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INTRODUÇÃO 

A presente proposta de operaciooalização do Guia Curricular de 
Estudos Sociais para o Primeiro Grau orientou-se no sentido de destacar 
unicamente os aspectos básicos e fundamentais ligados às atividades ine
rentes ao trabalho docente. Propõe-se, portanto, a sistematizar os con
teúdos gerais essenciais à formação intelectual do aluno, sem a preocupação 
em valorizar a informação por ela mesma, mas de utilizá-la como instru
mento de apreensão c interpretação da realidade e enriquecimento do 
patrimônio cultural. 

Apresentamos, inicialmente, os Objetivos Gerais da Área de Estudos 
Sociais, que permaneceram essencialmente os mesmos do Guia, em três 
grupos: os cognitivos, os de atitudes c os de habilidades. Eles traduzem 
os comportamentos que se espera obter dos alunos ao final do curso de 
Primeiro Grau. 

Para a consecução desses objetivos, julgamos imprescindível que ::l 

professor tenha segurança quanto ao conteúdo a ser ministrado, quanto 
à seleção das atividades didáticas mais pertinentes ao desenvolvimento de 
habilidades básicas e quanto à bibliografia que utilizará. 

Quanto às Sugestões Programáticas, tivemos o cuidado de dividi-las 
em quatro grandes ítens (em romanos, no texto) a fim de facilitar a 
organização do trabalho bimestral. Estes itens constituem-se nos assuntos 
fundamentais a serem tratados, sendo seguidos de sub-itens (em arábicos 
no texto) que os explicam. No conjunto, itens e sub-itens apresentam a 
coerência exigida no desenvolvimento do estudo proposto pelos temas c 
subtemas, que se interrelacionam para comporem a visão geral. Embora 
a relação dos sub-itens seja, algumas vezes, minuciosa, isto não significa 
que devam ser tratados todos dctalhadamente. Ao abordar os conteúdos 
programáticos, o professor deve ter sempre presente a preocupação de 
dosar com critério e cuidado as infarmaçõcs. Datao;, fatos, nomes, locais, 
descrições de paic;agenc; c de acidentes geográficos devem ser apresentadm 
em função do esclarecimento c concretização da visão geral que se pretende 
dar, sem resvalar para detalhes c minúcias desnecessárias à compreensão 
do processo global. :f: com essa preocupação que, antecedendo à Sugestão 
Programática por série (5.a e 6.a) c por disciplina (7.a e 8.a), procuramo'> 
esclarecer nossa posição em relação ao tratamento a ser dispensado aos 
temas c subtcmas. 
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Paralelamente à Sugestão Programática, organizamos um Projeto de 
Atividades Didáticas, pois é somente da integração de ambos que se conse
gue desenvolver no aluno as habilidades indicadas nos Objetivos Gerai~ 
da Area de Estudos Sociais. 

Ao elaborar o Projeto de Atividades Didáticas, optamos por uma 
minuciosa sistematização de procedimentos básicos que levasse o aluno 
a adquirir segurança, domínio e iniciativa em relação aos seus estudos. 
Partindo do pressuposto de que só se apreende um conteúdo na medida 
em que se conhece sua natureza, introduzimos algumas sugestões de 
atividades que conduzam o aluno à compreensão do trabalho desenvolvido 
pelo cientista social. 

Poderia parecer inoportuno propor tais atividades a alunos do Pri
meiro Grau, se não soubéssemos que elas são básicas para a compreensão 
de qualquer objeto de estudo. Assim é que o Projeto pretende ensinar 
o aluno a estudar de forma consciente e criativa. Existem inúmeras 
possibilidades de escolha de estratégias de ensino por parte do professor, 
cabendo, entretanto, em todas elas, a utilização de procedimentos por nós 
sugeridos no Projeto de Atividades Didáticas. 

Finalizando, gostaríamos de esclarecer que, ao considerarmos a 
bibliografia - destinada exclusivamente ao professor -, procuramos 
arrolar o maior número de obras que fossem escritas em português ou 
traduzidas c, ao mesmo tempo, facilmente encontradas. 
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OBJETIVOS GERAIS 

. . A_ Área ~e Estudos Sociais,. basic~mc~tc abrangendo ~s . campos ou 
diSCiplinas autonomas, de Geografia c H1stóna, tem como obJetivo o "ajus
tamento crescente do educando ao meio cada vez mais amplo e complexo 
em que deve não apenas viver como conviver, enfatizando o conhecimento 
do Brasil na etapa atual de seu desenvolvimento" (Parecer 853/ 71 do 
Conselho Federal de Educação) . 

