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Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: ANA PAULA BARBOSA 
Orientador: DÉLCIO JUNKES - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E PAZ COMO MOMENTOS DE UM MESMO 
MOVIMENTO PARA O EXERCÍCIO PLENO DA CIDADANIA: diálogos reflexivos a partir do 
pensamento de Norberto Bobbio 
Tema: Cidadania e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Direitos Humanos, Democracia, Paz, Cidadania, Comunidade de Investigação, 
Resumo: Com o objetivo de que os estudantes investigassem, refletissem e discutissem 
filosoficamente sobre as relações entre cidadania e direitos humanos e suas ligações com os 
conceitos de paz e democracia, este artigo tomou como referência teórica Norberto Bobbio e a 
relação intrínseca e necessária que ele estabelece entre direitos humanos, democracia e paz. 
Entendeu-se que essa relação guarda valores éticos e é condição para o exercício pleno da 
cidadania. Assim, as reflexões e discussões aqui apresentadas pretendem mostrar que os 
educandos desenvolveram argumentos para promoção de medidas e ações que os tornassem 
mais ativos no exercício da cidadania e no respeito efetivo aos direitos humanos, fortalecendo 
atitudes democráticas e promovendo uma cultura de paz, por meio de comunidades de 
investigação. Pelo diálogo reflexivo, realizado na comunidade de investigação, o discente pôde 
elaborar ideias de maneira colaborativa, interativa e atuante com seus colegas e professores a fim 
de se colocar no lugar do outro quando manifestava seus pensamentos e era ouvido e respeitado 
ou precisava negociar suas contribuições e divergências, para perceber que sua atitude devia 
corresponder ao mesmo respeito com os demais, numa prática de ações positivas de cidadania, 
respeito aos direitos e desenvolvimento da democracia e da paz. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: ANA PAULA BARBOSA 
Orientador: DÉLCIO JUNKES - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Direitos Humanos, Democracia e Paz como momentos de um mesmo movimento para o 
exercício pleno da Cidadania: diálogos reflexivos a partir do pensamento de Norberto Bobbio 
Tema: Cidadania e Direitos Humanos 
Palavras-chave: Direitos Humanos, Democracia, Paz, Cidadania, Comunidade de Investigação, 
Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo que os estudantes investiguem, reflitam e 
discutam filosoficamente sobre as relações entre cidadania e direitos humanos e suas ligações 
com os conceitos de paz e democracia tendo como referência teórica Norberto Bobbio e a relação 
intrínseca e necessária que ele estabelece entre direitos humanos, democracia e paz. Pretende-
se que os educandos desenvolvam argumentos para promoção de medidas e ações que os 
tornem mais ativos no exercício da cidadania e no respeito efetivo aos direitos humanos, 
fortalecendo atitudes democráticas e promovendo uma cultura de paz, por meio de comunidades 
de investigação, que, pelo diálogo reflexivo, levem o discente a elaborar ideias de maneira 
colaborativa, interativa e atuante com seus colegas e professores a fim de se colocar no lugar do 
outro quando manifestar seus pensamentos e for ouvido e respeitado ou precisar negociar suas 
contribuições e divergências, para perceber que sua atitude deve corresponder a esse mesmo 
respeito com os demais, numa prática de ações positivas de cidadania, respeito aos direitos e 
desenvolvimento da democracia e da paz.·. 
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Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CARLOS RICARDO GROKORRISKI 
Orientador: Rodrigo Diego de Souza - IES: UEPG 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: INTERVENÇÃO NO ENSINO DE FILOSOFIA: USINAGEM DE CONCEITOS A PARTIR 
DO AGENCIAMENTO ENTRE CINEMA E FILOSOFIA 
Tema: Ensino de Filosofia 
Palavras-chave: INTERVENÇÃO NO ENSINO DE FILOSOFIA: USINAGEM DE CONCEITOS A 
PARTIR DO AGENCIAMENTO ENTRE CINEMA E FILOSOFIA 
Resumo: Neste artigo tratamos da produção de conceitos nas aulas de filosofia, a partir da 
relação entre cinema e filosofia. Partimos das reflexões teóricas sobre o tema e discutimos os 
dados que foram coletados na implementação do projeto de intervenção com alunos do Ensino 
Médio, de Escolas Públicas Estaduais do Paraná, Brasil, em oficinas que denominamos: Usina fhi. 
As oficinas foram organizadas a partir da Metodologia dos Três Momentos Pedagógicos, os 
relatos e as atividades produzidas pelos discentes nas oficinas consistiram nos dados analisados 
qualitativamente neste Relato de Experiência. Constatou-se que os discentes a partir de suas 
produções de signos e rearranjo de signos, despertaram para a produção de conceitos via 
reflexão crítica em relação a si mesmos, aos outros e frente a sua relação política e social com o 
local onde vive. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CARLOS RICARDO GROKORRISKI 
Orientador: Rodrigo Diego de Souza - IES: UEPG 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Usina F: Produção conceitual a partir da relação cinema-filosofia 
Tema: Ensino de Filosofia 
Palavras-chave: Filosofia, cinema, Conceito, 
Resumo: A proposta apresenta um material que ofereça sugestões de trabalho aos professores 
no âmbito do ensino de Filosofia ao Ensino Médio a partir de abordagens metodológicas que 
deem conta de efetivar a aprendizagem de conteúdos importante ao pensamento filosófico. 
Partindo das propostas existentes pensamos o ensino de Filosofia que buscasse  agenciamentos  
com outras  potência do pensamento . Neste sentido o objetivo desta produção visa ultrapassar a 
repetição de práticas metodológicas já consolidadas. Visando não produzir mais do mesmo, mas 
contribuir com sugestões que possam atualizar as linguagens no interior da aula de Filosofia, 
intitulamos esta unidade didática de USINA F. É preciso tomar aqui a palavra produção para além 
do contexto ideológico do modo de produção capitalista. Produção é a própria produção do real e 
não se objetiva produção para exploração e para o consumo. O objetivo é tomar a aula de filosofia 
como espaço de usinagem, de produção de conceitos. Assim recorremos aos três momentos 
pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002): problematização Inicial; 
Organização do Conhecimento; Aplicação do Conhecimento. O ensino de filosofia se daria a partir 
dessa compreensão por meio do agenciamento com outras linguagens. Neste caso, a opção foi 
por um dos modos de produção estética: O cinema. 
