DISCIPLINA DE HISTÓRIA
OBJETIVOS:
1ª Série


Compreender o comportamento dos agentes históricos – classes sociais, instituições
políticas e religiosas, grupos econômicos e organizações representativas da sociedade
– num determinado momento daquele processo, momento esse localizado no tempo e
no espaço.



Traduzir os conhecimentos adquiridos na área em resolução de problemas cotidianos,
ainda que na expressão de opiniões concisas e apontamentos oportunos que abranjam
a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais.



Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas sobre sua vida
pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social

percebendo-se e agindo enquanto sujeito histórico e agente social.
2° Série


Compreender as linhas gerais do processo histórico em seus aspectos econômicos,
sociais, políticos e culturais.



Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de múltiplas origens em
que pesem fatores naturais, humanos e ideológicos.



Traduzir os conhecimentos adquiridos na área em resolução de problemas cotidianos,
ainda que na expressão de opiniões concisas e apontamentos oportunos que abranjam

a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais.
3ª Série


Desenvolver discussões capazes de apresentar aos estudantes a atualidade da
construção histórica produzida por diferentes sociedades humanas.



Fornecer subsídios teóricos que permitam uma melhor leitura da realidade e sua análise
independente.



Preparar os estudantes para diferentes tipos de avaliação em que são desafiados quanto
ao conhecimento histórico.

CONTEÚDOS
1ª Série


O que é História?



Pré História.



Egito Antigo.



Civilizações mesopotâmicas.



Os Hebreus e a Palestina.



Fenícia.



Pérsia.



Grécia: das origens às Cidades-Estado.



Grécia: apogeu e decadência.



A cultura grega.



Roma: das origens à República.



Expansão territorial e crise da República romana.



A fase Imperial: apogeu e decadência de Roma.



A cultura romana.



O Império Bizantino.



Os árabes e o islamismo.



Povos bárbaros. O reino Franco e o império Carolíngio.



Feudalismo.



As Cruzadas.



Renascimento comercial e urbano.



Novos delineamentos de forças políticas na Biaxa Idade Média.



Reis, nobreza e Igreja: tensões e acomodações.



A crise do século XIV.



A cultura medieval.



Renascimento cultural.



Expansão Marítima e comercial europeia.



A América que os europeus encontraram.



A Reforma Protestante.



A Contrarreforma.



Absolutismo.



Mercantilismo.



Absolutismo português.



Absolutismo espanhol.



Absolutismo francês.



Absolutismo inglês.



As revoluções inglesas do século XVII.



Conquista e colonização das Américas.



Colonização espanhola da América.



Colonização inglesa da América.



Os primeiros contatos dos portugueses com os nativos da América.



Sistema português de colonização na América.



O cultivo da cana de açúcar na exploração lusitana do Brasil.



Domínios estrangeiros sobre territórios portugueses.



Os holandeses e suas contribuições no nordeste brasileiro.



Consequências do "Brasil holandês".



Do litoral ao interior: a construção do território brasileiro.



Tratados e limites. A legitimação do domínio territorial.



Como o deslocamento do poder na Europa repercutiu na América lusitana.



A mineração no Brasil.



Modificações sociais trazidas pela mineração.



O declínio da atividade mineradora e suas repercussões.



Escravismo no Brasil colonial.



A cultura no Brasil colônia.



As rebeliões coloniais e as tensões no interior da sociedade.



As rebeliões coloniais e a responsabilidade metropolitana.



Iluminismo: pensamento revolucionário.



Iluminismo: pensamento reformador.



Independência dos Estados Unidos da América.



As revoltas contra a metrópole portuguesa e a Inconfidência Mineira.



Revolta emancipacionista no Brasil colonial: Inconfidência Baiana.

2ª Série


Revolução Industrial: antecedentes e características



Os efeitos da primeira Revolução Industrial



Colapso estrutural do Antigo Sistema Colonial



Antecedentes da Revolução Francesa



Da Assembleia dos Estados Gerais à Assembleia Legislativa



Da Assembleia Legislativa ao Diretório



Período Napoleônico



Era Napoleônica: repercussões na América – Vinda da Família Real ao Brasil



Era Napoleônica: processos de emancipação nas Américas



O Congresso de Viena



O processo de independência política do Brasil



Primeiro Reinado: da independência à Constituição de 1824



A abdicação de D. Pedro I e o Período Regencial



Regências: política interna e rebeliões



O século XIX e as novas doutrinas sociais



Unificações italiana e alemã.



Estado, território e o povo nos EUA do século XIX



A Guerra de Secessão americana



O caudilhismo da América Espanhola e seus desdobramentos



O Segundo Reinado: política interna



O Segundo Reinado: política externa



O Segundo Reinado: mudanças econômicas e socioculturais



Ciência e ideologia científica na construção do novo imperialismo europeu



A “partilha” afro-asiática pelas potências industriais



Primeira Guerra Mundial: antecedentes e caracterização



Primeira Guerra Mundial: transcurso e desfecho



A Revolução Russa: do imperialismo russo, da modernização, da crise e da queda do

czarismo


Da “ditadura do proletariado” ao stalinismo



Ideais republicanos e a queda da monarquia do Brasil



Rupturas e continuidades na República Velha.