E~te objetivo harmoniza-se com aqueles, mais amplos, estabelecidos 
pela lei 4024/ 61 - "compreensão dos direitos e deveres da pessoa hu
mana ... ", "respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem'' 
"fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional"' 
"desenvolvimento integral da personalidade humana c a sua participaçã~ 
na o_b~a do bem comu'!l"• ::preparo do in~ivíduo e da sociedade para o 
domim~ ??s recursos Cientificos. c tecnológicos que lhe permitam utilizar 
as p~ssibilidade~ e vencer as dificuldades do meio", "preservação e ex
pan.sao do Patnn;tônio Cultural" e "condenação a qualquer tratamento 
desigual po~ motivos de convicção filosófica, política ou religiosa, bem 
como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça" - além dos definidos 
para o ensino de 1.0 e 2.0 graus pela Lei 5692/ 71: "proporcionar ao edu
cando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades 
como elemeo,t~ de aut~-realizaçã?, qualificação para o trabalho e preparo 
para O exerCICIO COnSCiente da Cidadania". 

_Tais objetivos implicam, no conjunto do ensino de 1 .o grau, no Co
nbeomento e Compreensão da Realidade, na Valorização de Atitudes e 
Co~portamentos Propícios à Assunção das Responsabilidades Sociais, no 
Apnmoramento da Capacidade para Aplicar o Raciocínio Científico e na 
Aquisição de Técnicas Aplicáveis no Estudo da Realidade. 

, Para a co~s.ccução desses objetivos, sugere-se aos professores Con
te~dos ~rogramaticos c um Projeto de Atividades Didáticas, o qual cnca
mmbara o desenvolvimento das habilidades básicas pertinentes à Área de 
Estudos Sociais. 

1 - Conhecimento e Compreensão dn Realidade 

O professor deve assegurar que seus alunos estejam aptos a: 

C:ompreendcr os conteúdos básicos das Ciências Humanas, prin
~lpalmente da G~ografia e da História, a fim de empregá-los como 
mstrumentos de mterpretação e transformação da realidade. 
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Apreender o significado da interdependência entre os grupos hu
manos e ambientes c de sua mudança no espaço e no tempo, à 
luz das relações do homem com o homem e do homem com a 
natureza. 

Compreender como os grupos humanos se organizam c se orga
nizaram para valorizar os recursos naturais em seu benefício. 

Compreender que os grupos humanos estabdcceram relações de 
complexidade crescente, propiciando o surgimento de civilizações 
que se desenvolvem no sentido de uma interdependência cada 
vez mais ampla. 

Reconhecer a continuidade da luta do homem pela sua auto
-afirmação através da sistemática busca de sua liberdade de ex
pressão, representação c crenças. 

Adquirir uma visão atual do Brasil, de suas condições sócio
-econômicas c cultura is, ele sua posição no concerto das nações, 
assim como de sua ~volução. 

Valorização de Atitudes c Comportamentos Propícios à Assunção 
das Responsabilidades Sociai'i 

O professor dcYe assegurar que os seus alunos: 

Valorizem a democracia como sistema político que possibilita 
uma ampla participação social. 

Valorizem o respeito :1 dignidade de todo o ser humano. 

Respeitem as diversidades culturais dos vários grupos humanos, 
valorizando o sentimento de solidariedade entre os povos. 

Reconheçam e valorizem os esforços de indivíduos e grupos hu
manos que, em todos os tempos. vêm se empenhando na solução 
dos problemas econômicos, !'ociais, políticos e culturais em prol 
da melhoria das condições de vida da humanidade. 

R econheçam e respeitem os direitos c deveres do cidadão perante 
os seus semelhantes c a comunidade . 

Compreendam a~ responsabilidades do cidadão face aos deveres 
básicos para com a Nação. 

Valorizem o trabalho como elemento de auto-realização e instru
mento de bem-estar social. 

Valorizem os recursos do país, inclusive seu patrimônio histórico 
cultural e ecológico. 
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3 - Aprimoramento da Capacidade para Aplicar o Raciocínio Científico 

O professor deve a~segurar que seus alunos: 

Desenvolvam a capacidade de pensar crítica e construtivamente. 

Utilizem métodos adequados à observação, investigação c inter
pretação dos fenômenos da Natureza e do Homem. 

- Situem os fenômenos no conjunto das dimensões c relações 
espaciais c temporais. 

- Empreguem a investigação em suas diversas etupas, como o 
principal instrumento para o conhecimento c interpretação da 
realidade. 

4 - Aquisição de Técnicas Aplicáveis no Estudo da Realidade 

O professor deve assegurar que seus alunos: 

- Iniciem-se no trabalho de localização das fontes de informações. 

Utilizem-se de fontes manuscritas e impressas, assim como de 
recursos fotográficas. iconográficos, cartográfico:-, estatísticos c 
outros. 

Desenvolvam a preocupação crítica na análise c seleção das 
informações. 

Procedam à elaboração dl! dado~ c ü ~ua interpretação. 

PROJETO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS 

O trabalho do professor junto a \cus al unos depende da multiplicidade 
das situações próprias do ensino. A escolha da conveniência da realização 
de determinada atividade didática estará na dependência do conhecimento 
que o professor tenha de ~cus alunos, do estágio de desenvolvimento da 
matéria e do seu domínio sobre as técnicas pedagógicas. 

