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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. Você p
ode 

confe
r ir o

s 

comparat ivos
 de o

utra
s 

disci
pli nas

 em noss
o sit

e:

www.moder
na.c

om.br/
pnld

Canal
 de A

tend
imento:

0800 13 0033

e
juntas 

no

LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL

Utilização colorido; preto/branco e negativo
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ser humano

Natureza e cultura

Natureza
•	Distinguir entre as noções de natureza e de cultura.
•	Compreender a noção de cultura como essencial 

à definição do ser humano.
•	Compreender que, no ser humano, as caracte-

rísticas biológicas da natureza e os dados cultu-
rais estão profundamente associados.

Capítulo 3

Cultura Capítulo 3

Corpo e psiquismo

Corpo e alma
•	Analisar diferentes concepções filosóficas so-

bre a constituição do ser humano.
•	Discutir as relações entre racionalidade e desejo.
•	Compreender a questão da consciência como 

um aspecto fundamental do ser humano.
•	Discutir a relação entre mente e cérebro.

Capítulo 6: Item 5

Racionalidade e desejo Capítulo 6

Consciência e 
inconsciente

Ao longo do 
volume

Mente e cérebro Capítulo 4

agir e poder

Os valores

Ser e dever ser •	Reconhecer que o agir humano é de natureza 
valorativa.

•	Distinguir e circunscrever a esfera da moral 
como o lugar das ações e escolhas humanas, 
das normas e dos valores.

•	Distinguir entre as esferas dos fatos e dos valores.
•	Conhecer algumas entre as diversas posições 

filosóficas a respeito do bem e o mal.

Capítulos 13, 14

Fato e valor Capítulos 13, 14

Juízos de fato e juízos 
de valor

Capítulos 13, 14

Universalidade e relatividade dos valores

Universalismo

•	Compreender a diversidade cultural.
•	Analisar criticamente o etnocentrismo.
•	Confrontar as posições universalistas e 

relativistas em relação aos valores.

Capítulo 10: Item 7

Relativismo Capítulo 10

Bem e mal Capítulo 13

Belo e feio Capítulo 27

ENSINO MÉDIO

Código do livro:42383L2928

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA | MARIA HELENA PIRES MARTINS

Filosofando: introdução à filosofia
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Liberdade e determinismo

Liberdade

•	Refletir sobre as condições do agir humano.
•	Compreender e analisar o conceito de liberdade 

em sua relação com o conceito de determinismo.
•	Compreender que a liberdade humana se exerce 

em meio às determinações.
•	Confrontar as concepções filosóficas que 

negam a existência de um livre-arbítrio com 
aqueles que o afirmam.

•	Compreender que o agir ético é indissociável da 
relação consigo mesmo e com os outros.

Capítulo 15

Determinismo Capítulo 15

Indivíduo e comunidade

Indivíduo e sociedade
•	Delimitar as esferas do indivíduo, do social e 

do político.
•	Refletir sobre o sentido do conflito nas 

relações humanas.
•	Compreender a esfera da política como o 

lugar da expressão e articulação de conflitos e 
eventual operação de consenso.

•	Compreender o fenômeno da violência em sua 
diferença com o conflito.

•	Pensar os fundamentos da desobediência. 
•	Distinguir entre o exercício da força e o da 

autoridade (uso legítimo da força).

Capítulos 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Conflito
Capítulos 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Violência
Capítulos 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Privado e público
Capítulos 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Força e autoridade
Capítulos 17, 18, 19, 
20, 21, 22

Lei e justiça

Lei

•	Compreender os diferentes conceitos de lei
•	Compreender os diferentes conceitos de 

justiça
•	Diferenciar legitimidade e legalidade.
•	Compreender as diferentes formas de poder 

nas sociedades humanas.

Capítulo 16

Justiça Capítulo 16

Interesse e bem comum Unidade 5 

Legitimidade Capítulo 17

Poder Capítulos 13, 15

Verdade e validade

Verdade e validade •	Clarificar noções de lógica, proposição/juízo 
e raciocínio/argumento, a partir da distinção 
validade/verdade.

•	Distinguir argumentos dedutivos e indutivos.
•	Identificar modos de inferência válida.

Capítulo 9

Indução e dedução Capítulo 9

minas gerais

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Filosofia da Editora Moderna
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Tipos de conhecimento

Mito •	Contextualizar o surgimento da filosofia.
•	Caracterizar o filosofar como experiência 

existencial.
•	Relacionar mito e filosofia.

Capítulo 2

Filosofia Capítulo 2

Conhecer

A diversidade dos saberes

Filosofia

•	Distinguir e relacionar filosofia, religião, 
técnica, arte e ciência.

•	Distinguir e relacionar: conhecimento empírico 
e conhecimento inteligível; racionalidade e 
crença; opinião e ciência.

•	Confrontar a racionalidade filosófica e a 
racionalidade científica, através de suas 
rupturas e continuidades.

