

diálogo com os jovens – indivíduos que devem ser formados plenamente (isto é, com responsabilidade) para a liberdade 

e para a autonomia.