A República oligárquica brasileira: política, economia e sociedade.



As contestações ao domínio oligárquico na República Velha.



A Crise de 29 e a Grande Depressão.



Fascismo.



Nazismo.



O Brasil diante da crise mundial: política, economia e sociedade.



Era Vargas: Estado Novo (1937-1945).



9 Segunda Guerra Mundial: antecedentes e expansão do Eixo.



Segunda Guerra Mundial: a ofensiva aliada e o desfecho.



A expansão do socialismo.



A Descolonização da Ásia e da África.



O mundo polarizado: a Guerra Fria.



Mundo dividido entre ricos e pobres: a questão do subdesenvolvimento.



Oriente Médio: questões religiosas, políticas e econômicas.



Populismo: caracterização e seus aspectos no Brasil.



O Brasil e o nacionalismo econômico: rupturas e continuidades.



O Brasil e o nacional-desenvolvimentismo: rupturas e continuidades.



Revoluções sociais latino-americanas: México e Cuba.



Guerra Fria: da coexistência pacífica às tensões cubanas.



A crise do populismo no Brasil: Jânio e Jango.



O Golpe de 1964 e os primeiros anos do Regime Militar brasileiro.



O Brasil e o Regime Militar: do milagre econômico ao fim dos anos 1970.



Regimes Militares na América Latina.



Guerra Fria: da Guerra do Vietnã ao projeto "Guerra nas Estrelas".



Abertura política no Brasil tutelada pelos militares.



A crise do socialismo.



A construção da democracia brasileira.



A redemocratização na América Hispânica e o neopopulismo.



A “nova” ordem mundial.



Crise contemporânea: impasses do mundo globalizado.

3ª Série


Introdução aos estudos históricos e história da hominização e humanização.



As civilizações antigas do Oriente.



Expansão marítimo-comercial ibérica.



Grécia I (dos primórdios ao período arcaico).



Grécia II (do período clássico ao helenístico e cultura grega).



O Brasil antes de Cabral.



Roma I – monarquia e república.



Roma II – império (27 a.C.-476 d.C.).



Colonização: a administração colonial.



Cultura greco-romana.



Idade Média oriental (Império Bizantino e Império Islâmico).



Colonização: economia e sociedade açucareira.



Invasões bárbaras e Império Carolíngio.



Feudalismo.



Domínio espanhol e invasões holandesas.



Cruzadas.



Renascimento Comercial e Urbano.



Povoamento: da faixa costeira à interiorização.



Cultura medieval.



Crise do século XIV.



Economia e sociedade mineradora.



O Estado moderno: origens e teorias.



Expansão marítimo-comercial europeia.



Revoltas nativistas.



África e Ásia antes dos europeus.



América antes dos europeus.



Revoltas anticoloniais.



Colonizações espanhola e inglesa.



Renascença e Revolução Científica.



O período joanino (1808-1821).



Reforma Religiosa (I)



Reforma Religiosa (II)



O processo de independência.



Absolutismo e mercantilismo (França e Inglaterra).



O fim do absolutismo inglês: as revoluções do século XVII.



Primeiro Reinado.



Iluminismo (I).



Iluminismo (II).



Período Regencial.



Revolução Industrial.



Independência dos Estados Unidos da América.



As revoltas regenciais.



Revolução Francesa I.



Revolução Francesa II.



Segundo Reinado: política interna, economia e sociedade.



A era napoleônica.



O Congresso de Viena.



Segundo Reinado: política externa.



A independência da América espanhola.



Liberalismo e nacionalismo.



Crise da monarquia.



Revolução Industrial e movimentos operários.



Unificações italiana e alemã.



República da Espada.



Os Estados Unidos no século XIX.



O imperialismo na América, Ásia e África no século XIX.



República Oligárquica I.



A paz armada



Primeira Guerra Mundial (1914-1918).



República Oligárquica II.



Revolução Russa I.



Revolução Russa II.



República Oligárquica e a Revolução de 1930.



Fascismo.



A Crise de 29.



Era Vargas: governos provisório e constitucional.



Nazismo.



Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (I).



Era Vargas: Estado Novo (1937-1945).



Segunda Guerra Mundial (1939-1945) (II).



Mundo bipolarizado: Guerra Fria e conflitos quentes (caracterização).



República Populista.



Descolonização afro-asiática: encaminhamentos diferenciados (casos) I.



Descolonização afro-asiática: encaminhamentos diferenciados (casos) II.



República Populista e o Golpe de 1964.



Revolução Mexicana.



Populismo na América Latina.



Regime militar: de 1964 a 1974.



Revolução Cubana.



Governos militares na América Latina.



Regime militar: de 1974 a 1985.



Crise do socialismo real.



Globalizações: impasses, desafios e incertezas.



Nova República.

