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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

i
Ser humano, cultura e sociedade
O volume aborda temas centrais para que o aluno entenda o que 
nos faz humanos, o planeta que habitamos e a diversidade que 
caracteriza as sociedades humanas. O estudo dos deslocamentos 
populacionais e das trocas de produtos, conhecimentos e costumes 
ao longo da história, das diferenças entre mito, religião e filosofia, 
do etnocentrismo, da situação da mulher em diferentes sociedades, 
da globalização e da cibercultura, entre outros temas, permite 
reconhecer o ser humano como um animal sociocultural, assim 
como construir uma compreensão clara e crítica do mundo 
tecnológico do século XXI, refletir sobre seus benefícios e riscos e se 
posicionar diante de questões éticas que estão colocadas para ele.

Trabalho, tecnologia e natureza
O desenvolvimento da agricultura, a criação da fábrica moderna, a 
construção das ferrovias, a expansão das cidades e as mudanças 
revolucionárias produzidas pela invenção da internet são processos 
que só puderam existir pela interação entre trabalho humano, 
natureza e técnica. Os conhecimentos desenvolvidos neste volume 
não apenas analisam as sociedades forjadas com base nessa 
interação, mas trazem também reflexões sobre as relações desiguais 
construídas no espaço geográfico, o papel da ciência e da tecnologia 
na configuração desse espaço e as questões éticas urgentes na 
sociedade tecnológica da contemporaneidade.

Relações de poder: território, Estado e 
nação
O volume aborda a relação entre Estado, nação e território, a formação do 
Estado moderno, e as principais elaborações teóricas sobre essa instituição, 
além dos desafios enfrentados pelos Estados nacionais em um mundo 
cada vez mais interdependente, polarizado e marcado por conflitos em 
diversas escalas. 

O estudo desse livro permite que o aluno conheça, caracterize e compare 
as principais formas de governo, Estado e regimes políticos, construindo 
uma compreensão clara e crítica dos conceitos de democracia, ditadura, 
totalitarismo, Estado de bem-estar social e Estado neoliberal, monarquia 
parlamentar, monarquia absoluta e república.

Lutas sociais e reflexões sobre a 
existência
Partindo da reflexão sobre o que é igualdade e quais são as formas de 
construção das desigualdades e injustiças, o volume aborda as principais 
lutas sociais e processos revolucionários que marcaram a história, além de 
analisar os movimentos sociais contemporâneos. Tendo como eixo de 
análise as múltiplas formas de desigualdade, preconceito e dominação 
que assolaram pessoas, grupos étnicos e camadas sociais, a obra aponta 
para a importância dessas reflexões para a construção das identidades 
individuais e coletivas no mundo contemporâneo. A obra aborda ainda o 
papel da arte como forma de resistência, bem como o impacto das novas 
tecnologias na vida social,

Povos, territórios e dominação colonial
A obra busca destacar a diversidade natural, cultural e de povos que habitavam o 
continente americano, bem como as formas de organizar a vida social e de 
conhecer e significar o mundo.  O estudo da colonização da América permite 
compreender o impacto desse processo, tanto nos territórios conquistados e na 
vida de indígenas e africanos escravizados, quanto no pensamento e no modo 
de vida dos europeus. As discussões sobre a colonização do Brasil, tema central 
no volume, é o ponto de partida para a reflexão sobre como o domínio colonial 
português atuou na configuração do território, das estruturas políticas e da 
sociedade brasileira contemporânea. 