O ensino atual proporciona ao aluno atividaues que desenvolvem 
sua participação no processo de aprendizagem, desde que empregadas com 
pertinência: trabalho individual; t rabalho em equipes; discussões em 
painel ; aprc~entação de relatórios; projeção de filmes e slides; construção 
de perfis topográficos ; modelagem; confecção de cartazes; jornais murais; 
dramatizações; excursõe-;; entre' i~tas; exposições; debate~; elaboração de 
mapas e gráficos; visitas a museus, instituições nu cidades; audições 
musicais, etc. 

Ao realizar essas atividades o aluno irá con hecendo e dominando 
algumas habilidades fundamentais relativas ao conceito de espaço e de 
tempo assim como aquelas que envolvem observação, leitura e fichamento, 
análise e crítica, organização e generalização. 
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Os professores encontrarão o título SUGESTOES DE A TI V IDADES, 
apenas aquelas que foram consideradas BASICAS para o exercício de 
qualquer atividade intelectual, inerentes, portanto, às demais referidas no 
parágrafo anterior. Trata-se, principalmente, da leitura e compreensão de 
textos, mapas e gráficos. 

As atividades aqui propostas são apresentadas para um desen
volvimento gradativo ao longo das quatro séries, cabendo ao professor 
assegurar-se de que o aluno tem o domínio das etapas anteriores antes de 
desenvolver as subseqüentes. Foram planejadas de maneira a propiciar 
um desenvolvimento intelectual satisfatório do aluno, assim como familia
rizá-lo com alguns procedimentos próprios do trabalho cientüico. 
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Tema TI - FUNDAMENTOS D \ CULTURA BRASILEIRA 
s.a c 6.a séries (1) 

Em consonância com o que já foi estudado até a 4.a série c atendendo 
à necessidade de se manter a !.cqüência do contct1do programático, são 
propostos dois enfoques: 

- Conhecimento c compreensão do passado brasileiro e do processo 
econômico, político e social que se verificou à medida em que o 
território do país foi sendo ocupado. c valorizado. 

Compreensão da diversificação das condições naturais e culturais do 
território c da população c reflexão sobre os fatores de coesão que 
definem a nacionalidade e a unidade política do país. 

0) Os temas adotados são os mesmos que se encontram nos Gulas Curriculares 
para as Matérias do Núcleo Comum do Ensino de t.• Grau, cabendo ressaltar 
que o Tema I - A Criança e a Sociedade em que Yive é desenvolvido 
nas quatro primeiras séries. 
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Subtema 1 - O ESPAÇO GEOGRAFICO BRASILEIRO E 
O PROCESSO DE SUA OCUPAÇÃO -

(s.a série) 



Subtema 1 - O ESPAÇO GEOGRAFICO BRASILEffiO E O 
PROCESSO DE SUA OCUPAÇÃO- 5.8 série 

OBJETIVOS: 

Ao desenvolver o subtema o professor deve· 

- Apresentar o processo de ocupação humana como um sistema em que 
se relacionam os povoadores c a terra, através das condições peculiares 
que esta oferece, na diversidade dos aspectos encontrados. 

- Caracterizar o espaço natural do país em concomitância com as dife
rentes etapas do povoamento. 

- Destacar as condições econômico-sociais típicas nas diferentes partes 
do território, evidenciando os fatores de permanência ou de mudança. 

- Analisar a composição político-administrativa do território brasileiro 
à luz do processo histórico. 

- Demonstrar que o processo de ocupação c valorização territorial pelo 
homem é um fenômeno contínuo. 
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APRESENTAÇÃO DA SUGESTÃO 
PROGRAMÁTICA 

A sugestão programática da s.a série pretende possibilitar o conhe· 

cimento gradativo do território brasileiro à medida em que se desenrola 

o povoamento das diversas áreas. Cada item (discriminado nos sub-itens) 

propõe o tratamento integrado dos fatos históricos e geográíicos como 

componentes da mesma realidade. 

Os conteúdos são apresentados, de maneira geral, segundo a seqüência 

cronológica, sendo esta desrespeitada, em poucos momentos, a favor de 

uma melhor abordagem didática. 

Considera-se mais importante que, ao final do curso, o aluno tenha 

uma visão global do processo de ocupação do espaço geográfico, e não 

uma visão fragmentada de apenas algumas de suas etapas, em minúcias. 

Inicia-se o desenvolvimento da temática proposta com uma rápida 

apresentação do retrato geográfico do país, prossegue-se mostrando os 

diferentes momentos de sua ocupação: os seus primeiras habitantes com

preendidos através de seus próprios valores culturais; a chegada do europeu 

e seus esforços iniciais no sentido de fixar-se; as diferentes soluções que 

encontraram nas diversas regiões do país e as formas sociais e econômicas 

cada vez mais complexas que surgiram ao longo da história nacional. 

