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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
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ENSINO MÉDIO
Linguagem fi losófi ca

Reconhecer a Filosofi a no cotidiano.
Habilidade trabalhada ao longo das 
seções e discussões propostas pelo 
livro. 

Compreender a importância da Filosofi a para entender 
criticamente a realidade. Capítulo 1

Descobrir a importância refl exiva dos conceitos, na 
nominação adequada, para a compreensão da realidade. Capítulo 1

Observar, comparar, analisar e elaborar sínteses,
a partir de narrativas, reais e fi ccionais, sobre
questões fi losófi cas.

Habilidade trabalhada ao longo das 
seções e discussões propostas pelo 
livro. 

Analisar textos e imagens de diferentes fontes (livros, 
jornais, revistas, TV, internet), em busca de refl exão 
fi losófi ca.

Ao longo de todos os capítulos

Naturalizar o processo de refl exão e de crítica social, 
tornando-o presente nas conversas, nos debates e na vida.

Habilidade trabalhada ao longo das 
seções e discussões propostas pelo 
livro. 

Ampliar os temas discutidos com exemplos próprios, 
contextualizando-os, de modo a demonstrar compreensão.

Metodologia presente ao longo do 
livro. 

Fazer aproximações com autores da história da Filosofi a e 
seus contextos históricos e sociais.

Comparativos trabalhados ao longo 
do livro. 

Ética: identidade e alteridade

Compreender o papel dos valores na formação da identidade. Capítulo 13: Item 1

Reconhecer a relação da cultura com a formação dos valores. Capítulos 3 e 13

Distinguir e relacionar ética e moral. Capítulo 13

Analisar e discutir atitudes éticas em situações cotidianas. Unidade 4

Compreender alteridade. Seção Vocabulário

Estruturar diferentes alteridades como constituintes da 
prática social. Unidade 4

Encontrar na própria identidade elementos formados pela 
alteridade. Unidade 4

Código do livro:42383L2928

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA | MARIA HELENA PIRES MARTINS

Filosofando: introdução à filosofia
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Relações sociais e cidadania

Analisar o conceito de cidadania. Capítulo 18: Todos os itens

Compreender a importância das relações sociais. Capítulo 3

Identificar e compreender as diversas motivações para as 
organizações políticas e sociais. Capítulo 17

Entender a importância da comunicação para a 
constituição das organizações políticas e sociais. Capítulo 17

Compreender a política no cotidiano.
Habilidade trabalhada ao longo das 
seções e discussões propostas pelo 
livro. 

Reconhecer finalidades das políticas sociais. Capítulo 21

Distinguir interesses privados de interesses públicos. Unidade 5

Compreender a relação dos valores com a qualidade da 
vida social.

Habilidade trabalhada ao longo das 
seções e discussões propostas pelo 
livro. 

Relacionar sociedade e cultura. Capítulo 3

Destacar a importância da cultura no diálogo entre grupos 
sociais. Capítulo 3

Perceber a participação do indivíduo como fundamental 
para a existência da coletividade. Capítulo 22: Todos os itens

Compreender o exercício da liberdade como condição de 
cidadania. Capítulo 15: Todos os itens

Refletir sobre relações sociais de poder pautadas pela 
diferença. Unidade 5

Ciência, tecnologia e sustentabilidade

Identificar as transformações na sociedade sob a lógica da 
ciência e da tecnologia. Capítulo 23

Compreender as mudanças dialógicas nas relações 
interpessoais, em função das tecnologias.

Capítulo 5 - Seção Ampliando: 
Pan-óptico moderno – fim da 
privacidade?

Reconhecer a relação entre informação, ideologia e poder, 
na sociedade mediatizada. Capítulo 8, 17

Distinguir informação de conhecimento. Unidade 3 - Conhecimento

PERNAMBUCO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Filosofia da Editora Moderna
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ENSINO MÉDIO
Diferenciar Filosofi a e Ciência. Capítulo 23

Compreender a organização política e social, em função 
das tecnologias.

Capítulo 5 - Seção Ampliando: Pan-
óptico moderno – fi m da privacidade?

