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Moderna Plus – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO

Natureza em transformação
O estudo da transformação da natureza pela ação humana 
abordando sua importância para o desenvolvimento da nossa 
espécie; e a analise de formas de interação de diversas 
sociedades com o meio ambiente na atualidade, visando a 
reflexão sobre a importância da conservação da biodiversidade e 
dos ecossistemas.

Globalização, emancipação e 
cidadania
O que é o fenômeno da globalização, suas implicações políticas, 
culturais, filosóficas, sociais e econômicas e os seus impactos sobre 
o efetivo exercício da cidadania. 

Poder e política
Conceitos, teorias e processos fundamentais das relações entre 
poder, política, Estado, território e sociedade civil a fim de 
promover a consciência crítica política e o fortalecimento dos 
princípios democráticos.

Trabalho, ciência e tecnologia
Desenvolvimento científico e tecnológico e seus impactos no 
mundo do trabalho, com objetivo de pensar sobre as 
desigualdades na produção e distribuição de riquezas e 
conhecimento, e na ocupação e no uso do espaço. 

Sociedade, política e cultura
Aspectos do desenvolvimento cultural humano que permitiram a 
constituição de estruturas sociais complexas para pensar sobre a 
diversidade de modos de vida e os conflitos entre os indivíduos 
que delas fazem parte.

Conflitos e desigualdades
Conflitos de ordem política, social e econômica que marcaram os 
séculos XX e XXI e algumas das tensões e desigualdades sociais 
presentes na contemporaneidade a fim de valorizar a paz e o 
respeito aos direitos humanos.
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NATUREZA EM TRANSFORMAÇÃO

NATUREZA EM
TRANSFORMAÇÃO

BIODIVERSIDADE AMEAÇADA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DIFERENTES MODOS DE INTERAÇÃO
HUMANA COM O MEIO AMBIENTE

Biointegração (reduzir, reutilizar, reciclar)

Consumo sustentável

CNT - Preservação e conservação da biodiversidade

Meio ambiente e
produção de alimentos

Segurança e soberania alimentar e
agricultura familiar

Surgimento do ser
humano e sua expansão

pelos continentes

Evolucionismo CNT - Teorias sobre o surgimento da vida

Nomadismo Desenvolvimento de novas tecnologias (
domínio do fogo, produção ferramentas etc.)

Sedentarização Revolução
Agrícola

Formação das
cidades e do Estado

Mesopotâmia; Egito;
Grécia e Roma antigas

Ocupação do continente americano

Povos indígenas do atual
território brasileiro

Povos pré-colombianos:
Mesoamérica e Andes

Exploração de recursos
naturais: justiça, desigualdade

e conflitos ambientais

Movimentos sociais (lutas pela
terra, ambientalistas etc.)

Relação entre campo e cidade

Diferentes perspectivas
filosóficas sobre natureza

Racionalismo, Empirismo, Teoria crítica

Revolução Científica

Pré-socráticos, Aristóteles

Ética aplicadaBioética

Desafios da sustentabilidade

Natureza e ações
antrópicas

Estrutura geológica e formas do relevo

Tempo atmosférico e clima

Ciclo hidrológico e biomas terrestres

Recursos naturais e sustentabilidade

Mudanças climáticas

Emergência da
questão ambiental

Poluição do ar, da
água e do solo

Produção de energia
no mundo e no Brasil

Políticas ambientais
no Brasil

Globalização da
agenda ambiental
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GLOBALIZAÇÃO, EMANCIPAÇÃO E CIDADANIA

GLOBALIZAÇÃO,
EMANCIPAÇÃO E CIDADANIA

Crise da subjetividade
e filosofia da diferença

Achille Mbembe: racismo e necropolítica

Dialética e
materialismo

Psicanálise, fenomenologia e
existencialismo

Biopoder, desconstrução e devir:
Foucault, Derrida, Deleuze

Narcisismo e hiperconsumismo
na pós-modernidade

Ética e felicidade Selfies nas redes sociais

Cidadania e direitos humanos
no mundo globalizado

Direitos civis, políticos e sociais do cidadão

Deslocamento de imigrantes e refugiados

MOVIMENTOS SOCIAIS E
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Movimentos dos trabalhadores, estudantil,
feminista, negro, indígena e LGBTI