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Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA DA SILVA KRYSZCZUN 
Orientador: EDER SOARES SANTOS - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: CONVERSAÇÕES INTERDISCIPLINARES: as possibilidades de mediações pelo texto 
clássico filosófico 
Tema: O ENSINO DE FILOSOFIA: CONCEPÇÕES, METODOLOGIAS E O USO DE TEXTOS 
CLÁSSICOS 
Palavras-chave: Criação conceitual, Ensino de filosofia, Leitura, Interdisciplinaridade, 
Resumo: O presente artigo é fruto das pesquisas realizadas no decorrer do PDE - Programa de 
formação continuada da SEED/PR, e parte da perspectiva que o ensino de filosofia na educação 
Básica tem por especificidade proporcionar o acesso à leitura, em sala de aula, de textos 
clássicos filosóficos, e os conceitos neles inseridos. O acesso aos conceitos e problemas que os 
geraram auxiliam o desenvolvimento de uma escrita própria dos estudantes. Para pensar como 
concretizar o ensino de filosofia, a partir de sua especificidade, buscamos parcerias com 
professores de filosofia da rede estadual de Educação, por intermédio do GTR (Grupo de 
Trabalho em Rede) e de professores de diversas disciplinas do Colégio Estadual Polivalente, a 
partir do Grupo de Estudo (GE), para pensarmos as possibilidades de interdisciplinaridades 
mediado pelos textos clássicos filosóficos e relatados na última seção desse artigo. O GTR 
ocorreu com a participação dos professores pela plataforma de aprendizagem MOODLE e o GE 
de forma presencial. No decorrer dessa formação continuada diversos interlocutores participaram 
dessas conversações interdisciplinares: Comunidade Escolar do Colégio Polivalente; professores 
de filosofia da rede estadual de educação e de diversas disciplinas do próprio Colégio; e 
professores da Universidade Estadual de Londrina. Os referenciais escolhidos para participarem 
dessas conversações foram: o filósofo francês Gilles Deleuze, com a concepção de filosofia como 
criação conceitual; o professor Silvio Gallo, para pensar o  método regressivo  no ensino de 
filosofia; e a educadora Ivani Fazenda, para pensar a interdisciplinaridade. Acredito que a 
problemática foi enfrentada com possibilidades de aplicação dessas estratégias interdisciplinares 
para o próximo ano letivo. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CLÁUDIA DA SILVA KRYSZCZUN 
Orientador: EDER SOARES SANTOS - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: CONVERSAÇÕES INTERDISCIPLINARES: a possibilidade de mediação pelo texto 
filosófico 
Tema: O ENSINO DE FILOSOFIA: CONCEPÇÕES, METODOLOGIAS E O USO DE TEXTOS 
CLÁSSICOS 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, textos filosóficos, ensino de filosofia, criação conceitual, 
Resumo: O presente artigo é fruto das pesquisas realizadas, ao longo do ano de 2016, pelo 
programa de formação continuada denominado PDE, ofertado aos professores da rede estadual 
de ensino em parceria entre a Secretaria Estadual de Educação (SEED/PR) e a Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). A finalidade deste trabalho é refletir a respeito da possibilidade de 
interdisciplinaridade mediado pelo texto filosófico. Partiremos da conceituação de 
interdisciplinaridade e posteriormente pensar a possibilidade das conversações interdisciplinares 
mediadas pela leitura do texto filosófico. O filósofo francês Gilles Deleuze (1932-1995) é o 
referencial teórico para pensar a Filosofia como criação conceitual. Será que professores de 
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diferentes disciplinas podem planejar os conteúdos de modo colaborativo e assim contribuir para 
a formação humana e integral dos estudantes do Ensino Médio? Podem estabelecer 
conversações e planejar atividades conjuntas visando o desenvolvimento da escrita própria dos 
estudantes? São muitos os desafios, mas o importante é lançarmos ao desconhecido e 
buscarmos em conjunto estratégias para o trabalho em parcerias interdisciplinares para 
mantermos a nossas conversações sempre vivas entre os diversos saberes produzidos pela 
humanidade. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CLEYSON MENDES SOARES 
Orientador: Gérson Vasconcelos Luz - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Ensino de Ética por meio das Histórias em Quadrinhos 
Tema: Ética e Filosofia Política 
Palavras-chave: Ética, Histórias em Quadrinhos, Cotidiano Escolar 
Resumo: A análise sobre as possibilidades, motivações e consequências das condutas humanas 
são objetos de investigação ao longo da história e, quando nos referimos especificamente à 
cultura ocidental, possuem suas primeiras sistematizações na antiguidade grega. O Projeto de 
Intervenção Pedagógica, desenvolvido durante o PDE 2016 da Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná, tem por objetivo aliar os conhecimentos da tradição filosófica e os interesses dos 
alunos enquanto sujeitos do conhecimento. Partindo da linha de estudo Ética, utilizamos como 
possibilidade de mobilização para as discussões as reflexões abordadas nas Histórias em 
