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Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: CARLOS HOFFMANN
Orientador: GISELLE MOURA SCHNORR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Artigo

Título: FILOSOFIA E SEU ENSINO: diálogos com a Educação de Jovens e Adultos
Tema: O ENSINO DE FILOSOFIA: concepções e metodologias
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Ensino de Filosofia; Diálogo; Prática 
Pedagógica.
Resumo: Neste interagir intuímos desenvolver algumas ideias sobre a relevância e a importância 
da Educação de Jovens e Adultos em âmbito nacional assim como a realidade de nossa escola 
local, Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos de União da Vitória, local da 
aplicação do nosso Projeto de Intervenção Pedagógica. A Intervenção Pedagógica no Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos foi desenvolvida numa turma de organização 
coletiva cuja pretensão era despertar o interesse do educando para a importância da formação 
filosófica e proporcionar, através das aulas de Filosofia, um espaço onde prevaleça o debate, a 
análise, a troca de ideias, o diálogo propriamente dito, como um princípio metodológico para uma 
aprendizagem mais efetiva da Filosofia. Foram considerados os eixos cultura, trabalho e tempo 
conforme orientações das Diretrizes Curriculares para Jovens e Adultos do Estado do Paraná. 
Tomamos como referencias as contribuições da pedagogia libertadora de Paulo Freire e de 
teóricos do ensino de filosofia tais como Alessandro Cerletti e Vanderlei Carbonara. As 
metodologias são um meio no processo educativo e as práticas metodológicas dos educadores 
devem ser flexíveis, ou seja, os procedimentos de ensino-aprendizagem devem ser alterados, no 
sentido de atender o educando e as especificidades da comunidade escolar. 

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: CARLOS HOFFMANN
Orientador: GISELLE MOURA SCHNORR - IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e 
Letras de União d

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: As contribuições da formação filosófica para os educandos da Educação de Jovens e 
Adultos
Tema: O Ensino de Filosofia: Concepções e Metodologias
Palavras-chave: Filosofia; Educandos: Formação: Diálogo
Resumo: Temos como objetivo conhecer melhor os educandos da EJA, identificar suas 
concepções sobre o ensino da Filosofia, que importância atribuem ou não a essa disciplina para 
sua formação e a partir da elaboração de temas geradores criar estratégias de ensino mais 
significativas, que promovam o filosofar em sala de aula. Visamos despertar o interesse do 
educando para a importância da formação filosófica e proporcionar, por meio das aulas de 
Filosofia, uma aprendizagem dinâmica, dialógica num ambiente que estimule o pensamento 
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crítico e criativo, onde prevaleça o debate, a análise e a troca de ideias. Então, é nossa pretensão 
auferir como os educandos percebem a contribuição da Filosofia em sua formação, problematizar 
a importância da disciplina e quais os sentidos atribuídos ao conteúdo filosófico e desta forma 
desenvolver estratégias teórico-metodológicas de ensino da Filosofia que contribuam para a 
formação dos educandos da EJA numa perspectiva inspirada na pedagogia libertadora de Paulo 
Freire.

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: CLEDER MARIANO BELIERI
Orientador: Marta Sueli de Faria Sforni - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: Ensino e aprendizagem de conceitos filosóficos no Ensino Médio
Tema: O Ensino de Filosofia: concepções, Metodologias e o uso de textos Clássicos
Palavras-chave: Ensino; Filosofia; Aprendizagem Conceitual.
Resumo: A obrigatoriedade da disciplina de filosofia nos currículos escolares do Ensino Médio 
suscitou e tem suscitado diferentes discussões sobre sua finalidade na Educação Básica. 
Consideramos que, assim como os demais componentes curriculares, o ensino de filosofia deve 
estar voltado ao papel nuclear da escolarização básica que é a formação do pensamento teórico 
dos estudantes. Tendo em vista essa perspectiva de formação, realizamos a presente pesquisa 
com o objetivo de investigar como o ensino de Filosofia pode ser organizado para que possa 
promover o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos do Ensino Médio. A investigação 
foi realizada mediante estudos teóricos e pesquisa de campo. Os aportes teóricos foram 
buscados na Teoria Histórico-Cultural, de modo especial voltamos nossos estudos para o 
entendimento da relação entre pensamento e linguagem, conceitos científicos e cotidianos, e 
pensamento empírico e teórico. Esses estudos ofereceram subsídios para elaboração de alguns 
princípios didáticos cuja pertinência foi analisada durante a pesquisa de campo, por meio de um 
experimento didático desenvolvido com alunos do 3º ano do Ensino Médio de um colégio estadual 
paranaense. O experimento didático revelou que a narrativa como situação-problema, aulas 
dialogadas, discussão em grupo, leitura de textos clássicos da História da Filosofia são ações que 
contribuem para a aprendizagem dos alunos. Destacamos que essas ações só fazem sentido nas 
aulas de Filosofia se vinculadas ao desenvolvimento de um pensamento mediado pelos conceitos 
filosóficos. 