SENTIDO E IMPASSES DA
GLOBALIZAÇÃO NO SÉCULO XXI

Globalistas e céticos

Blocos econômicos e processos de integração e
exclusão

Redes digitais Monopólio e democratização da informação
MAT - Modelos matemáticos para

difusão de informação de interesse
público em ambientes digitais

Redes de comunicação e
transporte no mundo globalizado

Inserção do Brasil nas redes globalizadasInternacionalização
da economia

Comércio mundial e
integrações econômicas

Inserção desigual dos países
na economia mundial

Flexibilização geográfica de empresas

Consolidação do capitalismo mundial

Aprofundamento da divisão
internacional do trabalho

Crises no capitalismo:
liberalismo e keynesianismo

Emancipações políticas americanas

Impasses entre elites povoadoras
coloniais e elite europeia

Independência política e
permanência de desigualdade social

Impactos sociais das colonizaçõesExploração dos nativos americanos e
de africanos escravizados

Constituição de impérios
coloniais na América

Espanhóis e ingleses em território americano

Expansão marítima
europeia

Mercantilismo e
formação do capitalismo

LGG – Leitura contextualizada
de pintura do século XVII
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TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Técnica, trabalho e lazer Teorias filosóficas

Sentidos filosóficos do trabalho Comunidades tradicionais Sociedade industrial

Ciência e ética Método experimental, ciências
humanas e valores científicos

Trabalho e desigualdade social

CNT – Mudanças e permanências
socioeconômicas no Brasil

Flexibilização
da legislação

trabalhista

Precarização do
trabalho e

pobreza

Desigualdade
racial e de

gênero

Organização do trabalho industrial Taylorismo, fordismo e toyotismo

Teorias sociológicas sobre o trabalho Marx, Weber e Durkheim

Produção e distribuição de riquezas

Estratificação social, desigualdades e pobreza

Trabalho, gênero, etnia e vulnerabilidade

Democracia

Modelos de produção
agrícola no Brasil

Produção familiar e
tradicionalAgroindústria

CNT - Uso de máquinas
robotizadas e drones para

incrementar a produção agrícola

Urbanização e trabalho no BrasilÊxodo rural e deslocamentos
populacionais

Rede e hierarquia
urbana

Expansão industrial

Divisão internacional
do trabalho

Flexibilização dos
processos produtivosPrecarização do trabalho

Distribuição
espacial da indústria

Modelos de
industrialização

Indústria e inovação
tecnológica no Brasil

Modernidade e colonização

Tráfico transatlântico

Escravidão e racismo

América colonial

Servidão e escravidão na
Antiguidade e na Idade Média

Egito, Mesopotâmia, Grécia e África

Feudalismo

Industrialização e trabalhoOrganização dos trabalhadoresMulheres trabalhadoras
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PODER E POLÍTICA

PODER E POLÍTICA

DEMOCRACIA NA CONTEMPORANEIDADE
Crise da

representação política
Uso das redes sociais na

atuação política

O exercício do poder
Poder econômico, ideológico e político

Relação entre Estado e sociedade civil Formas de organização do Estado moderno

Expressões da democracia

A CIÊNCIA POLÍTICA

Direta, representativa e participativa

Sistemas de governo e modos de participação
política

Liberalismo e socialismo na contemporaneidade

Ordem mundial
contemporânea

Sistema bipolar: da Guerra Fria
ao fim da União Soviética e

ascensão dos Estados Unidos

Sistema multipolar: a coexistência
das potências Estados Unidos, Japão,

Alemanha, China, Rússia e Índia

Territórios em
disputa: Tibete,

Caxemira, Curdistão

Cartografia e geopolítica LGG – Leitura crítica de mapa-múndi pictórico do
século XIX

DIVISÃO POLÍTICO-
TERRITORIAL DO MUNDO

Constituição da
América Latina e

formação territorial do
Brasil

Descolonização
da Ásia, da África

e da Oceania

Novos Estados nacionais
na Europa do século XX

Novas teorias políticasIdeias socialistas, anarquistas e movimentos
operários

Fortalecimento do
nacionalismo no século XIX

Consolidação da ordem burguesa e
ampliação das ideias liberaisUnificação italiana e alemã

