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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

Volume 1 
As relações entre os conceitos de 
indivíduo, sociedade e cultura e suas 
aplicações nas perspectivas dos 
componentes curriculares da área.

Volume 2 
As transformações da natureza, 
sobretudo pela ação antrópica, e os 
impactos socioambientais provocados 
pela expansão da sociedade urbano-
industrial.

Volume 4 
Os sistemas e regimes políticos, as 
funções e a dimensão territorial do 
Estado e os aspectos geopolíticos 
ligados a disputas e conflitos 
internacionais.

Volume 3 
As transformações da natureza, 
sobretudo pela ação antrópica, e os 
impactos socioambientais provocados 
pela expansão da sociedade urbano-
industrial.

Volume 5 
Fomenta o entendimento dos fluxos na 
atualidade e das características e 
dinâmicas que compõem o mundo 
globalizado

Volume 6 
Os fundamentos da ética, o advento dos 
direitos humanos e os direitos sociais e 
políticos no exercício da cidadania.
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INDIVÍDUO, SOCIEDADE
E CULTURA

Sociedade e
produção do espaço

Demografia

CNT: promoção de saúde e bem-estar

Estado, políticas populacionais
e planejamento familiar

Índice de Desenvolvimento Humano

População brasileira

Transição demográfica

Transformações na
estrutura etária

Mortalidade no Brasil

Diversidade étnico-cultural e

Diversidade étnico-cultural e
segregação socioespacial

MAT: análise de gráficos, tabelas e dados estatísticos

Cultura erudita e
cultura popular

Teorias antropológicas:
evolucionismo, relativismo cultural,

funcionalismo, estruturalismo

Sociologia: ciência e estudo
da sociedade

Processos de socialização

Diversidade social:
gênero, raça e etnia

Identidade nacional
no Brasil Império

Mercantilismo
e formação do

capitalismo

Desigualdade de
direitos: rebeliões

regenciais e
Revolução Praieira

Abolição, Lei de
Terras e questão

indígena

Imigração europeia e
“branqueamento” da

população

A República brasileira
e a construção de
símbolos nacionais

Grupos oligárquicos
e coronelismo

Resistência no campo e na cidade:
Canudos; Contestado; cangaço;
revoltas da Vacina e da Chibata;

movimento sufragista, operário e
tenentista

Cultura nacional na era Vargas

CNT: uso indevido de
conhecimentos das CN para

justificar discriminação

Transmissão cultural:
linguagem e educação

Seres humanos e o
questionamento de si

Racionalidade

A noção de indivíduo

Natureza humana: Heidegger, Sartre, Beauvoir

Indivíduo e o outro: Lévinas e Habermas

Indivíduo como corpo: Merleau Ponty

LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS
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TRABALHO E
TECNOLOGIA

Mercado de trabalho

Reestruturação produtiva,
especialização e terceirização

Desemprego e informalidade

Precarização e flexibilização
das relações de trabalho

Transformações
na sociedade e

no trabalho

Trabalho escravo
e servidão

Trabalho na Grécia antigaEscravidão na Roma antiga

África: Escravidão
antiga e moderna

Escravidão
na América

Resistência à
escravidão

Servidão e trabalho na Idade Média
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Sobrevivência
humana, trabalho

e tecnologia

Trabalho, valor
e lucro: Marx

Solidariedade mecânica
e orgânica: Durkheim

Trabalho e racionalidade
capitalista: Weber

Trabalho: Humanização
e desumanização

Trabalho como
característica humana:

Locke e Marx

Trabalho
extenuante:
Adam Smith

Trabalho e
alienação

Trabalho e ética na
contemporaneidade

Desafios éticos: trabalho
e inteligência artificial

Trabalho no século XXI Impactos do neoliberalismo
na produção e no trabalho

CNT: Impactos ambientais

LING: análise de discursos da mídia

MAT: análise de dados estatísticos

Terceira Revolução IndustrialAtual DIT

Impactos socioambientais

Revolução verde

Segunda Revolução
Industrial

Teorias sociais e movimento operário

Fordismo e Taylorismo

Industrialização no mundo e DITIndustrialização no Brasil

Primeira Revolução
Industrial

Condições de trabalho nas fábricasCNT: riscos no trabalho

CNT: Organismos
Geneticamente

Modificados
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TRANSFORMAÇÕES DA
NATUREZA E IMPACTOS

SOCIOAMBIENTAIS

Diferentes usos da
natureza no tempo

e no espaço

O surgimento de hominídeos, Paleolítico e
Neolítico

CNT: princípios da
evolução biológica

Povos da Mesopotâmia e Egito antigo

Mesoamérica e Andes: olmecas, zapotecas,
incas, maias e astecas

Habitantes do território que se tornos o BrasilNatureza:
admiração e dominação

Antiguidade: os pré-socráticos
e a physis

CNT: origem do mundo e
das coisas existentes

Observação e experimentação:
Galileu e Isaac Newton

CNT: gravitação universal e
movimentos celestes

Dominação versus respeito na
filosofia moderna: Bacon,

Descartes e Espinosa

Sociedade
de consumo

Meio ambiente
e política:

Guattari e Zizek

Bens materiais e
bens simbólicos

Moda e
distinção social

Natureza e
produção
capitalista

Trabalho e ética na
contemporaneidade

Trabalho como característica
humana: Locke e Marx

Ameaças aos povos
e comunidades

tradicionais

Direitos, reivindicações e
movimentos organizados

Problemas e conflitos
socioambientais
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Formação
territorial brasileira