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: CLEDER MARIANO BELIERI
Orientador: Marta Sueli de Faria Sforni - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O CONCEITO FILOSÓFICO EM UMA ATIVIDADE DE ENSINO
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Tema: O Ensino de Filosofia: concepções, Metodologias e o uso de textos Clássicos
Palavras-chave: Ensino; Filosofia; Aprendizagem Conceitual.
Resumo: A obrigatoriedade da presença da filosofia nos currículos escolares do Ensino Médio 
suscitou e tem suscitado diferentes orientações sobre o ensino e a aprendizagem dessa área do 
conhecimento na escola. Para organizarmos o ensino de Filosofia buscamos alguns aportes da 
Teoria Histórico-Cultural, de modo especial voltamos nossos estudos para o entendimento da 
relação entre ensino e aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento teórico. Esse estudo 
ofereceu subsídios para a elaboração desta unidade didática que será desenvolvida com alunos 
do 3º ano do Ensino Médio de um colégio estadual paranaense, com o qual objetivamos analisar 
se o ensino organizado de acordo com alguns princípios dessa teoria terá impacto no 
desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. Utilizaremos como princípios didáticos a 
narrativa como situação-problema, aulas dialogadas e a discussão em grupo, a partir de leituras 
de textos clássicos da História da Filosofia, princípios que acreditamos contribuir para a 
aprendizagem dos alunos. Destacamos que esses princípios só farão sentido desde que 
contribuam para o desenvolvimento de um pensamento mediado pelos conceitos filosóficos. 

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: EDIMAR EUGENIO
Orientador: GERALDO BALDUINO HORN - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO DE FILOSOFIA E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: CONCEPÇÕES E 
MÉTODOS NA PERSPECTIVA GRAMSCIANA
Tema: O Ensino de Filosofia: Concepções e Metodos
Palavras-chave: Política; Autonomia; Construção da Cidadania; Filosofia Política
Resumo: Este artigo refere-se ao desenvolvimento de um Projeto de Intervenção Pedagógica 
com apoio do Material Didático Pedagógico produzido durante o PDE 2013, na disciplina de 
Filosofia, com cinco turmas de 2º ano do Ensino Médio. Destaca-se nesse trabalho o 
envolvimento de todos os educandos com as temáticas relacionadas à filosofia política e a 
tentativa de se pensar as realidades em que estão inseridos procurando compreender suas 
contradições, sob o ponto de vista da crítica sistemática ao que está posto como realidade 
permanente.

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: EDIMAR EUGENIO
Orientador: GERALDO BALDUINO HORN - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O ensino de filosofia e a construção da cidadania
Tema: O Ensino de Filosofia: Concepções e Metodos
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Palavras-chave: Política; Autonomia; Construção da Cidadania; Filosofia Política
Resumo: O presente material didático tem por propósito possibilitar instrumento teórico e prático, 
a fim de abrir e propor discussões permanentes entre alunos, professores e comunidade escolar 
sobre o tema cidadania. Procura conduzir a temática cerca de uma compreensão do que seria 
uma vivência respeitosa e coletiva e finalmente, possibilitar a construção da autonomia dos 
sujeitos em vista de uma autêntica vivência cidadã. A escolha do tema, além de contemplar uma 
das linhas de estudos proposto pela SEED, optou-se pelo conteúdo estruturante Filosofia Política, 
aliado as contribuições do pensamento político e educacional de Antonio Gramsci, vem dar foco a 
alguns problemas contemporâneos em nosso país, tais como: as formas de corrupção, violências 
e a sensação de impunidade e a educação pública. Metodologicamente optou-se por leituras e 
discussões em grupo e em equipes, tais como: grupos de estudos, seminário, debate e exercícios 
pontuais de fixação de conceitos. O mesmo material possibilita o uso de textos elaborados e 
embasados em autores que tratam da temática além de textos selecionados de autores clássicos 
da Filosofia, da História e da Sociologia bem como imagens e audiovisuais pré-selecionados de 
acordo com a abordagem específica e o grau de discussões. 