Dilemas das repúblicas latino-americanas
Neste volume, abordam-se conceitos, fatos e processos relacionados à 
construção das repúblicas no continente americano. A independência das 
colônias, a formação dos Estados nacionais, em especial do Estado brasileiro, o 
lugar dos indígenas e dos negros nos novos Estados, as experiências 
oligárquicas, populistas e autoritárias no século XX, bem como aspectos 
econômicos, sociais, políticos e culturais da América contemporânea, são focos 
dos estudos desenvolvidos. Destacamos ainda os principais desafios do Brasil 
contemporâneo: desenvolvimento econômico com justiça social e respeito ao 
ambiente, luta contra o racismo e o feminicídio, aperfeiçoamento dos 
mecanismos de combate à corrupção e melhoria da qualidade da educação 
básica.
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Terra: um
planeta vivo

Teorias: Deriva
Continental e

Tectônica de Placas

Fenômenos
geológicos e suas

consequências

CNT: analisar e comparar leis e teorias
elaboradas para explicar o surgimento e a
evolução da vida, da Terra e do Universo.

O processo de
globalização

Redes geográficas
Fluxos

migratórios
internacionais

As migrações na
história humana e
as migrações atuais

O deslocamento
dos refugiados e a

xenofobia

O meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico-informacional

A importância do
Mar Mediterrâneo e
do Oceano Atlântico

A história da cartografia
e dos instrumentos de

navegação

Dinâmica
atmosfera-oceanos A biosfera

Origem e
desenvolvimento
da filosofia ocidental

Formas simbólicas: mito,
ciência, arte e religião Homem: ser simbólico Formas humanas de

organizar a realidade

Os primeiros filósofos e a physis Sócrates, os sofistas, Platão e Aristóteles

Renascimento: a
ciência e o mundo
modernos

Mudança de mentalidade:
arte, ciência e política

A revolução copernicana
e a ciência moderna

Cibercultura e novos
modos de existência

A constituição
do ciberespaço

Império dos dados,
consumismo e hipercontrole

CNT: contextualização social, cultural e histórica de
conhecimentos e práticas relacionados às Ciências

da Natureza.

Diversidade,
cultura e
identidade

Identidade e diversidade culturalGlobalização

Sociedade
e cultura

O que é sociedadeInstituições
sociais

Indivíduo e
sociedade

LT: fruição de diferentes
manifestações artísticas e

sua contextualização histórica

Cultura e dominaçãoEtnocentrismoDarwinismo socialImperialismo e a
dominação cultural

A expansão europeia:
o colonialismo e o
neocolonialismo

A Europa medieval: religião,
arte e estratificação social

A cristianização da Europa

Divisões sociais na Europa feudal

A mulher na sociedade medieval

A expansão marítima europeia
A Segunda Revolução Industrial

A dominação imperialista na África

O Mediterrâneo antigo:
centro de trocas

comerciais e culturais

Os Estados-cidades: Grécia e Roma

Sociedades palacianas e cidades-Estado

As origens do ser
humano e a expansão

do Homo sapiens

Evolucionismo
e criacionismo

África: berço da
humanidade

CNT: teorias sobre a
origem da vida e a

evolução das espécies.

LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS
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Meio ambiente

Revolução Industrial

Trabalho

A divisão do trabalho na
sociedade capitalista

Desigualdades e estratificação social

O surgimento e a expansão
da cidade capitalista

Dilemas das cidades capitalistas contemporâneas

A relação ser humano-natureza Meio ambiente e capitalismo

Produção mecanizada e
novas fontes de energia

Sustentabilidade energética Tipos e fontes de energia

MT: dados estatísticos
sobre população e

distribuição de renda.

Instrumentos de transformação e
domínio da natureza

Predomínio da
razão instrumental

Trabalho, técnica,
ciência e tecnologia

O trabalho na
sociedade capitalista

Teoria do valor
e alienação

Precarização
do trabalho

contemporâneo

O materialismo histórico

Iluminismo: razão
e empirismo

Conceitos, valores e
filósofos iluministas

Kant e a virada
copernicana na filosofia

Nova ética para a
civilização tecnológica

Tecnologia, ética e política Biotecnologia e
manipulação genética

Inteligência artificial e
existência

A Revolução Industrial

Escravidão e servidão
A escravidão e a servidão antigas

A escravidão moderna

A Revolução Neolítica

A alimentação dos primeiros humanos

CNT: a evolução
alimentar humana

Os centros de origem da agricultura

A origem das cidades

As primeiras cidades e os rios

Cidades-Estado, Estados-
cidades, cidades medievais

Os sistemas produtivos:
do artesanato à
maquinofatura

O processo de cercamentos

LT: diferentes obras literárias e artísticas que
abordam o tema da industrialização, das cidades

industriais e da modernidade.