Embora haja semelhanças no processo de ocupação em diferentes 

épocas e regiões do país, selecionou-se para objeto de estudo o momento 

histórico e a área geográfica em que o fato se apresentou de forma mais 

significativa. 

Ao completar-se o panorama da evolução econômica e social do Brasil, 

oferece-se ao aluno as bases para o estudo da história política c da 

geografia regional, a ser ministrado na 6.a série. 
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SUGESTÃO DE CONTEúDO 
PROGRAMÁTICO 

I - O espaço geográfico brasileiro e os seus primeiros habitantes: 

1 - Localização geográfica e a divisão político-administrativa do 
Brasil. 

2 - O retrato do meio e a diversidade das paisagens naturais. 

3 - O primeiro povoador: o indígena, grupos e distribuição. 

4 - Atividades extrativas: a pesca no mar e nos rios; a caça e 
as características da fauna; a coleta e as características da 
flora. 

5 A incipiência da agricultura. 

6 - A cultura indígena: a organização tribal. 

I r - A ocupação do litoral pelo povoador europeu: 

1 - O litoral brasileiro e as condições para a fixação humana. 

2 - A expansão comercial européia na América. Os portugueses 
no Brasil. 

3 - A exploração do litoral: o pau-brasil e a colaboração inicial 
do indígena. A Mata Atlântica. 

4 A fixação do português: a agricultura. A solução açucareira. 
A Zona da Mata. O Engenho. As Vilas c as Câmaras 
Municipais. 

5 - A sociedade açucarcira e a família patriarcal. O conflito 
com o indígena. A escravidão negra. 

III - A ocupação do interior: O avanço da Colonização 

1 - A pecuária nordestina. O Sertão. A fazenda de gado e o 
vaqueiro. 

2 - O bandeirismo como alternativa de São Paulo para a supe
ração de sua pobreza e criação de novos recursos. O pla
nalto e os rios. O jesuíta e as missões. O apresamento. A 
descoberta do ouro nas Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 

-23-



3 - A mineração como atividade econom1ca centralizadora res
pondendo aos anseios Metropolitanos. As áreas de extração 
do ouro e do diamante. As Minas Gerais e a Legislação 
coercitiva. Os caminhos, o abastecimento e os transportes. 
A Sociedade c a vida urbana. O Barroco Mineiro. 

4 O extremo-sul pastoril. Os campos. A estância e o gaúcho. 
5 O nordeste e o algodão. A fazenda de algodão e o aumento 

da população escrava no Maranhão. 

6 - A Amazônia e as atividades extrativas. A borracha. A pre
sença do indígena. As drogas do Sertão. As missões reli
giosas e a conquista do território. 

IV - A Concentração do povoamento - o café e a industrialização: 

- A imigração estrangeira no sul do pafs. O quadro natural. 
Etnias imigrantes e as colônias. As influências culturais c 
as transformações sociais. 

2 - O roteiro do café: Do Vale do Paraíba ao norte do Paraná. 
A fazenda de café e o escravo. O colono e outras formas 
de trabalho livre. A sociedade cafecira. Modificações da 
paisagem cafceira. Comércio c exportação. 

3 - A industrialização: a concentração urbana. Os inícios da 
industrialização. A fábrica. O operário. As áreas indus
tnais. As Metrópoles. As migrações internas. A socie
dade urbano-industrial. 

4 - Os atuais meios de comunicação e as inter-relações regionais. 
A criação de Brasília. As estradas de ferro e de rodagem. 
A aviação c a navegação. As transformações culturais, o 
rádio, o cinema, televisão tendendo a uniformidade dos cos
tumes. 

V - Sugestões de Atividades Didáticas: 

Considera-se importante que o aluno: 

- aprenda a utilizar mapas geográficos, históricos e livros; 
- conheça as unidades de tempo; 

distinga as idéias expostas num texto, classificando-as em 
essenciais c secundárias. 

Quanto à representação do espaço: MAPAS 

O aluno deverá elaborar mapas geográficos e históricos do Brasil c 
também utilizar Atlas, de forma a que, orientado pelo professor, 
comece a reconhecer: 

os diferentes tipos de mapas (símbolos e convenções); 
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o significado das legendas; 
a utilização das escalas; 
os instrumentos de orientação c localização aplicando-os nos 
mapas. 

Quanto à representação do tempo: LINHA DO TEMPO 
O aluno deverá elaborar linhas do tempo em escala de acordo com 
com o assunto a ser desenvolvido. 