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: JOAO BATISTA RODRIGUES LOPES
Orientador: Remi Schorn - IES: UNIOESTE

Etapa: Artigo

Título: O Marxismo frente ao Racismo e a Escravidão segundo Moore
Tema: Etnocentrismo e Racismo (rejeição x respeito; relações de Poder
Palavras-chave: Filosofia Africana. Oralidade. Eurocentrismo. Cosmovisão
Resumo: O presente trabalho teve como objetivo aproximar a filosofia africana da filosofia 
ocidental, mostrando que a cosmovisão africana tem como perspectiva compreender o mundo de 
uma maneira inclusiva, coletiva e equitativa e, que, mediante o materialismo histórico pode 
transformá-lo. A filosofia africana possui conceitos e categorias fundamentadas na valorização da 
ancestralidade e da oralidade numa dinâmica que harmoniza homem e natureza, elementos muito 
presentes em sua religiosidade. Como fio condutor desse estudo, utilizamos o pensamento de 
Carlos Moore. Assim, ao abordar esse tema buscamos contribuir para que os afrodescendentes 
brasileiros resgatem suas raízes para construir sua identidade, ou seja, para que os negros, 
mediante um pensamento filosófico próprio, possam interagir com os demais, construindo uma 
identidade. Aos afrodescendentes, cuja história tem raízes na África, foi-lhe negado o direito de 
conhecerem a filosofia de seus ancestrais, devido à hegemonia da filosofia eurocêntrica. Esta se 
impôs como dominante, refutando as visões de mundo, distintas das tradicionais, vendo-as como 
periféricas marginais e sem expressão, portanto, subalternas .
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Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: JOAO BATISTA RODRIGUES LOPES
Orientador: Remi Schorn - IES: UNIOESTE

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O Marxismo frente ao Racismo e a Escravidão segundo Moore
Tema: : Etnocentrismo e racismo (rejeição x respeito; relações de poder). 
Palavras-chave: Filosofia Africana, Marxismo, Eurocentrismo, Diversidade, Ancestralidade.
Resumo: Essa produção didático-pedagógica visa desenvolver com os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio diurno do Colégio Estadual Antônio José Reis, atividades de ensino-aprendizagem 
para aproximar a filosofia ocidental de filosofia africana. A Cosmovisão Africana tem outra 
perspectiva de compreender o mundo, com uma visão inclusiva, coletiva, representada pela 
imagem de uma teia de aranha, onde todos os elementos são equivalentes e isso se reflete no 
todo, harmonizando homem e natureza em rituais religiosos voltados à ancestralidade. 
Promovendo também um diálogo entre oralidade e a escrita, uma fundamental na cultura africana 
e outra na cultura ocidental para o empoderamento e emancipação dos negros na sociedade 
contemporânea. Em relação às personalidades africanas e afro-brasileiras vamos evidenciar a 
sua participação no movimento da negritude e no Afrobeat, focos de resistência à opressão 
capitalista branca. Finalmente, fundamentado no pensamento de Moore e Oliveira, precisamos 
postular um novo significado para concepção do mito da cor cubana e da democracia racial, 
ideologias eurocêntricas, que baseiam suas teorias na igualdade entre os homens, no entanto, 
nessa concepção de mundo não será possível corrigir as desigualdades sociais. Pois para 
obtermos uma significativa equidade social se faz necessário tratar iguais como iguais e desiguais 
como desiguais.