Perceber a interrelação do ser humano com os demais 
elementos que compõem a natureza. Capítulo 3

Investigar a relação entre discurso e prática, nas 
questões ambientais e sustentáveis.

Capítulo 20: Item 5
Capítulo 22: Item 2

Analisar os fatores que explicam o impacto das novas 
tecnologias, nos discursos e nas práticas ambientais. Capítulos 29 e 30: Todos os itens

Distinguir discursos e atitudes éticos e propagandísticos 
a respeito de políticas sustentáveis. Capítulo 5

Identifi car questões de bioética. Capítulo 13

Natureza, arte e ação humana

Sensibilizar para a apreciação de uma obra de arte (em 
qualquer linguagem). Capítulos 27, 28, 29 e 30

Entender a relação entre natureza e cultura. Capítulo 3

Reconhecer na arte uma forma legítima de discurso. Capítulo 29

Analisar diferentes infl uências artísticas em discursos 
mercadológicos ou não. Capítulo 31

Distinguir arte estética (arte pela arte) de arte 
escatológica (criada para vender). Unidade 7 - Estética

Perceber valores históricos e políticos nas obras de arte. Unidade 7 - Estética

Compreender a arte como um mediador ético. Capítulo 28

Produzir discursos em diferentes linguagens. Capítulo 28

 

Código do livro:42383L2928

MARIA LÚCIA DE ARRUDA ARANHA | MARIA HELENA PIRES MARTINS
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ENSINO MÉDIO
Sociologia e sociedade

Apreender o objeto e os objetivos das Ciências Sociais, compreendendo seus 
campos investigativo-analíticos. Capítulo 1

Compreender a Sociologia no âmbito das Ciências Sociais, sua origem, objeto 
e objetivos. Capítulo 1

Conhecer os conceitos fundantes das grandes escolas da Sociologia: fatos so-
ciais (Durkheim), ação social (Weber) e classes sociais (Marx) e relacioná-los à 
sociedade brasileira.

Capítulos 1 e 2

Analisar a relação indivíduo-sociedade, tendo em vista desenvolver uma ati-
tude crítico-refl exiva sobre a produção e ação humana, em seus diversos con-
textos.

Capítulo 2

Analisar criticamente os elementos constitutivos da sociedade, em sua gênese 
e transformações. Capítulos 1 e 2

Compreender-se como agente social e perceber os processos sociais como di-
namizadores dos diferentes grupos, em seus desdobramentos político-sociais, 
culturais, econômicos, ambientais e humanos.

Capítulo 4

Cultura, identidade e diversidade

Compreender a relação ser humano/cultura no processo de humanização e 
constituição dos diferentes grupos socioculturais. Capítulo 3

Identifi car e sistematizar os elementos que caracterizam as cult uras em dife-
rentes sociedades, cultura material e imaterial, bem como reconhecer o patri-
mônio cultural existente.

Unidade 2

Identifi car e compreender os processos de interação social, cultural e intercul-
tural; de relações étnico-raciais e de gênero; os movimentos culturais, inclusive 
a contracultura, e seus impactos na vida política e social.

Capítulos 5 e 14

Apreender o conceito de identidade cultural, percebendo a si e ao outro no 
contexto da diversidade. Capítulo 3

Identifi car, reconhecer e valorizar as manifestações e representações da diversi-
dade cultural, respeitando as diferenças e promovendo estratégias de inclusão. Unidade 2

Analisar os processos ideológico-políticos de produção e sustentação da in-
dústria cultural. Capítulo 3

Código do livro:42404L2828

SELEÇÃO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Sociologia em Movimento
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Instituições sociais, política e poder

Compreender e caracterizar as instituições sociais e as formas de regulação da 
vida social. Capítulo 4

Analisar a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas, eco-
nômicas e culturais, associando-as às práticas dos diferentes grupos e sujeitos 
históricos.

Capítulo 4

Identificar e analisar as políticas, as relações de poder, os discursos ideológicos 
e a ideologia, em seus impactos na vida social. Capítulo 6

Compreender, a partir de uma análise histórica, numa perspectiva interdisci-
plinar, as diferentes formas de Estado e regulação da vida social, analisando 
criticamente as relações entre Estado, política e transformações sociais.