O trabalho nas relações
campo-cidade

Agricultura urbana Impactos ambientais
no campo e nas cidades

O mundo do trabalho nas
três revoluções industriais

Espaço geográfico urbano e
espaço geográfico rural CNT: avaliar e prever efeitos da intervenção

do homem nos ecossistemas e seus
impactos na natureza e na vida humana.

LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS

Mudanças climáticas:
polêmicas e desafios

Tempo e clima Aquecimento global e mudanças climáticas

Conceituação e
dinamismo das cidades

Densidade demográfica,
Infraestrutura urbana,

Problemas urbanos

Cidades, megacidades e
cidades globais

LT: analisar efeitos de sentido decorrentes de
usos expressivos da linguagem, da escolha de

determinadas palavras para ampliar as
possibilidades de construção de sentidos.

Agronegócio: impactos
no espaço rural
contemporâneo
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RELAÇÕES DE PODER: TERRITÓRIO,
ESTADO E NAÇÃO Um mundo de Estados nacionais Povo, nação e território Estado, nação e

Estado nacional

LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS

Relações de poder

O que é poderFormas de dominação

Identidade nacional
e globalização

Estado, globalização
e soberania nacional

Estados nacionais,
identidades e conflitos

PolíticaSistemas e formas
de governo

Participação política
e democracia

O Estado capitalista
Comunismo e anarquismo

Estado de bem-estar
social e Estado neoliberal

A Segunda Guerra e
a banalização da vida

Barbárie e totalitarismo O Estado de exceção como
forma de governar

A bipolaridade
da Guerra Fria

A divisão da Alemanha e o Muro de Berlim

Conflitos armados
na Guerra Fria

As independências
na África

LT: analisar, em textos argumentativos,
as posições assumidas e as evidências

utilizadas para sustentar essas posições.

O conceito de
Estado moderno

As bases teóricas do
Estado moderno

O jusnaturalismo e
o contratualismo

Maquiavel e o
realismo político

O Estado na
sociedade capitalista

O Estado positivista

O conceito de comunismo A concepção
marxista de Estado

Liberdade, poder e política Biopoder e sociedade
de controle

Reflexões: Sartre, Merleau-Ponty, Arendt,
Foucault, Mbembe e Byung-Chul Han

Necropolítica
e psicopolítica

A crise da democracia
e as guerras mundiais

A Primeira
Guerra MundialO nazifascismo na EuropaA crise de 1929 e a Grande Depressão

A construção do
Estado moderno

O feudalismo na
Europa e no Japão

O feudalismo na
Europa feudal

O xogunato e o
feudalismo japonês

Estado, Estado-nação e
mercantilismo

A Segunda
Guerra Mundial

O pós-guerra
e o Estado

previdenciário

Estado de bem-estar
social e Estado

neoliberal

O revigoramento
do liberalismo

econômico

LT: redigir uma carta considerando o contexto histórico
estudado; organizar uma exposição de imagens com o

uso de equipamentos multimídia.

Fronteiras e territórios no mundo
contemporâneo

Limites e fronteiras Fronteiras, territórios
e Estados nacionais

A nova ordem mundial A queda do Muro de
Berlim e o fim da URSS Estados Unidos X China Fundamentalismo religioso

e ações terroristas
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LUTAS SOCIAIS E REFLEXÕES SOBRE A
EXISTÊNCIA
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Mudança
social

Reflexões filosóficas
sobre mudança social Hegel: a dialética e a história LT: consolidação e ampliação das habilidades

de uso e de reflexão sobre as linguagens.