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: MARCILIO DONIZETE VIEIRA
Orientador: JOAO VICENTE HADICH FERREIRA - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Artigo

Título: Filosofia, Tecnologia e Paulo Freire: proposta de emancipação no CEEBJA de Cornélio 
Procópio
Tema: O uso de tecnologias no ensino de Filosofia
Palavras-chave: Filosofia Freiriana,Novas Tecnologias, Educação de Jovens e Adultos
Resumo: Este estudo aborda o papel da Filosofia, seu conceito de emancipação humana e 
relação com as tecnologias educacionais. O sentido da educação emancipatória a partir da 
abordagem de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos estabelece a ideia de 
emancipação como humanização do oprimido e superação dos seus condicionamentos históricos 
e sociais. Assim, essa reconstrução filosófica conduz a um sentido coletivo e político da 
emancipação humana, reafirmando uma concepção de educação capaz de construir no ser 
humano a sua humanidade plena.
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Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: MARCILIO DONIZETE VIEIRA
Orientador: JOAO VICENTE HADICH FERREIRA - IES: Universidade Estadual do Norte do 
Paraná

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: Filosofia, Tecnologia e Paulo Freire: proposta de emancipação no CEEBJA de Cornélio 
Procópio
Tema: O uso de tecnologias no ensino de Filosofia
Palavras-chave: Filosofia, Tecnologia, EJA, Paulo Freire
Resumo: Este estudo aborda o papel da Filosofia, seu conceito de emancipação humana e 
relação com as tecnologias educacionais. O sentido da educação emancipatória a partir da 
abordagem de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos estabelece a ideia de 
emancipação como humanização do oprimido e superação dos seus condicionamentos históricos 
e sociais. Assim, essa reconstrução filosófica conduz a um sentido coletivo e político da 
emancipação humana, reafirmando uma concepção de educação capaz de construir no ser 
humano a sua humanidade plena.

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: MARTA HELENA RODRIGUES CHOTE 
Orientador: Cristiano Perius - IES: UEM

Etapa: Artigo

Título: O texto e o exercício filosóficos como possibilidade de emancipação
Tema: O uso do texto filosófico
Palavras-chave: Texto filosófico. Razão comunicativa. Emancipação.
Resumo: Este trabalho do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional – apresenta nossa 
proposição didático-pedagógica centrada na utilização do texto filosófico como ferramenta ao 
processo do filosofar e à consequente possibilidade de emancipação que ele visa. A partir da 
teoria da razão comunicativa de Jürgen Habermas, diferentes perspectivas filosóficas em torno do 
problema da liberdade são examinadas de modo a despertar nos estudantes a compreensão de 
que o dogmatismo mais aprisiona que expande o pensamento e que as pretensões de validez que 
portam um argumento – filosófico ou não – exigem a avaliação de uma multiplicidade de critérios, 
se temos em conta uma concepção de verdade humana e falível do ponto de vista de sua 
elaboração e de seus resultados.
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Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: MARTA HELENA RODRIGUES CHOTE 
Orientador: Cristiano Perius - IES: UEM

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: O texto e o exercício filosófico como possibilidade de emancipação
Tema: O uso do texto filosófico
Palavras-chave: Leitura – Texto Filosófico – Liberdade – Emancipação 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica centra-se na investigação acerca da importância do 
desenvolvimento da habilidade da leitura ao mesmo tempo em que propõe alguns 
encaminhamentos para o trabalho de leitura de textos filosóficos, sua compreensão e discussão, 
tanto quanto sua vinculação ao cotidiano do estudante. Nossa perspectiva é a de que o trabalho 
com o texto filosófico possibilita o desenvolvimento da capacidade de operações de pensamento 
superiores, como a abstração e o raciocínio, o que entendemos como fundamental ao processo 
de autonomia e emancipação que as aprendizagens podem permitir. 

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: PATRICIA DOS SANTOS BORTOKOSKI 
Orientador: GERALDO BALDUINO HORN - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: A construção da identidade étnico-racial no espaço escolar por meio da reflexão filosófica
Tema: Filosofia Política
Palavras-chave: Eurocentrismo;Filosofia Africana;Metodologia da Docência Compartilhada
Resumo: O conhecimento produzido em África é renegado pelo discurso dominante eurocêntrico. 
Este artigo propõe aos educadores possibilidades de trabalho e discussão com a Filosofia 
Africana, através da metodologia da docência compartilhada, onde se estabeleceu parcerias entre 
a Filosofia e a Língua Portuguesa e, a Filosofia e a Arte. Relata-se parte do processo de 
implementação in loco. O presente artigo tem como objetivo relatar e apontar problematizações e 
possíveis soluções, ocorridas durante todo o processo de desenvolvimento do PDE (Programa de 
Desenvolvimento Educacional). O projeto, a produção do material didático e o processo de 
implementação na escola, trazem para reflexão, as possibilidades e as limitações da referida 
pesquisa aplicada, tendo como referência, o contexto da implementação, o cenário, a metodologia 
e o público alvo.
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Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: PATRICIA DOS SANTOS BORTOKOSKI 
Orientador: GERALDO BALDUINO HORN - IES: UFPR

Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola

Título: A construção da identidade étnico-racial no espaço escolar por meio da reflexão filosófica
Tema: Filosofia Política
Palavras-chave: Política; Eurocentrismo; Racismo; Identidade; Filosofia Africana.
Resumo: O presente material didático tem o propósito de possibilitar instrumentos para discutir 
atitudes problemáticas de racismo e não aceitação das diferenças que permeiam o ambiente 
escolar. A escolha do tema busca conciliar um dos problemas existentes no Colégio Vinícius de 
Moraes, com uma das opções de linha de estudo disponibilizada pela SEED. Nesse contexto, 
optou-se pelo conteúdo da Filosofia Política, vinculado ao conceito de eurocentrismo e racismo. O 
material didático tem a perspectiva de subsidiar metodologias para o uso de textos filosóficos 
clássicos e complementares, aliados ao uso de recursos tecnológicos, bem como, de desenvolver 
parcerias de forma dialogada com as disciplinas de Arte e de Língua Portuguesa, para a 
efetivação de um projeto interdisciplinar. A disciplina de Arte contribuíra para o avanço da 
percepção de si mesmo e construção da identidade, utilizando como ferramenta pedagógica a 
arte da fotografia, enquanto, a Língua Portuguesa, proporcionará por meio da literatura africana, 
com o auxílio de obras de Mia Couto, reflexões comparativas sobre as relações de poder e a 
formação da identidade, à luz da filosofia política e da filosofia africana.

Disciplina / Área: FILOSOFIA

Professor PDE: WILSON JOSE VIEIRA
Orientador: GERALDO BALDUINO HORN - IES: UFPR

Etapa: Artigo

Título: O ENSINO DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO E O TEXTO FILOSÓFICO
Tema: O uso do texto clássico de filosofia
Palavras-chave: Ensino de Filosofia. Textos Clássicos de Filosofia. Ensino Médio. Metodologia 
de Ensino.
Resumo: Pesquisa realizada com estudantes da 1º e 3º série do Colégio Estadual do Paraná 
(NRE – Curitiba PR). Procura compreender o sentido e lugar do texto de Filosofia nas aulas de 
Filosofia das escolas públicas paranaenses do Ensino Médio a partir de pesquisa realizada em 
2012, da implementação do projeto e dos dados apresentados pelos professores de filosofia que 
participaram do Grupo de Trabalho em Rede (GTR-2014) que trabalharam em suas aulas o 
projeto de intervenção desenvolvido. Em função da Lei federal 11.684/08, que tornou obrigatória a 
inclusão da Filosofia na matriz curricular do Ensino Médio, a partir de 2010 a disciplina passa a 
figurar em todos os colégios estaduais. Em relação ao uso do texto, foi possível depreender que, 
de alguma forma, os textos de Filosofia estão presentes nas salas de aula, mas que nem sempre 
a formação do professor lhe possibilita condições efetivas de trabalho com o texto filosófico. A 
utilização do texto clássico de forma dinâmica, significativa e articulada à realidade cotidiana do 
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estudante possibilita a atualização dos mais diversos problemas filosóficos. A principal questão é 
como chegar às questões filosóficas de forma significativa, como desenvolver o “filosofar” com os 
estudantes e não apenas “ler” o texto de filosofia? Como encontrar o equilíbrio no uso do texto de 
Filosofia e não desenvolver no Ensino Médio uma espécie de propedêutico do curso de 
graduação em Filosofia? 
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Resumo: A presença da Filosofia no Ensino Médio depois de décadas de exclusão traz à tona 
uma série de questões extremamente importantes relativas ao seu ensino. Trata-se agora, 
conforme assinala Horn (2010, p. 27), de legitimar a presença da Filosofia não somente como 
uma disciplina a mais, uma disciplina ao lado de outras, mas um saber que busca contribuir na 
formação de adolescentes e jovens que frequentam os bancos escolares. A produção didático 
pedagógica se insere nesse processo de afirmação da disciplina de Filosofia enquanto elemento 
importante na formação dos estudantes e busca desenvolver junto aos estudantes e professores
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