Economia agroexportadora
no período colonial

Desmatamento da Mata Atlântica e da
Amazônia

O antropoceno e a
questão ambiental

Sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável

Agrobiodiversidade, sistemas
agrícolas sustentáveis e

energias renováveis

CNT: novas
tecnologias energéticas

Consumo sustentável

Ética ambiental (Hans Jonas) e o futuro do planeta

Alteração significativa
dos sistemas terrestres

Mudanças climáticas, agenda ambiental
global e políticas ambientais no Brasil

CNT: efeitos da ação humana
e das políticas ambientais

Pegada ecológica Aquecimento global
Poluição Exploração predatória

CNT: preservação e conservação da
biodiversidade
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POLÍTICA E TERRITÓRIO

Estado, poder e política:
Foucault, Weber, Elias e Adorno

Concepções teóricas do
Estado: Hegel, Engels e Marx

Tipos de Estado e formas e
sistemas de governo

Estado e direitos: civis,
políticos e sociais

Estado contemporâneo:
democracias modernas

Democracia: da origem em Atenas à representatividade contemporânea

Democracias representativas
e a crise da representação

LING: produção de texto com
proposta de intervenção

Rupturas democráticas:
autoritarismo e totalitarismo

Banalização do mal e colapso
moral dos regimes totalitários

Noção de EstadoTeorias políticas: Aristóteles, Hobbes, Maquiavel,
Locke, Rousseau e Montesquieu
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Emergência e consolidação
dos Estados Nacionais

Formação das monarquias nacionais: Portugal, Espanha, França e Inglaterra

A formação territorial do Brasil a
partir da colonização portuguesa

Dos arquipélagos econômicos e
integração econômica nacional

Política externa e infraestrutura
no limiar no século XXI

Revoluções Inglesas e
Francesa

Napoleão: ascensão e
queda

Ondas liberais e o
sentimento nacional

As unificações italiana
e alemã e a

Conferência de Berlim

Imperialismo e conflitos mundiais:
Primeira e Segunda Guerras Mundiais

CNT: crítica ao uso da
ciência para justificar
estereótipos

LING: análise e
comparação de
distintas fontes

Limites e fronteiras

Sistema internacional e assimetrias nas relações de poder

A ONU e seu papel diante das
assimetrias de poder no mundo Ordens mundiais: bipolar, unipolar e multipolar

Conflitos na ordem
mundial atual

Fim da Segunda Guerra Mundial e a
reconfiguração da geopolítica global CNT: o uso da ciência para fins militares

A questão política e o poder:
soberania e dominação
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DINÂMICAS E FLUXOS
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LING: linguagem digital
e a produção de texto

Produção e
reprodução cultural

A indústria culturalCultura de massa

Mídias sociais, ciberespaço
e ciberculturaMulticulturalismo

Dinâmicas culturais

Aculturação e assimilação

Subcultura e contracultura
LING:
plurilinguismo
no Brasil

Pequenos e microgrupos

Circulação de pessoas,
mercadorias e ideias pelo
espaço atlântico

O iluminismo e a
independência das
colônias na América

Tráfico transatlântico de escravizados

O mercantilismo e a colonização da América Integração
econômica mundial

Expansão territorial e industrialização dos EUA

Reorganização econômica mundial no pós-guerra

Integração regional e blocos econômicos

Globalização e desigualdade social

MAT: Anamorfose e
distorção de áreas

O mundo
das redes

Redes geográficas e
suas transformações

Hierarquia da rede urbana

Fluxos de mercadorias, pessoas e informação

Rotas comerciais e
intercâmbios culturais

Expansão marítima europeia

Mundo mediterrâneo:
fenícios, gregos e romanos

Comércio transaariano

Das cruzadas ao
renascimento comercial

O encontro dos saberes
Escolas helenísticas

Escola filosófica neoplatônica
Filosofia islâmica e grega

Tomás de Aquino

O sujeito na era
da globalização

Modernidade líquida:
Zygmunt Bauman

Sociedade do
espetáculo:
Guy Debord

A identidade
no mundo
globalizado

A autoexposição
nas redes sociais

CNT: impactos sociais
das tecnologias
contemporâneas
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ÉTICA, CIDADANIA E
DIREITOS HUMANOS

Ditaduras na
América Latina

Ditadura civil-
militar no BrasilO “milagre econômico”Constituição de 1988

Autoritarismo e
populismo na
América Latina

Brasil: Vargas, Dutra, Kubistchek e Quadros

LING: estratégia de linguagem na
carta-testamento de Getúlio Vargas

João Goulart e o golpe civil-militar

Cardenismo no México e peronismo na Argentina
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Preconceito,
discriminação
e intolerância

Racismo, crimes
de ódio e bullying

Ações afirmativas

Rotas comerciais e
intercâmbios culturais

Expansão marítima europeia

Mundo mediterrâneo: fenícios, gregos e romanos

Comércio transaariano

Das cruzadas ao renascimento comercial

LING: atuação social, política,
artística e cultural em campanha

de combate ao bullying

Ações
humanitárias

Deslocamentos
populacionais

A migração internacional atual

Muros e barreiras: racismo xenofobia

Refugiados

Hierarquia da rede urbana

Direito à cidade

Urbanização

Megacidades e
megalópoles

CNT: problemas
ambientais urbanos
decorrentes da ação

humana

Muros e barreiras: racismo xenofobia

Refugiados

Mobilidade urbana e
o direito à moradia Gentrificação e favelização

Desigualdades sociais

Estratificação social

Mobilidade social

Direitos civis, políticos e sociais
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