Quadrinhos que podem ser problematizadas e sistematizadas do ponto de vista da reflexão 
filosófica. As Histórias em Quadrinhos estão presentes no cotidiano dos alunos por meio de 
produções cinematográficas, principalmente nos últimos anos, ampliando o conhecimento do 
público em geral sobre o contexto destas histórias e suas diferentes significações, potencializando 
a necessidade de conhecimento da produção impressa destas obras. Estas ações permitem 
identificar os conceitos morais presentes nas Histórias em Quadrinhos, além de compreender sua 
relação com o cotidiano escolar. Dessa forma, é possível estabelecer o campo de investigação da 
Ética, explicar pensadores da tradição filosófica, além de conceituar as suas principais 
discussões. Cabe a partir da leitura das Histórias em Quadrinhos e pensadores clássicos da 
Filosofia problematizar, conceituar e discutir quais os princípios das condutas humanas e projetá-
los para o contexto escolar. A partir dos debates em sala de aula e da fundamentação teórica 
estudada o aluno poderá construir um discurso ou interpretação dos problemas contidos na 
sociedade e cotidiano escolar e possibilidade de superá-los. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CLEYSON MENDES SOARES 
Orientador: Gérson Vasconcelos Luz - IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Ensino de Ética por meio das Histórias em Quadrinhos 
Tema: Ética e Filosofia Política 
Palavras-chave: Ética, Histórias em Quadrinhos, Cotidiano Escolar 
Resumo: A análise sobre as possibilidades, motivações e consequências das condutas humanas 
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são objetos de investigação ao longo da história e, quando nos referimos especificamente à 
cultura ocidental, possuem suas primeiras sistematizações na antiguidade grega. O Projeto de 
Intervenção Pedagógica, desenvolvido durante o PDE 2016 da Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná, tem por objetivo aliar os conhecimentos da tradição filosófica e os interesses dos 
alunos enquanto sujeitos do conhecimento. Partindo da linha de estudo Ética, utilizamos como 
possibilidade de mobilização para as discussões as reflexões abordadas nas Histórias em 
Quadrinhos que podem ser problematizadas e sistematizadas do ponto de vista da reflexão 
filosófica. As Histórias em Quadrinhos estão presentes no cotidiano dos alunos por meio de 
produções cinematográficas, principalmente nos últimos anos, ampliando o conhecimento do 
público em geral sobre o contexto destas histórias e suas diferentes significações, potencializando 
a necessidade de conhecimento da produção impressa destas obras. Estas ações permitem 
identificar os conceitos morais presentes nas Histórias em Quadrinhos, além de compreender sua 
relação com o cotidiano escolar. Dessa forma, é possível estabelecer o campo de investigação da 
Ética, explicar pensadores da tradição filosófica, além de conceituar as suas principais 
discussões. Cabe a partir da leitura das Histórias em Quadrinhos e pensadores clássicos da 
Filosofia problematizar, conceituar e discutir quais os princípios das condutas humanas e projetá-
los para o contexto escolar. A partir dos debates em sala de aula e da fundamentação teórica 
estudada o aluno poderá construir um discurso ou interpretação dos problemas contidos na 
sociedade e cotidiano escolar e possibilidade de superá-los. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CRISTIANE BERNS 
Orientador: VANESSA FURTADO FONTANA - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O corpo e a imagem: uma abordagem fenomenológica 
Tema: Estética 
Palavras-chave: corpo, imagem, estética, alteridade, objeto estético, 
Resumo: O presente artigo faz parte das etapas do Programa de Desenvolvimento Educacional - 
PDE, de formação continuada, na disciplina de Filosofia. Tem como objetivo fazer um relato sobre 
a implementação de uma proposta contida na Unidade Didática  O CORPO E A IMAGEM: uma 
abordagem fenomenológica. . O público-alvo foram os alunos do Ensino Médio Integrado Técnico 
em Administração, do período noturno, da Escola Estadual de Dois Vizinhos, no município e 
Núcleo de Dois Vizinhos. Neste trabalho o propósito foi mostrar aos alunos que, a imagem e o 
vídeo possuem uma função bem maior do que se percebe. É preciso repensar a imagem de si 
enquanto corpo e enquanto objeto estético, questionando-se  O que é o corpo?  E como pensar o 
corpo numa visão mais atual sem torna-lo apenas um objeto entre outros objetos e ao mesmo 
tempo valorizar o interesse dos jovens em criar e transformar a realidade, direcionando-a a algo 
construtivo. Os resultados obtidos com a implementação, mostram a importância da realização de 
um trabalho nessa direção por parte da escola, especialmente na disciplina de Filosofia, 
auxiliando no desenvolvimento da possibilidade de conscientizar os alunos a melhorar as suas 
responsabilidades quanto ao uso de equipamentos de fotografia, repensando conceitos de corpo, 
imagem e percepção estética, colocando-os frente a um novo olhar em relação ao seu corpo, aos 
conceitos abordados e a alteridade. 