Quanto a LIVROS: 

O aluno deverá ter oportunidade de ler o livro de classe, livros 
juvenis de conteúdo histórico e geográfico, ou outro qualquer, 
segundo o critério do professor, assegurando: 

o reconhecimento e a utilização do livro (índice, capítulos, 
introdução, vocabulário, leitura complementar, ilustração, con
venções utilizadas, etc.); 

- a elaboração de uma ficha bibliográfica; 

Quanto a TEXTOS: 

Em todos os momentos da aprendizagem, o professor deve apoiar 
sua ação didática no estudo de textos simples (do próprio livro 
indicado, de outros livros, de Jornais, etc.) tendo o cuidado de 
assegurar sua compreensão através das seguintes ETAPAS DE 
TREINAMENTO DA LEITURA: 

identificação da natu~eza do texto c do autor (a cargo do 
professor); 
leitura c seleção dos vocábulos desconhecidos (uso do dicioná
rio); 
numeração dos parágrafos; 
destaque das idéias contidas em cada parágrafo; 

- esquematização e ordenação das idéias ; 
- relacionamento das diversas idéias ressaltando o sentido funda-

mental do texto. 

Observação: A leitura de textos deve estimular a curiosidade intelectual 
do aluno, oferecendo-lhe oportunidade de expor dúvidas ou 
propor questões que devem ser discutidas na classe. 

OI 

02 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA (2) 
ANDRADE, Manoel Correia de, Paisagens c Problema-; do Brasil, 

São Paulo, Editora Brasiliensc, 1968. 

ANDRADE, Manoel Correia de, A Terr.t c o Homem no Nordeste, 
São Paulo, Editora Brasiliensc, 1964. 

(2) A relação de obras gerais que abrangem os conteúdos programáticos das 
várias séries encontra-se no final desta publicação. A bibliografia citada tem 
caráter Indicativo e não exaustivo. 
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03 - AZEVEDO, Aroldo de, Geografia do Brasil - Bases Físicas, Vida 
Humana e Vida Econômica, São Paulo, Cia. Editora Nacio
nal, 1971. 

04 - AZEVEDO, João Lúcio de, Êpocas de Portugal Econômico, Lisboa, 
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Janeiro, Colégio Pedro li, 1966. 
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Subtema 2 -A FORMAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRJ 
E A DIVERSIFICAÇÃO REGIONAL 

(6.a série) 



Subtema 2 - A Formação do Estado Brasileiro c a Diversificação 
Regional: (6.a série) 

OBJETIVOS: 

Ao desenvolver o subtema o professor deve: 

Analisar o processo de evolução política de forma a assegurar o conhe
cimento dos problemas econômicos c sociais que caracterizam as dife
rentes fases da formação do Estado Brasileiro. 

- Caracterizar as disparidades regionais e apresentar as iniciativas ten
dentes a atenuá-las. 

- Apontar a diversificação das realidades regionais como um fato signi
ficativo no conjunto das condições enfrentadas pelos regimes políticos 
que se sucederam no país. 

- Explicar as disparidades regionais, não apenas como fatos relacionados 
às condições naturais mas, principalmente, como decorrência da herança 
histórica. 

- Destacar que, dentro de um quadro regional diversificado, existem 
traços de coesão, denominadores comuns responsáveis pela unidade 
nacional. 
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APRESENTAÇÃO DA SUGESTÃO 
PROGRAMA TICA 

A sugestão programática para a 6.a série refere-se ao estudo da 
evolução da história política e o da diversificação regional do Brasil. 

Considerando as dificuldades de seleção de conteúdos de tal ampli
tude, a proposta temática tende a ser indicativa, apresentando opções 
diferentes a serem exploradas. Desta forma, os sub-itens em algarismos 
arábicos apresentam, inicialmente, os temas mais abrangentes, seguidos por 
outros mais detalhados, neles contidos. Deve ser assegurado que, no final 
do curso, tenham sido tratados os temas amplos, cabendo ao professor a 
escolha dos demais. 

Os itens devem ser vistos como um conjunto no qual as partes 
voltam-se para uma interpretação geral, destacando-se a importância de 
seu significado. 

Os dois primeiros itens pretendem oferecer ao aluno aspectos mais 
expressivos da história política c social do Brasil, preparando-os para a 
compreensão dos problemas atuais tratados nos itens subseqüentes. :e 
importante que se ressalte que as persistências das tensões políticas -
sociais durante o período monárquico são fruto da existência material. 

n do maior interesse que o período republicano seja visto em função 
de alguns de seus problemas principais, tais como: as rivalidades políticas, 
o surgimento de novos grupos sociais, a lavoura cafeeira, etc. 

Quanto aos itens III c IV o professor deverá caracterizar a situação 
atual do panorama geográfico brasileiro c seu papel no contexto mundial. 
Posteriormente, na divisão das regiões brasileiras, deve ficar claro não só 
o contraste existente entre as mesmas, como as possíveis semelhanças 
internas entre os dois blocos de regiões (Sudeste-Sul, Nordeste - Centro
Oeste - Amazônia) apresentadas na Sugestão Programática. Na abor
dagem dessas etapas, deve o professor preocupar-se com os conhecimentos 
geográficos brasileiros dentro de uma escala nacional. 
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SUGESTÃO DE CONTEúDO 
PROGRAMÁTICO 

I - O Nascimento do Estado Brasileiro e o regime monárquico: 

1 - A opressão do sistema colonial. A centralização político-ad
ministrativa. Q monopólio. Conflitos com a Metrópole: 
Emboabas, Mascates, Beckman, Felipe dos Santos, Inconfi
dência Mineira, Conjuração Baiana. 