A origem da filosofia
contemporânea

Reflexões sobre
igualdade e

justiça

Existência e
identidade na

sociedade
contemporânea

Kierkegaard e o
existencialismo

Heidegger e Sartre:
o sentido ou a
essência do ser

Merleau-Ponty e a
fenomenologia da

percepção

Aristóteles, Locke e Kant:
liberdade e direitos humanos

John Rawls e a concepção
compartilhada de justiça

Fenomenologia: a
ciência das essências

Relações desiguais
na construção do
espaço geográfico

Pobreza e riqueza no
mundo contemporâneo:

critérios de aferição

MT: interpretar taxas e índices de
natureza socioeconômica (índice de
desenvolvimento humano, taxas de

inflação, entre outros), para
analisar criticamente a realidade e

produzir argumentos.

Segregação socioespacial

O tempo humano
na sociedade da

urgência

A vida acelerada
contemporânea

Trabalho e relações
sociais de curto prazo

LT: análise dos recursos estilísticos
de uma canção, considerando a

relação com o conteúdo estudado.

As lutas do
movimento operário

Revoluções: França,
Rússia e China

Lutas contra as
desigualdades

Revoltas
camponesas na

Idade Média

Lutas de hilotas
em Esparta e de

plebeus na Roma
antiga

A luta contra o Antigo
Regime: a Revolução

Francesa

Mao e a revolução
socialista na China

Rússia: as revoluções
de fevereiro e de

outubro e o regime
stalinista

LT: identificar os principais
argumentos apresentados

em dois textos teóricos com
posições distintas.

A Comuna de Paris

O movimento operário
no século XX

Do território às territorialidades
A cartografia como
instrumento de luta

e resistência

Movimento dos Sem
Terra (MST) e dos
Sem Teto (MTST)

Movimento dos
Atingidos por

Barragens (MAB)

Identidades no mundo contemporâneo
A apropriação dos lugares

O lugar e a construção das identidades espaciais

Mudança
social

Causas e
interpretações sobre
as mudanças sociais

Movimentos
sociais

Movimentos sociais
e a luta por justiça

e igualdade

Tipos de
movimentos

sociais

Movimentos
sociais

contemporâneos

LT: interpretação de diferentes
obras literárias e artísticas que
denunciam as desigualdades e
abordam a questão da luta por

direitos, justiça e igualdade.

Democracia

Cidadania e
Direitos Humanos

Democracia participativa
e representativa

Desigualdades
sociais

Exclusão social e
marcadores das
desigualdades

Políticas públicas
e desigualdades

sociais

Pobreza e
distribuição

de renda

MT: dados estatísticos
sobre distribuição de
renda e as diversas

formas de mensurar
estatisticamente as

desigualdades sociais.
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AMÉRICA: POVOS, TERRITÓRIOS E
DOMINAÇÃO COLONIAL

Diversidade cultural

Os povos originários da AméricaIdentidade, cultura e resistência

LT: fruição de diferentes
manifestações artísticas e sua

contextualização histórica.

Religião e sociedadeA função social da religião
A Igreja e os povos originários

As religiões no mundo atual

A questão da escravidão

Racismo estrutural e desigualdades sociaisTeorias raciais

CNT: teorias raciais e as
pseudociências que se tornaram

populares no século XIX.

O mito da democracia racial

A colonização espanhola na
América

A conquista e a destruição dos grandes impérios

Exploração econômica e dominação social nas
colônias espanholas

Os primeiros habitantes da América
Teorias sobre o povoamento da América

As sociedades indígenas mesoamericanas e andinas

A expansão da América portuguesa
A exploração do ouro nas minas gerais

LT: análise de uma pintura
do barroco mineiro.

O bandeirismo paulista

A construção do
espaço brasileiro

A organização espacial
da América portuguesa

A expansão da América
portuguesa e o Tratado de

Madri

A reorganização do espaço brasileiro

LT: analisar, discutir, produzir e
socializar notícias, infográficos,

artigos de opinião e outros gêneros
próprios das formas de expressão.

