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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 

de máxima importância. Sabemos de sua preocupação 

em escolher o mater ial didát ico que mais atenda 

às suas necessidades, para elaborar instrumentos 

avaliat ivos, desenvolver a metodologia apropr iada e 

dar tratamento aos conteúdos de ensino.

Assim, elaboramos os comparat ivos de 

nossas obras com o currículo de seu Estado, 

com o intuito de faci litar sua análise 

e demonstrar que todos os conteúdos 

básicos nacionais estão contemplados.

e
juntas 

no
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1º ano
Primeiro Bimestre

Terceiro Bimestre

Segundo Bimestre

Introdução
à Filosofia

•	Consciência mítica 
 – Dimensão criativa e instituidora do imaginário 

•	Cosmogonias e teogonias 
•	Condições históricas para o surgimento da Filosofia 
•	Características do pensamento filosófico 
•	Os pré-socráticos (cosmologia) 
•	Sofistas: 

 – Contextualização do pensamento dos sofistas 
 – Protágoras (“O homem é a medida de todas as coisas”)

Capítulos 1, 2

O Pensamento 
Socrático

•	Contextualização do pensamento de Sócrates 
•	A Ironia e a maiêutica socrática 
•	Sócrates e os sofistas 
•	Sócrates e a reviravolta antropocêntrica (“Conhece-te a 

ti mesmo”)

Capítulos 10, 19

O Pensamento 
de Platão

•	Distinção entre mundo sensível e mundo inteligível 
•	Teoria da Reminiscência 
•	A Democracia Grega 
•	A República de Platão

Capítulos 10, 19

O Pensamento 
Aristotélico

•	Ametafísica 
•	A ética 
•	A teoria política 
•	A lógica (raciocínio lógico formal).

Capítulos 10, 19

A Filosofia 
Helenística

•	Hedonismo 
•	Estoicismo 
•	Epicurismo 
•	Pirronismo 
•	Cinismo

Capítulo 2: Item 2

Código do livro: 42383L2928

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA | MARIA HELENA PIRES MARTINS

Filosofando: introdução à filosofia
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2º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Quarto Bimestre

Teoria do 
Conhecimento I

•	Pensamento e a redescoberta da razão;
•	A questão do método (características do método
•	científico);
•	Relação entre sujeito e objeto na construção do 

conhecimento
•	Papel da experiência sensível no processo de 

construção do conhecimento;
•	Indução e dedução - novo organum (bacon e a 

prevalência da indução)

Capítulo 10

Teoria do 
Conhecimento II

•	Empirismo de John Locke;
•	Racionalismo (Descartes – ideias inatas)
•	Diferenciação entre racionalismo e empirismo
•	Ceticismo (David Hume)

Capítulos 11 e 20

O Pensamento 
Cristão

•	A patrística e a escolástica (filosofia cristã) 
•	As relações entre fé e razão (dogmatismo e 

racionalismo, teoria do conhecimento) 
•	Santo Agostinho: a fé ilumina a razão 
•	Santo Tomás de Aquino: a razão é serva da Filosofia

Capítulo 19

ceará

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Filosofia da Editora Moderna
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2º ano
Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Teoria do 
Conhecimento III

•	Pensamento Kantiano (Criticismo)
•	Positivismo: universalidade, objetividade e 

neutralidade
•	Mito do cientificismo: as concepções reducionistas 

da ciência
•	A Escola de Frankfurt (crítica à racionalidade 

científica)
•	A crítica dos pós-modernos ao projeto de 

modernidade (Lyotard, Foucault e Derrida)

Capítulos 11, 12

Ciência e Filosofia

•	A tecnologia a serviço de objetivos humanos e os 
riscos da tecnologia

•	O que é vida?
•	A bioética (clonagem, transgênicos, eutanásia, 

fecundação in vitro, criogenia, células-tronco, 
doação de órgãos)

•	A sociedade do conhecimento e as novas 
tecnologias da comunicação e da informação 
(robótica, internet, telemática)

Capítulos 23, 25

3º ano
Primeiro Bimestre

O Sujeito Moral

•	Existencialismo e humanismo (SartRe)
•	A Dialética da infinitude e da finitude humana (Eros e 

