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1

Objetivos

1.1

Geral

Entender como Hegel via a relação entre o desenvolvimento histórico e o desenvolvimento do
espírito humano, além de conhecer um pouco sobre a influência de Hegel na política mundial e
na filosofia.

1.2

Específicos

• Conhecer algumas definições relativas aos principais termos usados;
• Entender a ideia de processo histórico e as diferenças relativas a algumas culturas observadas por Hegel;
• Entender a racionalidade do processo histórico e o papel da consciência e da liberdade
em seu desdobramento;
• Conhecer a repercussão do pensamento de Hegel na política mundial e alguns desdobramentos contemporâneos.

2

Conteúdos
• A Filosofia da História de Hegel, numa casca de nós;
• O início do processo histórico;
• A racionalidade e a história da busca pela liberdade;
• O legado de Hegel.

3

Procedimentos metodológicos

Apresentação expositiva e dialogada. Dinâmicas de Ensino-aprendizagem. Problematização
de Estudos de Casos.

4

Recursos didáticos
• Computador, projetor multimídia, pincel e quadro.

5

Avaliação

Os alunos deverão demonstrar uma compreensão suficiente para, por exemplo, responder
questões como:
1. Qual a relação entre espírito, mente e auto-consciência?
2. Qual a importância da ideia de um processo histórico capaz de ser compreendido pela
razão?
3. Porque é importante que o espírito tenha consciência de si e o que isso implica em relação
à liberdade e ao processo histórico?
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