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OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno a capacidade de perceber as relações entre sociedade, Estado e indivíduo
e distinguir aspectos da vida moral e ética.
1. Competências:





Compreender oe elementos culturais que constituem as identidades.
Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações
socioeconômicas e culturais de poder.
Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas,
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.
Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e
da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.

2. Habilidades:














Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e
no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação
da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.
Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
Analisar o papel da Justiça como instituição na organização das sociedades.
Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram pra mudanças ou rupturas em
processos de disputa pelo poder.
Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre
situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e
econômicas.
Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da
história.
Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.
Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou
nas políticas públicas.
Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades.
Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

Conteúdo
Século XIX- expansão do capitalismo e os novos ideais.

1º
X

Friedrich Hegel - o idealismo absoluto.

X

Karl Marx - o materialismo dialético e histórico.

X

Friedrich Nietzsche - uma filosofia "a golpes de martelo".

X

Trimestre
2º

Século XX - uma era de incertezas.

X

Existencialismo - A aventura e o drama de existir.

X

Filosofia analítica - a virada linguística da filosofia.

X

3º

Escola de Frankfurt - a teoria crítica contra a opressão.

X

Filosofia pós-moderna - o fim do projeto da modernidade.

X

Ética e moral - o problema da ação e dos valores.

X

Ética na história - algumas concepções da filosofia moral.

X

Consciente e inconsciente - as contribuições da psicologia.

X

Tendências contemporâneas - como se concebe o mundo hoje em dia.

X

Filosofia da linguagem - algumas concepções principais.

X

Trabalho - características e história.

X

Alienação - a pessoa alheia a si mesma.

X

Perspectivas - tempo livre ou desemprego?

X

O crepúsculo dos ídolos - obra do PAS.

X

Meu amigo Nietzsche (curta metragem) - obra do PAS.

X