2 - A vinda da família real c as novas condições da Colônia. A 
abertura dos portos. A revolução de 1817. A volta de D. 
João VI. A independência e o nascimento do Estado Bra
sileiro. 

3 - A organização do Estado monárquico. A Constituinte de 
1823 c a Carta Outorgada. A Confederação do Equador. 
O governo autocrático de D. Pedro I. Crescimento da opo
sição ao rei e aos portugueses. A abdicação. 

4 - A Regência e os conflitos político-sociais. A idéia federa
lista e os problemas sociais nas províncias: A cabanagem, 
A balaiada, A revolução farroupilha. A maioridade. Os 
partidos políticos. 

5 - A sociedade na segunda metade do século XIX. A escra
vidão. O café e a imigração. A modernização c a urba
nização. A abolição. O Partido Republicano, os militares, 
a Guerra do Paraguai e a proclamação da República. 

11 - O Estado Brasileiro sob a República: 

- A organização do Estado e a Constituição de 1891. As 
dificuldades de Deodoro da Fonseca. Floriano Peixoto e o 
Partido Republicano Paulista. 

2 - A política dos governadores. O coronelismo. A 1.a guerra 
mundial e as repercussões na economia brasileira. A socie
dade na terceira década do século. As contestações e o 
tenentismo. 
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3 - A revolução de 1930. O Estado Novo. A legislação traba
lhista. As indústrias de base. O Brasil na 2.a guerra mun
dial. O fim da ditadura de Vargas. 

4 - Os partidos políticos. A Constituição de 1946. A crise do 
presidencialismo. O parlamentarismo. A situação política, 
econômica e social. A revolução de 1964 e suas diretrizes. 

III - O Estado Brasileiro - as bases territoriais, o efetivo demográfico, 
as bases econômicas e a organização política: 

- Posição do território face ao continente, à distribuição das 
terras e águas, aos hemisférios e às zonas climáticas. Impor
tância da extensão. 

2 - A população brasileira. Composição e distribuição. 

3 - As bases da economia brasileira. Os principais produtos 
agrícolas c o papel da criação. O significado das atividades 
industriais. Natureza do comércio internacional. 

4 - Panorama atual do Brasil frente ao quadro internacional. 

IV - Diversificação regional e unidade nacional: 

l - Características fundamentais das condições naturais do terri
tório. As grandes regiões brasileiras. 

2 - O Brasil de Sudeste c a Região Sul. Brasil de Sudeste: área 
"core" do país. Urbanização e indústria. As relações com 
o restante do país. O Sul e a síntese entre a sociedade pas
toril tradicional e a sociedade do pequeno agricultor imi
grante. 

3 - Nordeste, Centro-Oeste e Amazônia. As várias faces do 
Nordeste: da Zona da Mata ao Sertão. Problemas econômico
-sociais e climáticos. A luta pelo desenvolvimento. O Centro-
-Oeste, suas bases físicas e as condições econômicas. A Ama-
zônia, seus recursos naturais e o problema de sua integração. 

4 - A diversificação regional e a unidade nacional. O denomi
nador comum dos traços básicos da herança histórica. O 
significado das raízes culturais. A interdependência econô
mica. A presença do Estado e os organismos da integração 
econômica e social. 

V - Sugestões de Atividades Didáticas: 

Considera-se importante que o professor retome as sugestões didá
ticas referentes à 5.a série ampliando-as através de: 
- comparação de dois textos; 
- utilização de tabelas e gráficos. 
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Quanto à comparação de dois textos: 

textos de mesma natureza (dois artigos de jornais, dois trechos 
de livros, duas cartas, etc.); 
análise de cada texto seguindo os passos indicados nas Etapas 
do treinamento da leitura (vide 5.a série); 

- diretrizes para a comparação: 
- autoria; 
- cronologia; 
- correlação das idéias essenciais e secundárias; 
- proposição de dúvidas e questões; 
- busca de respostas (em novos textos, em debates, na expli-

cação do professor, ou no planejamento de outras atividades 
didáticas). 

Quanto à utilização de tabelas c gráficos: 

- o aluno deverá: 

- construir tabelas utilizando referências restritas a sua própria 
experiência; 

- utilizar os dados quantificados nas tabelas elaborando gráficos 
de barra; 

- apreender o significado de gráficos sabendo traduzi-los em lin
guagem escrita e oral. 

Observação: A comparação sugerida pode ser estabelecida a partir de 
outros recursos didáticos, por exemplo: gravuras, fotografias, 
maquetes, etc. 
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03 ANDRADE, Manoel Correia de, Nordeste, Espaço c Tempo, 
Petrópolis, Editora Vozes Ltda., 1970. 