Tanatos - Heidegger)
•	Autonomia e liberdade

 – Desconstrução do indivíduo e o reconhecimento do 
outro

 – As várias dimensões da liberdade (ética, econômica 
e política)

 – A liberdade como fundadora do humano
•	Liberdade e determinismo
•	O determinismo absoluto, o fatalismo e a liberdade

Capítulo 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Código do livro: 42383L2928

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA | MARIA HELENA PIRES MARTINS

Filosofando: introdução à filosofia

CE_sociol_filos.indd   4 8/8/14   5:23 PM



5

Segundo Bimestre

As formas da 
alienação moral

•	O indivíduo contemporâneo e a recusa do outro
 – Individualismo, narcisismo e niilismo
 – Pluralismo, racismo e xenofobia

•	A tecnologia como mediadora da subjetivação do 
indivíduo moderno

•	As condutas massificadas na sociedade 
contemporânea:
 – A indústria cultural e o consumismo
 – A globalização

•	Hedonismo, relativismo
•	Multiculturalismo (europeu, indígena, afro-brasileiro)
•	Identidades culturais na pós-modernidade
•	Identidade, subjetividade e gênero
•	Corporeidade

Capítulos 5, 6

Terceiro Bimestre

Ética e Política

•	Maquiavel: as relações entre moral e política
•	Cidadania: os limites entre o público e o privado
•	Propriedade privada dos meios de produção e senso 

comunitário
•	O socialismo

Capítulo 20, 
Capítulo 
5 - Seção 
Ampliando
Capítulo 21 

Relações de 
Poder

•	O trabalho:
 – Na perspectiva do materialismo histórico-dialético
 – Na perspectiva liberal burguesa

•	A alienação
•	Definição de alienação
•	Alienação na produção
•	Alienação no consumo
•	Alienação no lazer

Capítulos 5, 6, 8

ceará

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Filosofia da Editora Moderna
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3º ano
Quarto Bimestre

A Democracia

•	A ágora e a assembleia: igualdade nas leis e no direito 
à palavra

•	O contexto histórico e a constituição da democracia 
grega

•	Democracia direta vs democracia representativa
•	Antecedentes: Montesquieu e a teoria dos três poderes
•	Rousseau e a soberania do povo
•	Conceituação e contextualização de liberalismo e 

socialismo
 – O confronto entre as ideias liberais e o socialismo

•	O conceito de cidadania (o cidadão da Pólis e o cidadão 
da cidade contemporânea)

•	O avesso da democracia:
 – Os totalitarismos de direita e esquerda (os conceitos 
de totalitarismo de esquerda e de direita)

 – Identificação e contextualização de exemplos de re-
gimes totalitários (fascismo, nazismo, franquismo,

     salazarismo, estadonovismo, stalinismo e maoismo).
•	Fundamentalismos religiosos e a política 

contemporânea:
 – Conceituação de fundamentalismo religioso
 – Identificação e contextualização das religiões funda-
mentalistas

 – Ocidente versus oriente: o fundamentalismo religio-
so como justificativa do embate econômico e político

Capítulos 19, 20

Código do livro: 42383L2928

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA | MARIA HELENA PIRES MARTINS

Filosofando: introdução à filosofia
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ceará

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Filosofia da Editora Moderna
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1º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Código do livro: 42404L2828

SELEÇÃO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Sociologia em Movimento

Introdução ao estudo
da sociedade

•	Contextualização das Ciências Sociais;
•	De que se ocupam as Ciências Sociais: Sociologia
•	Antropologia, Ciências Políticas: classes sociais, 

etnias (europeias, indígenas e africanas) e 
gêneros.

Capítulo 1 

Metodologia da pesquisa 
em Ciências Sociais

•	A interdisciplinaridade das Ciências Sociais: 
Filosofia, História, Geografia e Economia;

•	Metodologias e técnicas de observação da 
realidade social.

Capítulo 1

Autores clássicos do 
pensamento sociológico I

•	Marx: modo de produção e formação social, 
estado, ideologia, classes sociais e mais-valia;

•	Durkheim: fato social, anomia, solidariedade 
orgânica e mecânica, socialização e grupo social.