 

Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: CRISTIANE BERNS 
Orientador: VANESSA FURTADO FONTANA - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O corpo e a imagem: uma abordagem fenomenológica 
Tema: Estética 
Palavras-chave: corpo, imagem, estética, alteridade, objeto estético, 
Resumo: A imagem e o vídeo possuem uma função bem maior do que se percebe. É preciso 
repensar a imagem de si enquanto corpo e enquanto objeto estético, questionando-se  o que é 
este corpo?  E como pensar o corpo numa visão mais atual sem torná-lo apenas um objeto entre 
outros objetos, e ao mesmo tempo valorizar o interesse dos jovens em criar e transformar a 
realidade, mas a direcionando para algo construtivo. O Colégio Estadual de Dois Vizinhos espelha 
esta necessidade de estudo destes conceitos, uma vez que muitos educandos foram e estão 
constantemente envolvidos com problemas de divulgação da imagem e do corpo comprometendo, 
não só seu rendimento escolar, como dificultando ao ser humano uma compreensão totalizante e 
atual de sua corporeidade. Esta intervenção didático pedagógica pretende desenvolver uma 
oficina de arte intervencionista com os alunos, dirigida e ensaiada por critérios estabelecidos, 
respeitando as normas digitais, colocando-os frente a um novo olhar em relação ao seu corpo, 
aos temas de estudo da Filosofia Estética, a alteridade, dando-lhes oportunidade de fazer uso do 
celular e máquinas digitais que a escola possui e demais equipamentos que fazem parte do 
acervo tecnológico da escola. A metodologia se dará a partir de leitura de textos, discussões, 
elaboração de conceitos, desenvolvimento de atividade individuais e em grupos, curso on-line 
sobre fotografia digital ( site....), acervo de fotografias tiradas pelos alunos, seminário em sala de 
aula e exposição das fotografias, resultado da oficina de fotografia, para a comunidade escolar. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: HENRIQUE CARLOS JESUS MORAES NETO 
Orientador: DÉLCIO JUNKES - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A Filosofia e a sua Função Social em Marx 
Tema: Ensino e Aprendizagem em Filosofia 
Palavras-chave: Marx, Educação, Luta de Classes, 
Resumo: Como a filosofia marxista pode atual para enfrentar os desafios contemporâneos na 
educação, apontando para um homem além do capital. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: HENRIQUE CARLOS JESUS MORAES NETO 
Orientador: DÉLCIO JUNKES - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A Educação e sua Função Social em Marx 
Tema: ENSINO E APRENDIZAGEM EM FILOSOFIA 
Palavras-chave: MARX, EDUCAÇÃO, APRENDIZAGEM 
Resumo: MARX APRESENTA UMA NOVA ALTERNATIVA EM RELAÇÃO AO ENSINO-
APRENDIZAGEM EM FILOSOFIA, A METODOLOGIA DIALÉTICA QUE É CAPAZ DE 
APREENDER A REALIDADE DENTRO DE SUAS CONTRADIÇÕES E DE SUE MOVIMENTO, 
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PROPORCIONANDO AO ALUNO UMA EXPERIÊNCIA EM RELAÇÃO A REALIDADE QUE O 
CERCA. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: HERMES JOÃO LOPES DIAS 
Orientador: Fábio Antônio da Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A CANÇÃO POPULAR BRASILEIRA COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
PARA O ENSINO DE FILOSOFIA 
Tema: O ENSINO DE FILOSOFIA: CONCEPÇÕES, METODOLOGIAS E O USO DE TEXTOS 
CLÁSSICOS. 
Palavras-chave: FILOSOFIA, ENSINO, CANÇÕES 
Resumo: Desde o momento em que a filosofia passou a fazer parte do currículo do ensino médio, 
como disciplina obrigatória, as questões sobre o seu ensino, as metodologias de aplicação e 
legitimação da filosofia tornaram-se prementes. Esta proposta de estudos do Programa de 
Desenvolvimento Educacional - PDE, desenvolve, nesse contexto, um modo de ensino dos 
conteúdos da Disciplina de Filosofia a partir de canções populares brasileiras, ensejando assim 
uma hipótese para as questões supracitadas: usando um meio de expressão mais próximo do 
público alvo como método de sensibilização e legitimando a filosofia, com esse uso, como algo 
presente, para além dos textos clássicos, na vida dos estudantes. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: HERMES JOÃO LOPES DIAS 
Orientador: Fábio Antônio da Silva - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A CANÇÃO POPULAR BRASILEIRA COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
PARA O ENSINO DE FILOSOFIA 
Tema: O ENSINO DE FILOSOFIA: CONCEPÇÕES, METODOLOGIAS E O USO DE TEXTOS 
CLÁSSICOS 
Palavras-chave: FILOSOFIA, ENSINO, CANÇÕES 
Resumo: Desde o momento em que a filosofia passou a fazer parte do currículo do ensino médio, 
como disciplina obrigatória, a questão sobre o seu ensino está em voga. De outro lado, a canção 
popular está presente no dia a dia de muitos e, desde as mais antigas até as mais atuais, 
encantam, envolvem e, mesmo sem esta pretensão no sentido magisterial, ensinam. Fazem 
sucesso, sobretudo, entre o público mais jovem, de idade escolar. Essa unidade didática traz a 
proposta do uso de canções populares brasileiras no contexto educacional, como recurso 
metodológico de ensino na Disciplina de Filosofia. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: JAIME FARHERR 
Orientador: Estér Maria Dreher Heuser - IES: UNIOESTE 
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Etapa: Artigo 
 
Título: As mulheres na filosofia, o feminismo e a ética 
Tema: Ética e Filosofia Política 
Palavras-chave: Filósofas, Feminismo, Ética, 
Resumo: Este artigo põe luz à presença das mulheres na história da filosofia. Destaca a 
importância das mulheres para o desenvolvimento do pensamento filosófico, sobretudo Heloísa 
de Paráclito, Mary Wollstonecraft e Simone de Beauvoir; debate questões de gênero a partir das 
contribuições dessas filósofas e aborda a ética de uma perspectiva feminina. Como conclusão das 
atividades do PDE (2016-2017), orientadas pela metodologia proposta nas Diretrizes curriculares 
para a filosofia do Paraná, o artigo apresenta alguns resultados alcançados na implementação do 
Projeto que integrou o conteúdo com a realidade e o interesse dos estudantes. Ademais, aborda o 
profícuo trabalho realizado com professores no GTR, o qual aprofundou e ampliou as 
perspectivas sobre o tema; contribuiu para a formação de seus membros e produziu novos 
materiais didáticos acerca de uma problemática praticamente ausente nos livros didáticos. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: JAIME FARHERR 
Orientador: Estér Maria Dreher Heuser - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: As mulheres na filosofia, o feminismo e a ética 
Tema: Ética e Filosofia Política 
Palavras-chave: Mulheres na filosofia, feminismo, ética, gênero, reivindicação, 
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica ocupa-se do tema  As mulheres na filosofia, o 
feminismo e a ética , o qual é raramente abordado nos materiais didáticos de Filosofia. Essa 
temática, além de discutir questões atuais em que são centrais os avanços da condição feminina 
social e teoricamente, leva em conta os problemas advindos das manifestações do machismo que 
continuam se reproduzindo na sociedade e na escola. O tema também permite abordar a ética de 
uma perspectiva feminina, para tanto, três filósofas ganharam aprofundamento, a saber Heloísa 
de Paráclito, Mary Wollstonecraft e Simone de Beauvoir. O objetivo geral é aprimorar a 
fundamentação teórica sobre as mulheres na filosofia, o feminismo e a ética; contribuir para que 
os estudantes possam desenvolver a pesquisa filosófica nessa temática; debater, refletir e tomar 
posição sobre questões da vida cotidiana a partir dos textos filosóficos. A metodologia que 
procurei desenvolver está embasada nas Diretrizes Curriculares de Filosofia do Estado do 
Paraná, que se constitui de quatro passos para o ensino de filosofia: mobilização para o 
conhecimento ou sensibilização, problematização, investigação e criação de conceitos. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: JOAREZ MACHADO 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O comportamento moral como arte de viver bem 
Tema: Ética e política 
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Palavras-chave: Ética, Moral, Virtudes, Comportamento moral, Bem-viver, 
Resumo: O presente trabalho buscou abordar de forma prática temas como virtude, boas 
maneiras, cortesia e outros que, quando estudados dentro da Disciplina de Filosofia, ficam no 
campo teórico, mas que quando praticadas levam os jovens a repensar a própria conduta de vida. 