04 - ARAúJO FILHO, José R., Santos, o porto do Café, Rio de Janeiro, 
IBGE, 1969. 

05 - ASSOCIAÇÃO DOS GEóGRAFOS BRASILEIROS (SRSP), A 
Cidade de São Paulo, estudos de Geografia Urbana, São Paulo, 
Cia. Editora Nacional, 1958. 
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IBGE, 1968. 
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Rio de Janeiro, Editora Expressão e Cultura, 1976. 

14 - CALDEIRA, Clóvis, Fazendas de cacau na Bahia, Rio de Janeiro, 
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21 - FAUSTO, Boris, A Revolução de 30, São Paulo, Editora Brasilien
sc, 1971. 
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Tema 111 - A SOCIEDADE ATUAL: ANÁLISE E PROCES
SO DE FORMAÇÃO - (?.a e a.a séries) 



Tema III- A SOCIEDADE ATUAL: ANALISE E PROCESSO DE 
FORMAÇÃO- (7.a e s.a séries) 

Nas duas últimas séries do 1.0 grau, o tratamento do Tema UI será 
objeto de estudo das disciplinas de História c de Geografia, devendo o 
professor preocupar-se em integrar os objetivos através de dois enfoques: 

- A partir da consideração do legado dos povos antigos, e dando 
particular atenção aos aspectos mais expressivos da formação e evolução 
da "civilização ocidental", destacar como os fenômenos de relações 
espaciais se consolidaram, se modificaram ou se substituíram no tempo. 

- Ressaltar que o panorama atual, fruto das relações homem - meio, 
das relações homem - homem e das relações grupos humanos -
meio cultural, não é definitivo, como não o foi em nenhuma outra 
época, mas tão somente expressão de um momento no processo 
evolutivo. 
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Subtema 1 - GEOGRAFIA: - AS GRANDES PAISA
GENS DA SUPERFíCIE DO GLOBO E 
O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 
NATURAIS - (7.8 série) 



Subtcma 1 - GEOGRAFIA: - As Grandes Paisagens da Superfície 
do Globo c o Aproveitamento dos Recursos Naturais 
- (7.a série) 

OBJETIVOS: 

Ao desenvolver o subtcma o professor deve: 
Caracterizar as grandes paisagens naturais da superfície <.lo Globo, 
identificando-as como somatórias diferenciadas de recursos. 
Ressaltar que a utilização dos recursos da Natureza, a partir de condições 
técnicas e sociais sempre mais complexas, propiciou a criação de 
situações mais favoráveis para a sobrevivência humana. 

- Destacar que o aperfeiçoamento das técnicas não foi homogêneo em 
todas as partes do Globo, persistindo, na atualidade, técnicas de simples 
acomodações à natureza, ao lado de outras mais complexas que 
introduzem substanciais mudanças na superfície do Globo. 
Alertar para o fato de que, na medida em que o homem aprendeu a 
utilizar de forma cada vez mais eficaz os recursos do Globo, deve 
evitar a dissipação de tais recursos, sob pena de colocar em risco 
sua própria sobrevivência. 
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APRESENTAÇÃO DA SUGESTÃO 
PROGRAMÁTICA 

A sugestão programática para a 7.3 série procura ampliar o horizonte 
geográfico dos alunos, que estava restrito, nas séries anteriores, ao seu 
ambiente próximo (da 1.3 a 4.3 ) e ao território brasileiro (5.3 e 6.a). 

O professor, partindo de conceitos básicos não só na parte de geografia 
física, como humana e econômica, conduzirá o aluno a compreensão da 
integração desses fatos através do estudo das grandes paisagens naturais c 
culturais da superfície do Globo. 

Esse procedimento, liga-se à sugestão do conteúdo programático, onde 
no primeiro item (Traços Gerais das Condições Físicas da Superfície do 
Globo) c no terceiro item (Da coleta, caça e pesca à criação e agricultura), 
está enfatizada a parte conceitual, enquanto que no segundo item (As 
grandes paisagens naturais) e no quarto ítem (A indústria e as grandes 
paisagens culturais da superfície do Globo) procurar-se-á aplicar os conhe
cimentos nas grandes paisagens naturais e culturais. 

Devemos lembrar que não há necessidade de minúcias c detalhes no 
tratamento do conte(tdo proposto, o que acarretaria na perda da importante 
noção de conjunto. Será, portanto, uma abertura global do panorama 
mundial com a finalidade de preparar o necessário embasamento geográfico 
para, na 8.3 série, dedicar-se aos estudos regionais. 
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SUGESTÃO DE CONTEúDO 
PROGRAMA TICO 

I - Traços gerais das condições físicas da superfície do globo: 

- A distribuição dos continentes e oceanos. As terras cmersas 
c os oceanos. Distribuição dos continentes c oceanos. Distri
buição dos continentes e oceanos segundo a latitude. 

