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Que o aluno:

1. Perceba a relação entre o nível político 

(Revolução) e o nível ideológico 

(Iluminismo).

2.

a) Assimile o conceito de revolução;

b) Entenda revolução como a crise de 

uma hegemonia de classe;

c) Relacione revolução como um conflito 

entre classes fundamentais.

3. Tome contato com eventos históricos mais 

contemplados pela historiografia:

a) Revolução Francesa – relação de 

ideias iluministas com realizações da 

Revolução Francesa; relação da 

política nacional de um Estado 

soberano com a política internacional.

4. Perceba a Revolução industrial como a 

implantação gradual de um novo modo de 

produção.

5. Entenda o Socialismo e o Liberalismo 

como um conflito ideológico e político.

1. O Iluminismo e a Revolução 

Francesa.

2. A Revolução Francesa.

3. O Estado moderno e a família.

4. A Revolução Industrial.

5. Socialismo e Liberalismo.

6. A Unificação Alemã.

7. A Revolução Americana.

Conceitos a serem desenvolvidos

1. Homem Universal, Direitos 

Naturais, Progresso, Razão.

2. Revolução, hegemonia, conflito de 

classes.

3. Revolução, ideologia, classe 

fundamental, Estado. Meios de 

produção, mais-valia, acumulação 

de capital, relações assalariadas de

Questões problematizadoras

1. Existe relação racismo e escravidão no

Brasil? Como explicar a persistência 

do racismo decorrido tanto tempo 

desde a Abolição?

2. É possível impor uma “verdade 

religiosa”? A religião é necessária para

manter uma ordem social?

3. O que é uma revolução?

4. Os problemas levantados  pelos 

iluministas que inspiraram a Revolução

Francesa foram superados pela 

história? Quais são as diferença do 

significado de revolução no sentido 

econômico, no social e no político? 

Podemos considerar o Brasil como um

país independente e soberano?

5. O Estado brasileiro está presente na 

vida familiar? De que maneiras?



6. Perceba a importância da Unificação 

Alemã na política europeia do século XIX.

7.

a) Amplie o conceito de família;

b) Distinga formas tradicionais e 

modernas de controle da vida social;

c) Perceba que a moral coletiva pode 

funcionar como cimento social.

8. Perceba que a Revolução Americana 

representou um momento histórico 

primordial para o desaparecimento do 

sistema colonial na América.

produção. Independência, 

soberania, modernidade, divisão 

internacional do trabalho.

4. Público, privado, casamentocivil, 

dessacralização, relações públicas 

e privadas de poder.