Capítulo 6

Analisar a ação dos estados nacionais no enfrentamento de problemas de or-
dem econômica, social e cultural.

Capítulos 4, 13 
e 14

Compreender o papel da justiça como instituição na organização das socieda-
des. Capítulo 4

Reconhecer e avaliar a importância dos valores éticos na estruturação política 
das sociedades. Capítulos 2 e 10

Desenvolver uma atitude crítico-propositiva frente às instituições sociais, seus 
papéis e funções, compreendendo o sentido de uma atitude política, de modo 
a propiciar o perceber e o agir politicamente, nos diferentes espaços sociais.

Capítulo 6

Trabalho, estrutura social e desigualdades

Apreender os fundamentos econômicos da sociedade: processo de produção, 
trabalho, instrumentos, meios, relações e modos de produção. Capítulo 9

Compreender o trabalho em diferentes contextos sóciohistóricos. Capítulo 9

Analisar as implicações na vida social advindas dos diferentes processos de 
produção e circulação de riquezas. Capítulo 9

Analisar os mecanismos inerentes às formas de organização social no processo 
de produção e reprodução das estruturas sócio-político-econômicas. Capítulo 4

Analisar criticamente as modificações advindas das novas tecnologias e seus 
impactos na vida social e no mundo do trabalho. Capítulo 9

Identificar as transformações na estrutura produtiva ao longo da história, 
apreendendo as diferentes formas de organização da produção, a atuação dos 
grupos sociais e o impacto das mesmas na vida social.

Capítulo 9

PERNAMBUCO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e a Sociologia da Editora Moderna
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ENSINO MÉDIO
Cidadania, democracia e movimentos sociais

Compreender cidadania e democracia na organização das sociedades. Capítulo 7

Reconhecer os direitos (sociais, políticos, civis, difusos, coletivos) do cidadão 
na sua relação com o Estado. Capítulo 7

Compreender os aspectos jurídicos, sociológicos e éticos da cidadania. Capítulo 7

Apreender o sentido dos princípios que regulam a convivência em sociedade, 
tendo em vista desenvolver atitudes para o exercício da cidadania. Capítulo 7

Distinguir entre a democracia direta, a indireta e a representativa. Capítulos 7 e 15

Apreender os conceitos de confl ito, ação coletiva, mudança e conservação. Ação coletiva: 
Capítulo 12

Compreender os elementos constitutivos dos movimentos sociais: projeto, 
ideologia e organização. Capítulo 8

Analisar a atuação dos movimentos sociais, no que se refere às mudanças nas 
legislações ou nas políticas públicas, e suas contribuições para mudanças ou 
rupturas em níveis sóciopolítico-econômico-culturais.

Capítulo 8

Perceber-se como sujeito histórico e identifi car a importância da participação 
da coletividade nos movimentos sociais, para a transformação da realidade. Capítulo 8

Identifi car os movimentos da cultura juvenil e analisar os impactos, na conjun-
tura social atual, dos “novos” movimentos sociais. Capítulo 8

Tecnologias e sociabilidade na época contemporânea

Compreender os impactos dos meios de comunicação na construção da vida 
social.

Capítulos 3, 8, 12 
e 15

Analisar o papel das técnicas e tecnologias, bem como compreender seus im-
pactos sobre a organização do trabalho, os processos de produção, o desen-
volvimento do conhecimento, as mobilizações sociais e a vida social.

Capítulo 9 - Itens 
4 e 5; Capítulo 11 
- Item 3

Analisar o uso das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação 
para planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho.

Capítulo 9 - Item 
5; Capítulo 12

Compreender as novas e diferentes formas de relações sociais e a constituição 
de grupos pelas redes sociais. Capítulo 4

Analisar o papel das tecnologias no processo de globalização. Capítulo 12

Compreender os impactos das tecnologias na organização da vida econômica, 
política, social, cultural e ambiental. Capítulo 11

Código do livro:42404L2828

SELEÇÃO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM CIÊNCIAS SOCIAIS
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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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