
APRESENTAÇÃO

A formação inicial e continuada dos 
professores da educação básica está 
entre as prioridades do Ministério da 
Educação, e é parte fundante do Plano 
de Desenvolvimento da Educação. O 
desenvolvimento de uma educação de 
qualidade, centrada no aprendizado do 
aluno está entre as metas mais 
importantes do PDE. A instituição de 
uma política nacional de formação de 
profissionais do magistério foi uma das 
ações implementadas para garantir o 
cumprimento dessa meta. Instituída 
pelo Decreto 6.755 em 2009. A Política 
Nacional de Formação de Profissionais 
do Magistério da Educação Básica, tem 
por finalidade organizar, em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, a 
formação inicial e continuada dos 
professores das redes públicas da 
educação básica.

“Só é possível aprender a filosofar, ou 
seja, exercitar o talento da razão, 
fazendo-a seguir os seus princípios 
universais em certas tentativas 
filosóficas já existentes, mas sempre 
reservando à razão o direito de 
investigar aqueles princípios até mesmo 
em suas fontes, confirmando-os ou 
rejeitando-os.” (KANT) 
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PÚBLICO ALVO

• Discentes do nível superior;

• Professores da disciplina de Filosofia.

OBJETIVOS

Introduzir o participante em temas 

específicos da Filosofia, embarcando 

nos seus principais períodos históricos, 

desde o seu surgimento na Grécia 

Antiga até a contemporaneidade, 

destacando alguns dos pensadores 

relevantes em cada um desses 

períodos.

Para isso, serão utilizados como 

recursos: filmes, textos, poesias, letras 

de música, charges e outros. O 

propósito do uso desses recursos, será 

o de aproximar o professor da área e os 

temas abordados na disciplina com a 

realidade dos alunos.

PROGRAMAÇÃO
Semana 1

. 23/01/2019            
Manhã- 8:00h às 12:00h
Apresentação do curso; 
Apresentação dos participantes; 
Roteiro do Curso.

Tarde: 13:00h às 17:00h   
A narrativa mitológica e o surgimento da 
Filosofia;
Os primeiros filósofos: Pré-Socráticos.

 . 24/01/2019            
Manhã - 8:00h às 12:00h
Filósofos Socráticos: Sócrates (maiêutica); 
Platão (Mito da Caverna);
Aristóteles (principais conceitos). 

Tarde - 13:00h às 17:00h   
Retomada: Platão e Aristóteles.

. 25/01/2019
Manhã: 8:00h às 12:00h 
Renascimento;
Filosofia Medievall: Patrística e Escolástica;
Tomás de Aquino: As cinco vias da prova da 
existência de Deus.

Tarde: 13:00h às 17:00h
A origem do Estado Moderno;
Maquiavel: a política como categoria autônoma.
O contratualismo: Hobbes, Locke, Rousseau.
Montesquieu: a divisão dos três poderes.
 

PROGRAMAÇÃO
Semana 2

. 28/01/2019  
Manhã: 08:00h às 12:00h
Descartes: cogito ergo sum (Penso, logo 
existo);
As meditações.

Tarde: 13:00h ás 17:00h   
Ética e moral;
A liberdade (Merleau-Ponty) Fenomenologia 
da Percepção        

. 29/01/2019       
Manhã: 8:00h às 11:00h
Balanço geral do encontro;
Troca de contatos;
Troca de material para utilizar em aula.
Confraternização.

 