América: organização espacial

Américas: Anglo--Saxônica,
hispânica e portuguesa

Organização econômica, social e
cultural do espaço americano

América: ambiente natural Continente americano:
estrutura geológica e relevo O relevo brasileiro Continente americano: clima,

vegetação e hidrografia

Outras formas de conhecer
e significar o mundo

A invenção do Ocidente e do Oriente

A hegemonia da filosofia ocidental

A filosofia africana

Os modos de existência dos ameríndios e a visão
dos europeus

Intolerância e negação da identidade indígena

Diferentes maneiras de entender a realidade e dar
sentido à vida

Os povos originários e o projeto civilizador europeu

Paisagens
naturais do Brasil

Domínios
morfoclimáticos do Brasil

Grandes domínios
paisagísticos brasileiros

Os indígenas e a
preservação dos biomas

CNT: analisar os ciclos
biogeoquímicos e os

efeitos de fenômenos
naturais e da interferência
humana sobre esses ciclos.

Portugueses no Brasil: domínio
colonial e escravidão

O engenho colonial e a escravização dos africanos

Reformas religiosas na Europa e jesuítas no Brasil

LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS



Diálogos – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
DILEMA DAS REPÚBLICAS LATINO-AMERICANAS

DILEMA DAS REPÚBLICAS
LATINO-AMERICANAS

Território e fronteiras na América

Formação territorial na América
Anglo-Saxônica e espanhola

Política externa dos EUA na
América Latina

Polêmicas sobre o conceito
de América Latina

Divisão regional oficial e outras
propostas de regionalização

Panorama geral da
indústria no Brasil e as
disparidades regionais

MT: interpretar criticamente situações econômicas,
sociais e fatos que envolvam a variação de grandezas,

pela análise dos gráficos e das taxas de variação.

Brasil: população, indústria,
regionalização e

disparidades regionais

População e dinâmica demográfica

A formação territorial
da América portuguesa

A formação territorial
da América portuguesa

Os Estados Unidos e suas
relações com a América Latina

Propostas de integração da
América Latina e seus entraves

Os dilemas das democracias
contemporâneas na América

Identidades, lutas e
resistências

Desigualdades sociais

A América independente Os paradoxos da liberdade
e da igualdade na América

O Estado brasileiro
A construção da identidade nacional

Populismo, ditadura e
a questão da memória

A redemocratização do
Brasil e seus desafios

Populismo, ditadura e
democracia na América Latina

As independências dos Estados
Unidos e da América Latina

A independência dos Estados
Unidos: democracia e escravidão

LT: análise de fontes
iconográficas,

relacionando-as
com o contexto

histórico estudado.

A vinda da família real portuguesa
e a independência do Brasil

A independência da América
hispânica e a situação dos indígenas

Brasil: da monarquia à república oligárquica

O Império Brasileiro: expansão econômica e escravidão

A República Oligárquica: coronelismo e exclusão social

Conflitos urbanos e rurais na
República Oligárquica

LT: a literatura
como missão -

Euclides da
Cunha e a Guerra

de Canudos.

Os governos Vargas e Perón e o conceito de populismo

A Guerra Fria na América Latina: ditaduras militares e revolução

O Brasil contemporâneo: desafios e possibilidades

O pensamento político nos
nascentes Estados americanos

O liberalismo no Atlântico negro

O pensamento predominante entre a elite criolla

A filosofia da libertação e os Direitos
Humanos na América Latina

A filosofia como práxis da libertação

O ser humano e sua existência
como centro de reflexão

Os Direitos Humanos do ponto de
vista dos povos latino-americanos

A utopia do Brasil: possibilidades e desafios

O mundo pós-moderno

O fim das grandes narrativas

A desconstrução e os múltiplos
sentidos das coisas e da realidade

O pensamento filosófico no Brasil imperial

O ecletismo espiritualista

Os intelectuais brasileiros e a tendência cientificista

Positivismo e as ideias evolucionistas LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS
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