A pesquisa envolveu estudantes do 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Padre Cláudio 
Morelli e partiu da teoria que define o que são os conceitos filosóficos de Ética e moral na visão 
de filósofos de épocas diferentes como Aristóteles, na antiguidade e Marilena Chauí, nos tempos 
atuais, por exemplo. Procurou-se definir e diferenciar esses termos que, muitas vezes, são 
tomados de forma incorreta. Os alunos foram desafiados a pensar em modos de aplicar as 
diferentes virtudes em ações concretas baseados no filme  A corrente do bem . A comunidade 
escolar foi envolvida em atividades que levaram à reflexão sobre como questões como a 
indisciplina e o desrespeito, que podem ser encaradas como uma consequência de valores que 
foram esquecidos e que podem ser retomados para uma quebra de paradigma dentro das nossas 
escolas. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: JOAREZ MACHADO 
Orientador: Josafá Moreira da Cunha - IES: UFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O comportamento moral como arte de viver bem 
Tema: Ética e Filosofia política 
Palavras-chave: Comportamento moral, virtude, ética 
Resumo: Este trabalho pretende abordar as virtudes no intuito de mobilizar os alunos de primeiro 
do EM para uma campanha de promoção dos valores humanos para toda a comunidade escolar. 
Também objetiva despertar um comportamento moral nos alunos participantes do projeto. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: MANOEL SIMOES NETO 
Orientador: Antônio Tadeu Campos de Bairros - IES: UEL 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O ENSINO DE FILOSOFIA A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA DE THEODOR ADORNO 
PARA UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 
Tema: ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 
Palavras-chave: Teoria Crítica, Educação, Ensino de Filosofia, Emancipação e Democracia, 
Resumo: Destaca-se nesse artigo o estudo sobre algumas referências conceituais da teoria 
crítica de Adorno, possíveis de serem consideradas no ensino de filosofia para uma educação 
emancipadora. Nesse sentido, tomo como referência principal a obra Educação e Emancipação e 
procuro relacioná-la com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica/PR. A partir do 
diagnóstico feito com essas referências, se procura fazer uma reflexão sobre a condição de 
sujeitos inseridos num contexto histórico, onde há relações de dominação social. Daí a 
importância do ensino de filosofia, entendido sobre o prisma de uma educação emancipatória e 
seus desafios e estratégias na construção de sujeitos como agentes de transformações da 
realidade histórica e social. De modo sucinto, este artigo apresenta uma série de considerações e 
reflexões levantadas no Projeto de Intervenção, bem como no Caderno Pedagógico desenvolvido 
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na escola durante o PDE 2016, na disciplina de filosofia, com a turma do 1º ano do Ensino Médio 
do Colégio Estadual Emílio de Menezes, no município de Arapongas. Assim, o ensino de filosofia 
será orientado para a contradição e para resistência e a construção de um projeto de sociedade 
mais humanizada. Esta proposta de investigação, contempla as explicações sobre as proposições 
do Caderno Pedagógico, refletindo acerca de sua aplicação, do desenvolvimento das atividades 
propostas, problematização do tema em questão, ressignificação de conceitos e planos de ações 
a partir das discussões e leituras efetuadas. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: MANOEL SIMÕES NETO 
Orientador: Antônio Tadeu Campos de Bairros - IES: UEL 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO DE FILOSOFIA A PARTIR DA TEORIA CRÍTICA DE THEODOR ADORNO 
PARA UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA 
Tema: ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 
Palavras-chave: TEORIA CRÍTICA, EDUCAÇÃO, ENSINO DE FILOSOFIA, EMANCIPAÇÃO E 
DEMOCRACIA, 
Resumo: Este projeto pretende desenvolver um estudo sobre os pressupostos da Teoria Crítica 
de Adorno, em específico, sobre o ensino de Filosofia para uma educação emancipadora. Nesse 
sentido, toma como referência principal a obra Educação e Emancipação e procura relacioná-la 
com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica. A partir do diagnóstico dessas referências 
volta-se à demanda de sujeitos inseridos num contexto histórico, onde há relações de dominação 
social. Daí a importância do ensino de Filosofia, entendido sobre o prisma de uma educação 
emancipatória e os seus desafios e estratégias na construção de sujeitos como agentes de 
transformações da realidade histórica e social. Assim, o ensino de Filosofia será orientado para a 
contradição e para resistência. Esta proposta de investigação será desenvolvida na construção de 
um material de apoio com o formato de caderno pedagógico, que se dará em vista da sua 
praticidade no cotidiano escolar, como também em ação pedagógica. Serão desenvolvidas 4 
unidades temáticas que se complementarão. Metodologicamente, cada uma delas contemplará 
momentos como os de mobilização para a discussão filosófica, problematização do tema em 
questão, investigação do problema levantado, e ressignificação de conceitos, através de 
atividades propostas a partir das discussões e leituras efetuadas. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO GONÇALVES 
Orientador: Andréa Maila Voss Kominek - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: Facebook: uma investigação filosófica sobre a construção da identidade do adolescente 
Tema: Ética e Filosofia Política 
Palavras-chave: Espaço público e privado, Identidade, Rede social na internet, Adolescentes, 
Resumo: Este trabalho apresenta os resultados preliminares de uma investigação pedagógica 
que discute o Facebook como instrumento de construção da identidade do adolescente. No 
mundo globalizado, os espaços de socialização e de construção identitária ganham novos 
formatos. A construção e expressão de identidade pelos atores no ciberespaço acontecem num 
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processo contínuo e flexível no qual para existir é preciso ser reconhecido pelo outro virtualmente. 