Revolução Francesa

Da crise do Antigo Regime à
proclamação da república

MAT – Uso da Constante de Planck no
Sistema Internacional de Unidades (SI)

Centralização do poder monárquico
Formação de Estados modernos na Europa

Absolutismo

Filosofia política na AntiguidadeNascimento
da pólis

Democracia
em Atenas

Sistematização do
pensamento ocidental:

Sócrates, Platão e Aristóteles

Teorias políticas na ModernidadeMaquiavel, Hobbes, Rousseau e Montesquieu

LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS



Moderna Plus – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
SOCIEDADE, POLÍTICA E CULTURA

SOCIEDADE, POLÍTICA E CULTURA

CULTURA E PODER

Xenofobia

Multiculturalismo Crença
Reflexões sobre a vida e a morte

Cosmogonia e cosmologia

Etnocentrismo

Cultura de massa Escola de Frankfurt: Horkheimer e Adorno

Indivíduo e sociedade

Perspectivas sociológicas clássicas e contemporâneas

Classes sociais

Ação individual e estrutura social

Processo de socialização Interação social e diversidade

Significados de cultura

Ideologia

Cultura popular e erudita

Surgimento da antropologia

Indústria cultural

Diversidade cultural no Brasil
Matriz étnica brasileira

Desigualdades étnico-raciais

Transição demográfica no mundoUrbanização no mundoMobilidade, moradia e problemas ambientais

Dinâmicas populacionaisFluxos
migratórios

Diversidade
cultural e exclusão

Desafios dos deslocamentos
populacionais no século XXI

Formação política
e cultural do Brasil

Processo de independênciaConflitos sociais e políticos

República

Construção da democracia

Autoritarismo

Ditaduras na
América Latina

Política e cultura
no Brasil

LGG – Diversidade
de manifestações

artísticas e culturais

CNT – Produção de etanol no Brasil (1970)

Cultura e linguagemComportamento animal e humano

EducaçãoTradição e rupturaEmancipação feminina

LEGENDA FILOSOFIA GEOGRAFIA HISTÓRIA SOCIOLOGIA OUTROS



Moderna Plus – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
CONFLITOS E DESIGUALDADES NA CONTEMPORANEIDADE

CONFLITOS E
DESIGUALDADES NA

CONTEMPORANEIDADE

Conflitos armados pós-Guerra Fria Geografia dos conflitos

África e América Latina

Ascensão do Terror

Grande Oriente Médio

Sociologia urbana

Conflitos
urbanos

Violência, segregação
socioespacial e gentrificação

Desvantagens de indígenas,
negros e mestiços

Mito da
democracia racial

Luta contra desigualdade racial

Questões étnico-raciais Desigualdade racial e
o racismo no Brasil

Racismo, preconceito,
discriminação e segregação

Reação: valorização
da interculturalidade

Violência

Psicológica, digital e estrutural Ilegítima do Estado

Perspectiva filosófica sobre regimes
totalitários e autoritários

Hannah Arendt

Direitos Humanos

Declaração Universal
dos Direitos

Humanos
Efetividade
e violações

Filósofos por trás da
construção do

conceito
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Desenvolvimento
capitalista-industrial
da Europa Ocidental,

EUA e Japão

Primeira
Guerra Mundial

Revolução Russa

Segunda Guerra
Mundial

CNT - Uso indevido de
conhecimentos científicos

para justificar
discriminação, segregação

e privação de direitos

Ascensão de regimes
autoritários e totalitários

Crise da década de 1930 (econômica, política e social)

Nacionalismo belicista e corrida armamentista

Neocolonialismo Expansão
colonial na Ásia

Partilha da África Darwinismo social

Características das colonizações
e resistências locais

CONSTITUIÇÃO E
ATUAÇÃO DA ONU

Pobreza, desigualdade
e exclusão social no
mundo e no Brasil

Formulação de indicadores
socioeconômicos e as medidas

de desigualdade

MAT – Interpretação de
índices socioeconômicos

Órgãos, agências, missões de paz
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