Capítulos 7, 8, 9 
10,11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19,20, 
21,22

Religião Capítulo 19

Arte
Capítulos ,27, 28, 
29, 30, 31

Ciência
Capítulos 23, 24, 
25, 26

Racionalidade e crença Capítulo 11: Item 2

Conhecimento empí-
rico e conhecimento 
inteligível

Capítulos 10, 11

Senso comum Capítulo 23: Item 2

Aparência e essência Capítulo 10

Universal e particular Capítulo 10: Item 7

ENSINO MÉDIO

Código do livro:42383L2928
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Filosofando: introdução à filosofia
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minas gerais

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Filosofia da Editora Moderna
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ENSINO MÉDIO
Eixo Temático 1: A Sociologia como disciplina científi ca autônoma: conhecendo nosso mundo social

A desnaturalização das 
definições de realidade 
implicadas pelo senso-
comum.  Senso-comum 
e conhecimento 
sociológico (por 
exemplo: a abordagem 
sociológica do suicídio 
em Durkheim e/ou 
a análise de Weber 
sobre as principais 
características da 
reforma protestante 
relacionadas ao “espírito 
do capitalismo”)

O argumento durkheimiano sobre o caráter 
social da divisão do trabalho e sobre as bases 
pré-contratuais do contrato, como forma de 
contrapor um argumento sociológico a uma 
abordagem econômica. Shutz, sobre a 
construção do mundo social.

Durkheim: 
Capítulo 9

O argumento desenvolvido por Luckmann e P. 
Berger, a partir da fenomenologia de A. 

Capítulo 4 - Item 2 e 
Seção “Cronologia”

O argumento weberiano sobre as 
características do capitalismo moderno.

Capítulo 1

eixo Temático 2: análise sociológica do mundo moderno: a sociedade em que vivemos

Tipos de sociedade: as 
sociedades tradicionais 
e a sociedade moderna: 
características básicas.

O argumento weberiano de que há três 
modos possíveis de dominação: o racional, 
o tradicional e o carismático.

Capítulos 1 e 9

O argumento weberiano de que no mundo 
moderno o modo racional universalizou-se, 
em razão de ser o único capaz de se ajustar à 
economia de grande escala.

Capítulos 1 e 9

A análise de Sérgio Buarque de Holanda, em 
Raízes do Brasil, a respeito da relação entre 
dominação tradicional e dominação racional no 
Brasil; a apropriação privada da esfera pública 
no Brasil; nepotismo na atualidade brasileira.

Capítulo 6 - Item 4

As grandes mudanças 
do período moderno 
e as conseqüências 
para a vida social: a 
industrialização, a 
urbanização, as classes 
sociais, grupos étnicos e 
a desigualdade.

Crescimento populacional e industrial e a 
problemática do meioambiente.

Capítulo 15

Pobreza, exclusão e mercado de trabalho. Capítulo 9

A questão do emprego para o jovem no 
Brasil de hoje.

Capítulo 10 - 
Infográfico, 
Capítulo 11

A distinção entre os argumentos marxista e 
weberiano a respeito das classes sociais na 
sociedade moderna.

Capítulo 9

Sociedade da informação e globalização. Capítulo 12

Código do livro:42404L2828

SELEÇÃO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Sociologia em Movimento
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Valores, normas e a 
diversidade cultural; 
identidades grupais e 
sociais; diferenças e 
tolerância.

A diversidade familiar no Brasil: novas  
formas de família (os pais solteiros, união  
civil homossexual).

Capítulo 14

A diversidade religiosa na atualidade brasileira. Capítulo 14 - Item 3

Estado de Direito 
e a democracia 
moderna: cidadania, 
direitos e deveres; 
eleições e partidos 
políticos. Participação 
e representação (os 
problemas da “ação 
coletiva”: solidariedade 
e interesse).

Corporativismo e liberalismo na  
política brasileira.

Liberalismo: 
Unidade 3

O velho e o novo sindicalismo no Brasil: a ques-
tão da participação e da representatividade.

Capítulo 9

Os novos movimentos sociais em 
busca de identidade.

Capítulo 8

eixo Temático 3: a abordagem sociológica de questões sociais no Brasil contemporâneo

Raça e seus efeitos 
sobre desigualdade e 
discriminação racial 
no Brasil; Raça e 
mobilidade social.

A constituição multirracial da sociedade 
brasileira. (a concepção de Gilberto Freyre).

Capítulo 5

A questão da discriminação de minorias na 
sociedade brasileira: índios, gays, idosos.

Capítulo 5

Gênero como fator 
de desigualdade de 
oportunidades

Desigualdade e discriminação da mulher na 
cultura brasileira.

Capítulo 14

Os movimentos feministas. Capítulo 8 - Item 4

Homossexualidade masculina e feminina.
Capítulo 14 -  
Itens 2 e 3

Delinquência e 
criminalidade

As gangues, o tráfico e a criminalidade violenta. Capítulo 13

Drogas: o mercado das drogas e sua relação 
com a violência; as conseqüências sociais do 
uso de drogas lícitas e ilícitas; a política de 
redução de danos.

Capítulos 5 e 13

As manifestações 
culturais e políticas dos 
jovens nas assimetrias 
do espaço urbano 
brasileiro

Sociabilidade no ciberespaço.

Capítulo 4 - Seção 
“Considerações 
Sociológicas: 
Sociedade do 
espetáculo e 
relacionamentos 
digitais entre 
jovens”

A mídia e as comunicações de massa. Capítulo 3

minas gerais

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