É preciso ser visto. A pesquisa foi desenvolvida com 40 alunos de 1ª Série do Ensino Médio, com 
faixa etária de 14 a 20 anos, do Colégio Estadual Macedo Soares - EFM, Campo Largo - PR. 
Investiga-se de que formas a construção da identidade do adolescente é influenciada pelo uso do 
Facebook, um poderoso instrumento de comunicação e de relação interpessoal da atualidade. 
Neste contexto, o presente texto, além de apresentar os resultados da pesquisa empírica, sobre a 
relação do adolescente com o Facebook, abre uma reflexão filosófica sobre a necessidade dos 
professores conhecerem o universo das mídias digitais nas quais seus alunos estão inseridos. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: MÁRCIO GONÇALVES 
Orientador: Andréa Maila Voss Kominek - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: Facebook: Uma Investigação Filosófica sobre a Construção da Identidade do Adolescente 
Tema: Ética e Filosofia Política 
Palavras-chave: Facebook, Espaço público e privado, Identidade, Rede social na internet, 
Adolescentes, 
Resumo: Este trabalho pretende analisar o Facebook como ferramenta que contribui para a 
construção da identidade do adolescente. No mundo globalizado os espaços de socialização e de 
construção identitária ganham novos formatos. A construção e expressão de identidade pelos 
atores no ciberespaço acontecem num processo contínuo e flexível no qual para existir é preciso 
ser reconhecido pelo outro. É preciso ser visto. A pesquisa será desenvolvida com 40 alunos de 
1ª Série do Ensino Médio na faixa etária de 14 a 20 anos. Os principais teóricos que sustentam a 
pesquisa são Baumann, Ferreira, Recuero, Hall, Nóbrega e Habermas. O presente Caderno 
Pedagógico está dividido em cinco momentos: 1 - reflete sobre os limites entre espaço público e 
privado; 2 - apresenta as motivações do adolescente em realizar postagens no Facebook; 3 - 
analisa os motivos apresentados pelos alunos para suas postagens; 4 - levanta características de 
um usuário hipotético do Facebook, porém dentro do mesmo perfil dos alunos da pesquisa; 5 - 
propõe um questionário anônimo que sirva de instrumento para a compreensão do pensamento 
dos alunos sobre a temática. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: PAULO HENRIQUE GONÇALVES 
Orientador: Célia Machado Benvenho - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: A importância da consciência política do jovem: Uma releitura da Alegoria da Caverna de 
Platão 
Tema: Filosofia Política 
Palavras-chave: Filosofia, Política, Mito da Caverna, Platão 
Resumo: A compreensão de homem como ser político e sujeito de sua história orienta a 
necessidade de desenvolver o Projeto de Intervenção Pedagógica com os estudantes do 3º ano 
do curso integrado de Formação de Docentes do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, em Foz 
do Iguaçu. A Filosofia Política de Platão apresentada em sua obra  A República , Livro VII, 
fundamenta a pesquisa e promove o estudo do clássico  Alegoria da Caverna . As atividades 
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desenvolvidas tiveram o objetivo de contribuir para a formação da consciência política do jovem, 
estimular a participação enquanto prática social transformadora, desenvolver o espírito crítico e a 
reflexão filosófica. A questão norteadora que caracteriza a pesquisa parte da realidade do 
desinteresse e descompromisso do educando com as questões políticas. Observa-se o caráter 
pejorativo agregado a esse tema, o qual distancia e promove a negação de assumir a identidade 
de sujeito político. Na busca de alcançar o propósito do trabalho, valeu-se da metodologia 
apresentada nas Diretrizes Curriculares de Filosofia dividida em quatro momentos: Sensibilização, 
Problematização, Investigação e Criação de Conceitos, que subsidiou a produção de materiais 
audiovisuais que ilustraram a releitura da Alegoria da Caverna. As produções mostraram a 
importância de conciliar a teoria e a realidade, colocando o conhecimento como ferramenta 
indispensável de libertação e transformação do indivíduo em um cidadão politicamente atuante. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: PAULO HENRIQUE GONÇALVES 
Orientador: Célia Machado Benvenho - IES: UNIOESTE 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: A importância da consciência política do jovem: Uma releitura da Alegoria da Caverna de 
Platão 
Tema: Filosofia Política 
Palavras-chave: Filosofia, Política, Mito da Caverna, Platão 
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica será realizada com os alunos do 3º ano da Formação 
de Docentes do Colégio Barão do Rio Branco de Foz do Iguaçu, sobre o Conteúdo Estruturante: 
Filosofia Política, mais precisamente o estudo da Filosofia Política de Platão através da utilização 
do texto clássico  Alegoria da Caverna , apresentado no Livro VII da  A República  de Platão. 
Observa-se atualmente, um desinteresse e descompromisso do aluno quanto às questões 
políticas que o afetam. Espera-se contribuir para a formação política e estimular a participação 
enquanto prática social transformadora, desenvolvendo o espírito crítico e a reflexão filosófica 
acerca da relação do Mito da Caverna com as questões históricas da vida cotidiana. 
