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Área de Conhecimento: Ciências Humanas e Linguagens
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e Rita de Cássia de Oliveira Reis
* Será ofertada apenas uma turma, na qual atuarão as duas professoras.
Semestre que será ofertada:            1º Semestre ( x )                2º Semestre: (   )

Dia da semana da disciplina: ( ) Segunda-feira    ( x ) Terça-feira    (   ) Quarta-feira

Horário: ( x ) 1º Horário (das 14h às 15h30)     (   ) 2º  Horário (das 15h45 às 17h15)

Número de turmas que serão ofertadas: 1 (20 alunos)

Projeto Interdisciplinar     sim (    )    não ( x ) - Departamentos envolvidos:
Carga horária: 32 horas

Séries para as quais a disciplina será ofertada: 1ª. série do Ensino Médio

Ementa:

A disciplina aborda as diferentes formas de organização e participação política entre os povos
do Mundo Antigo e Medieval a partir do estudo das estruturas jurídicas por eles constituídas.
Analisa as principais fontes do Direito Antigo e Medieval, os principais Códigos de Leis e as
formas participação e mecanismos de exclusão política e social estabelecidos no contexto dos
processos de disputas de poder. E ainda, analisa as influências das estruturas jurídicas e
códigos na construção dos conceitos modernos  de democracia e cidadania.

Objetivos

Analisar as influências das estruturas jurídicas e códigos de leis dos povos antigos e
medievais na construção dos conceitos modernos de democracia e cidadania.

Analisar a relação entre as estruturas jurídicas dos povos antigos e medievais com as formas
de organização e participação política, e com mecanismos de exclusão política e social em
processos de disputas de poder das sociedades .

1 Obs.: É necessário especificar, quando forem ofertadas duas ou mais turmas, se haverá um professor
diferente para cada turma ou se um único professor será o responsável pela disciplina, pois este é um dado
importante quando da elaboração do horário.



Conteúdo Programático

Eixo 1 - Códigos jurídicos e a organização política no Mundo Antigo -  4 aulas

O Código de Hamurabi - Mesopotâmicos

A Lei Mosaica - Hebreus

A Lei das XII Tábuas dos Romanos

Eixo 2 - Cidadania e Democracia: exclusão e participação política em debate - 4 aulas

Legisladores Gregos: Drácon e Sólon

Oligarquias e poder político na Grécia Antiga e no Brasil

Eixo 3 -  Disputas políticas e sociais na República Romana - 4 aulas

As Fontes do Direito Romano

Magistrados e Tribunos da Plebe: relações patrícios x plebeus;

Corpus Juris Civilis - Código de Justiniano

Eixo 4 - Idade Média: os imaginários sobre o poder político real - 4 aulas

Direito Canônico: dominação política e social da Igreja Católica

Direito Germânico e contrato Feudo-Vassálico Medieval

As influências dos Direitos Romano e Germânico no Codificação Moderna

Metodologia

A proposta metodológica consiste em as aulas dialogadas, debates e em atividades,
fundamentadas em análise de documentos históricos e textos historiográficos, são
consideradas fundamentais no processo de construção do conhecimento histórico. As aulas
dialogadas e as atividades propostas aos/às alunos/as objetivam incentivar a leitura e a
interpretação de diferentes tipos de textos e também estimular a expressão em diferentes tipos
de linguagem: escrita e oral.

Avaliação

O processo de avaliação será realizado de forma contínua por meio de um conjunto de
atividades desenvolvidas ao longo da disciplina (atividades para casa, atividades em sala
podendo ser individuais e/ou em duplas com ou sem consulta, apresentações de trabalhos em
grupo, autoavaliação, etc.). As atividades são relacionadas ao conteúdo ensinado em sala e
têm como objetivo avaliar a formação de noções/conceitos; a aquisição de diferentes
habilidades cognitivas (observação, comparação, interpretação, argumentação, análise e
síntese); a realização de procedimentos (leitura e produção de textos, interpretação de
documentos históricos e textos historiográficos, investigação e debate de problemas) e o
desenvolvimento de um conjunto de atitudes éticas e críticas.
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