Capítulo 1 - 
Item 5; 
Capítulo 2 - 
Item 2

Autores clássicos do 
pensamento sociológico II

•	Weber: ação social, tipos de ação social, 
racionalidade, poder, política e dominação.

Capítulo 1 - 
Item 5; 
Capítulo 2 - 
Item 2
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2º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

ceará

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Sociologia da Editora Moderna

Poder, política, cidadania 
e participação

•	Conceito de política, poder e autoridade na 
perspectiva das classes sociais, etnias (europeias, 
indígenas e africanas) e gênero

Capítulo 6

Poder e política 
institucional da vida 
cotidiana

•	Estado Moderno; conceitos, tipos e relações 
entre os poderes;

•	Poder, classes, etnias (europeias, africanas, 
indígenas) e gênero.

Capítulo 6

Poder e política 
institucional da vida 
cotidiana II

•	Formas de representações e de processos 
sociais; conselhos, movimentos sociais, 
organização social, instituições sociais;

•	O movimento feminista, negro, indígena e 
homossexual.

Capítulo 8

Poder e política 
institucional da vida 
cotidiana III

•	Cidadania: processo de construção individual e 
coletiva;

•	Cidadania numa perspectiva das classes sociais, das 
etnias (europeias, africanas, indígenas) e gênero.

Capítulo 7
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Sociologia em Movimento
Código do livro: 42404L2828

SELEÇÃO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS

3º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Natureza e cultura: diferenças e 
concepções I

•	Conceito de cultura, gênero e 
etnia. Identidade cultural (das 
etnias europeias, africanas, afro-
brasileiras e indígenas);

•	Identidade de gênero e diversidade 
sexual.

C a p í t u -
los 3, 14

Natureza e cultura: diferenças e 
concepções II

•	Conceito de cultura, gênero, etnias, 
identidade cultural;

•	Multiculturalismo e diversidade.
Capítulo 5

Autores do pensamento social brasileiro 
e a contribuição para o debate sobre 
as questões cotidianas: Gilberto Freyre, 
Florestan Fernandes, Sérgio Buarque, 
Darcy Ribeiro, Roberto DaMatta, 
Francisco de Oliveira, Jose de Sousa 
Martins I

•	Desemprego, violência, 
criminalidade, drogas e 
sexualidade, preconceito, 
prostituição, direitos sociais, 
exclusão social e direito das 
minorias.

Capítulo 14

Autores do pensamento social brasileiro 
e a contribuição para o debate sobre 
as questões cotidianas: Gilberto Freyre, 
Florestan Fernandes, Sérgio Buarque, 
Darcy Ribeiro, Roberto DaMatta, 
Francisco de Oliveira, Jose de Sousa 
Martins II

•	Desemprego, violência, 
criminalidade, drogas e 
sexualidade, preconceito, 
prostituição, direitos sociais, 
exclusão social. Na perspectiva 
das classes sociais, das etnias 
(europeias, indígenas, afro-
brasileiras) e gênero.

Capítulo 5
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Anotações
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Q ueremos unir as suas experiências com as nossas
  para desenhar uma nova dinâmica no Ensino Médio.

CONEXÕES
COM A HISTÓRIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27643COL06

CONEXÕES
COM A BIOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27518COL20

CONEXÕES
COM A MATEMÁTICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27519COL02

HISTÓRIA 
DAS CAVERNAS AO TERCEIRO MILÊNIO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
25642COL06

FILOSOFANDO 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

CÓDIGO DO LIVRO: 
42383L2928

HIGH UP
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27560COL44

BIOLOGIA
EM CONTEXTO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27644COL20

MATEMÁTICA
PAIVA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27583COL02

CONEXÕES
ESTUDOS DE GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27645COL05

SOCIOLOGIA 
EM MOVIMENTO

CÓDIGO DO LIVRO: 
42404L2828

CONEXÕES
COM A FÍSICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27646COL22

GEOGRAFIA 
CONTEXTOS E REDES

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27546COL05

FÍSICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27647COL22

PORTUGUÊS
CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27611COL01

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27527COL43

ENLACES
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL
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