Possibilitando a produção de materiais audiovisuais que apresentam uma releitura do Mito da 
Caverna. 

 

Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: PEDRO PAULO VOLPE 
Orientador: Verônica Ferreira Bahr Calazans - IES: UTFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: O CETICISMO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FILOSOFIA 
Tema: Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência 
Palavras-chave: Filosofia, Ensino, Didática, Textos Clássicos, Ceticismo 
Resumo: Debate a natureza do ensino de filosofia, as alternativas didáticas e a possibilidade de 
fundamentação de uma didática para o ensino da disciplina alicerçada em excertos de textos 
céticos, especificamente, via Sexto Empírico e Descartes; Apresenta brevemente a filosofia cética 
e seu uso como propedêutica ao processo de ensino e aprendizagem filosófico. Ademais, realiza 
reflexões e considerações acerca dos resultados, limites e desafios observados durante a 
pesquisa e aplicação do caderno didático-pedagógico do PDE/2016-2017. 
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Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: PEDRO PAULO VOLPE 
Orientador: Verônica Ferreira Bahr Calazans - IES: UTFPR 
 
Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ceticismo como estratégia didática para o ensino de filosofia 
Tema: Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência 
Palavras-chave: Ceticismo, Descartes, Sexto Empírico, Filosofia, Didática 
Resumo: Apresentamos uma alternativa didática para o ensino/aprendizagem em filosofia, no 
âmbito da teoria do conhecimento, amparada em textos céticos de Sexto Empírico e Descartes. 
Expomos brevemente um panorama geral dos filósofos e apresentamos excertos de textos com 
caráter dubitativo. Ademais, debatemos problemas autenticamente filosóficos e elaboramos um 
conjunto de atividades com foco na compreensão do texto filosófico. O pressuposto geral adotado 
é que só se ensina filosofia a partir do texto filosófico e este deve ser selecionado 
cuidadosamente para despertar o interesse do aluno. 

 

 
Disciplina / Área: FILOSOFIA 
 
Professor PDE: REJANE GIACOMASSI 
Orientador: DÉLCIO JUNKES - IES: UFPR 
 
Etapa: Artigo 
 
Título: LEITURA E COMENTÁRIO DE TEXTOS FILOSÓFICOS A PARTIR DE MAPAS 
CONCEITUAIS E ORIENTAÇÕES DE ÉVELYNE ROGUE 
Tema: O ENSINO DE FILOSOFIA: concepções, metodologias e o uso de textos clássicos 
Palavras-chave: Leituras filosóficas, mapas conceituais, comentário de textos filosóficos, 
aprendizagem significativa, 
Resumo: Este artigo apresenta um relato de pesquisa-ação referente à implementação de 
proposta de encaminhamento didático para auxiliar educandos do ensino médio tanto na leitura e 
compreensão de textos filosóficos clássicos quanto na redação de comentários críticos dos 
mesmos. David Ausubel, psicólogo estadunidense, fornece fundamentos psicológicos com 
relação à aprendizagem significativa; Joseph Novak, também educador estadunidense, contribui 
com os fundamentos teórico-metodológicos da teoria do Mapeamento Conceitual e, Évelyne 
Rogue, educadora francesa, sugere atividades para orientar a redação de comentários. 
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Título: CADERNO PEDAGÓGICO DE FILOSOFIA: LEITURA E COMENTÁRIO DE TEXTOS 
FILOSÓFICOS A PARTIR DE MAPAS CONCEITUAIS E ORIENTAÇÕES DE ÉVELYNE ROGUE 
Tema: O ENSINO DE FILOSOFIA: concepções, metodologias e o uso de textos clássicos 
Palavras-chave: Ensino de filosofia, leitura e comentário de textos, uso de mapa conceitual, 
orientações de Évelyne Rogue, ensino médio, 
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Resumo: Esse caderno pedagógico apresenta um encaminhamento de trabalho que visa auxiliar 
professores e educandos tanto na leitura e compreensão quanto na redação de comentários 
críticos de textos filosóficos. David Ausubel fornece os fundamentos psicológicos; Joseph Novak, 
contribui com os fundamentos teórico-metodológicos da teoria do Mapeamento Conceitual e 
Évelyne Rogue, educadora francesa, propõe atividades para orientar a redação de comentários 
de textos. O caderno está organizado em seis unidades: a primeira orienta para a organização de 
mapas conceituais; a segunda apresenta o tempo histórico dos filósofos a estudar nas unidades 
seguintes; a terceira, a quarta e a quinta unidades trazem a proposta pedagógica de trabalho com 
textos dos filósofos Descartes, Hume e Kant; e a sexta unidade propõe uma experiência de 
escrita a partir do que foi estudado nas unidades anteriores. A avaliação ocorrerá no decorrer do 
processo, a partir das produções escritas e reescritas. 
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Palavras-chave: Ensino de Filosofia, Problemas do Cotidiano, Domínio de Conceitos Filosóficos, 
Liberdade Individual, Pensamento Próprio, 
Resumo: Este artigo científico visa analisar a relação do estudante com o saber, voltado ao 
esforço e a disponibilidade para a pesquisa filosófica, tendo como pressuposto o uso de sua 
liberdade e responsabilidade, a partir da problematização e comunicação com a vida cotidiana. 
