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SÉRIE CARGA HORÁRIA SEMANAL CARGA HORÁRIA ANUAL 

X 3ª 2 h/a 80 h/a 

X 4ª 2 h/a 80 h/a 
 

11. HISTÓRIA 

Carga horária total: 160 h/a - 133 h    

EMENTA: Processo de construção da sociedade no tempo e no espaço. 

Formação cultural do homem. Ascensão e consolidação do capitalismo; 

produção científica e tecnológica e suas implicações. Aspectos históricos, 

políticos, sociais e econômicos do Brasil e do Paraná – a partir das relações 

de trabalho, poder e cultura. Processo de urbanização: a apropriação das 

cidades, a questão habitacional e marginalização.   

 

CONTEÚDOS: 

 

3ª SÉRIE:  

- A Construção do sujeito histórico;  

- A produção do conhecimento histórico;  

- O mundo do trabalho em diferentes sociedades;  

- O Estado nos mundos antigo e medieval;  

- As cidades na História;  

- Relações culturais nas sociedades Grega e Romana na Antigüidade: 

mulheres, plebeus e escravos;  

- Relações culturais na sociedade medieval européia: camponeses, artesãos, 

mulheres, hereges e outros; 

- Formação da sociedade colonial brasileira;  

- A construção do trabalho assalariado;  

 



- Transição do trabalho escravo para o trabalho livre: a mão de obra no 

contexto de consolidação do capitalismo nas sociedades brasileira e 

estadunidense; 

- O Estado e as relações de poder: formação dos Estados Nacionais;  

- Relações de dominação e resistência no mundo do trabalho 

contemporâneo (séc. XVIII e XIX);  

4ª SÉRIE: 

- Desenvolvimento tecnológico e industrialização;  
- Movimentos sociais, políticos, culturais e religiosos na Sociedade Moderna;  
- O Estado Imperialista e sua crise;  
- O neocolonialismo;  
- Urbanização e industrialização no Brasil;  
- O trabalho na sociedade contemporânea;  
- Relações de poder e violência no Estado;  
- Urbanização e industrialização no Paraná;  
- Urbanização e industrialização no século XIX;  
- Movimentos sociais, políticos e culturais na sociedade contemporânea: é 

proibido proibir?;  
- Urbanização e industrialização na sociedade contemporânea;  
- O processo brasileiro de urbanização; 
- Globalização e neoliberalismo. 
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