Para tanto, procede-se uma pesquisa bibliográfica em pensadores que consideram a ação 
educativa e a própria filosofia como imersa na realidade da vida concreta, especificamente a 
pedagogia de Paulo Freire e a filosofia existencial de Karl Jaspers. Com foco na ação para a 
liberdade, a primeira atua no limite do mundo imanente propondo o educar para a conscientização 
e liberdade na superação das situações-limites e a segunda aponta para o reconhecimento e 
aceitação destes limites que são inevitáveis na vida dos sujeitos em sua singularidade, uma vez 
que desperta e provoca o salto para vivência da liberdade, que não está sob o domínio da 
realidade objetiva do mundo imanente, mas do transcendente. Observar-se que é exatamente 
quando o aluno precisa decidir e assumir os seus atos enquanto sujeito livre, nos moldes teóricos 
proposto por Jaspers, que a limitação da prática filosófica se apresenta. A maior parte dos 
estudantes prefere manter-se na realidade empírica, enquanto poucos reconhecem suas 
limitações e se colocam como sujeitos do conhecimento, escolhendo a possibilidade de 
estabelecer um pensar próprio no exercício da liberdade por meio de uma vontade autônoma. 
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Tema: Ensino de filosofia: concepções, metodologia e o uso de textos clássicos 
Palavras-chave: Filosofia, Experiência sensível, Problematização do cotidiano, Comunicação, 
Argumento 
Resumo: A dificuldade para a leitura e interpretação dos alunos evidencia a necessidade de 
novas práticas educativas e metodológicas, que tenham como ponto de partida a perspectiva do 
aluno. Pois, professores e estudantes precisam mudar a forma que estudam ou se relacionam 
com o saber, a fim de combater a falta de interesse pela educação, a falta de conexão da filosofia 
com a vida dos estudantes e a reprodução dos conteúdos. Os estudantes devem tornar-se 
sujeitos ativos na construção do seu próprio conhecimento, no decorrer do processo de formação 
do pensamento crítico e criativo. Para superar a falta de interesse pela leitura, pela filosofia e as 
dificuldades de interpretação, este projeto propõe a aplicação da metodologia da investigação 
temática proposta por Paulo Freire e a fenomenologia de Karl Jaspers, como meio para 
problematizar e criar subsídios teóricos, fundamentados na história da filosofia, que possibilitará a 
construção de argumentos compreensíveis sobre as questões temáticas, formuladas a partir da 
vida cotidiana, tendo como pano de fundo a condição existencial do ser humano. A prática na sala 
de aula deverá instigar o aluno a filosofar, e por meio do exercício filosófico da investigação e 
comunicação, elucidar os conceitos problematizados. 
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Título: O ENSINO DE FILOSOFIA POLÍTICA NA PERSPECTIVA DE GRAMSCI: UMA 
PROPOSTA A PARTIR DA MÍDIA 
Tema: ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 
Palavras-chave: Filosofia política, Gramsci, Mídia, Ensino de Filosofia, 
Resumo: Nosso objetivo consiste em mostrar as possibilidades de desenvolver o ensino de 
filosofia política a partir da mediação da mídia. A partir da teoria de Gramsci sobre a política e da 
sua análise sobre a imprensa burguesa, buscou-se refletir e analisar as relações complexas e 
contraditórias entre Estado e sociedade na atualidade, a função e o poder da mídia na construção 
de consensos sobre a política. O texto está organizado em três partes. Na primeira parte, A 
filosofia política de Gramsci, abordamos a teoria política de Gramsci a partir dos conceitos de 
sociedade civil, sociedade política, Estado e hegemonia; na segunda parte, Mídia: uma reflexão a 
partir de Gramsci, tendo como referência a análise da imprensa como  aparelho privado de 
hegemonia , abordamos o protagonismo ideológico da mídia na atualidade que atua como suporte 
ideológico a serviço da classe dominante na construção e manutenção da hegemonia e do 
consenso. Na última parte, o ensino de filosofia política na perspectiva de Gramsci através da 
mídia, descrevemos a realização da intervenção pedagógica, ou seja, do processo de ensino e 
aprendizagem sobre a filosofia política em Gramsci tendo como objeto a mídia. O resultado 
aponta um avanço na compreensão dos alunos sobre a filosófica política através do estudo da 
mídia ao proporcionar aproximações na  desnaturalização  das contradições da sociedade. 
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Etapa: Produção Didático-Pedagógica na Escola 
 
Título: O ENSINO DA FILOSOFIA POLÍTICA NA PERSPECTIVA DE GRAMSCI: UMA 
PROPOSTA A PARTIR DA MÍDIA 
Tema: ÉTICA E FILOSOFIA POLÍTICA 
Palavras-chave: Gramsci, política, democracia, mídia hegemônica, mídias alternativas 
Resumo: A compreensão de que a escola é a instituição que manifesta e potencializa os 
problemas políticos presentes na sociedade, surgiram os seguintes questionamentos? Qual é a 
influência da mídia no cenário de fragilidade dos ideais democráticos e de um aparente 
desinteresse por questões relacionadas a política? Quais são as possibilidades da escola 
mobilizar a reflexão sobre os conceitos de política, poder e democracia? Como organizar o 
processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos sobre as relações de poder e das questões do 
público e do privado para que os estudantes do ensino médio se entendam como sujeitos políticos 
vivendo numa sociedade contraditória e possam  desnaturalizar  as contradições? Essa produção 
didático-pedagógica é uma proposição de ensino sobre filosofia política referenciada pela teoria 
de Gramsci tendo como objeto do trabalho a mídia. A proposta de ensino tem como objetivos 
conhecer a filosofia política a partir da teoria de Gramsci; entender a mídia como  aparelho 
privado/partido ideológico  dos grupos que detém o poder econômico e político para construir a 
hegemonia e manter o consenso; e identificar as mídias alternativas como espaços que 
possibilitam o exercício do debate, a elevação cultural e a formação de consciências mais críticas 
a respeito da política, do Estado e da democracia. A unidade didática compreende três fases: 1) 
Diagnóstico e problematização sobre política, Estado, democracia e mídia. 2) Apresentação, 
problematização e análise de reportagens/notícias da mídia hegemônica e estudos de textos de 
Gramsci que remetam a uma crítica da mídia. 3) Apresentação, problematização e análise de 
reportagens/notícias da mídia alternativa como possibilidade de contra hegemonia. 
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