2 - Regiões Naturais e Regiões Geográficas. Região Natural: 
conceito, tipos c características. O H omem e as Regiões 
Naturais. As R egiões Geográficas c as Paisagens Culturais. 

3 Os grandes conjuntos climáticos. O problema da classificação 
dos climas. Os grandes tipos de climas. 

4 As grandes paisagens vegetais. Vegetação. Clima. Solo. 
5 - Traços morfológicos essenciais. As grandes formas de origem 

estrutural. As grandes formas originadas do modelado. 

li - As grandes paisagens naturais: 

- As paisagens das áreas equatoriais c tropicais quentes c 
úmidas. As paisagens equatoriais c as florestas pluviais. As 
paisagens tropicais c o papel das savanas. 

2 As grandes regiões áridas c semi-áridas tropicais e subtro
picais. Regiões áridas e semi-áridas com invernos frios. 

3 - As regiões subtropicais. Distribuição das áreas subtropicais. 
Características básicas das regiões de tipo mediterrâneo. 

4 - As montanhas c os plana ltos elevados. As diferenças dl.! 
lat itude e as paisagens das altas montanhas. Montanhas e 
planaltos elevados nas baixas latitudes. 

5 - As grandes paisagens das áreas temperadas. As paisagens das 
áreas temperadas de latitudes médias. As paisagens das áreas 
temperado-frias. 

6 - As regiões polares e subpolarcs. Distribuição. Regiões árticas 
c antárticas. Aspectos comparativos. 
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li! - Da coleta, caça e pesca à criação e agricultura: 

1 - Atividades extrativas: coleta, caça c pesca. Coleta, caça e 
pesca entre os grupos humanos primitivos: exemplos nas área'> 
tropicais e árticas. A pesca como atividade tecnicamente 
evoluída. A moderna indústria extrativa mineral e vegetal. 
A importância e distribuição das principais matérias-primas 
minerais. Recursos energéticos: sua importância e distribuição. 

2 - Da caça à criação de gado. A domesticação de animais e a 
criação como atividade econômica. Campos, savanas, prada
rias, estepes e os principais tipos de rebanhos. Distribuição 
das áreas de criação de animais de grande e médio porte. 

3 - Da coleta vegetal à agricultura. As grandes paisagens naturais, 
os principais centros de difusão de plantas cultivadas. A 
agricultura de roça: o exemplo do mundo tropical. Sistemas 
agrícolas tradicionais com grande emprego de mão-de-obra: 
o exemplo do Sudeste da Ásia. A agricultura de "plantation" 
e sua evolução. A agricultura com emprego de técnicas 
aprimoradas. 

IV - A indústria e as grandes paisagens culturais da superfície do globo: 

1 - A distribuição das grandes áreas industriais. A Revolução 
Industrial e a origem da indústria moderna. Fatores da concen
tração da indústria moderna nas áreas de latitude média do 
hemisfério norte. Problemas de difusão das atividades indus
triais nas áreas de baixas latitudes. 

2 - As relações entre os grupos humanos c o meio natural. O 
sentido das relações: Determinismo e Possibilismo. Relações 
entre o homem e o meio c os recursos naturais. O papel da') 
técnicas. 

3 - As grandes paisagens naturais e a distribuição dos quadros 
econômicos. Os problemas da valorização, distribuição, con
servação e renovação dos recursos naturais. 

V - Sugestões de Atividades Didáticas: 

Tendo o aluno sido iniciado, nas séries anteriores, em atividades 
preparatórias à compreensão do objeto geográfico, o professor 
desenvolverá outros procedimentos compatíveis com a disciplina, 
a saber: 
- leitura e compreensão de textos geográficos; 

reconhecimento visual das diferentes paisagens; 
superposição de mapas transparentes; 
utilização de enciclopédias. 
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Quanto à leitura c compreensão de textos geográficos: 

- O aluno deverá le r e coment ar, de preferência, textos de geó
grafos contemporâneos, artigos de jornais, revistas, etc. (vide 5.a 
série - Etapas de treinamento da leitura e 6.a série - Compa
ração de dois textos). 

O aluno deverá reconhecer os diferentes campos da geografia 
- econômica, humana c física - através de textos selecionados 
pelo professor. 

Quanto ao reconhecimento visual de diferentes paisagens: 

Baseando-se na observação de diferentes recursos: fotografias, 
gravuras, jornais, slides, excursões, etc., o aluno deverá: 
- elaborar relatórios, cartazes, jornais murais, modelage ns, etc. 

Quanto à superposição de mapas transparentes: 

- O aluno deverá elaborar diferentes mapas temáticos da mesma 
região, comparando-os. Ex.: relevo c bacias hidrográficas; clima 
c paisagens vegetais; distribuição populacional, relevo zonas 
climáticas c atividades econômicas. ' 

Quanto à utilização de enciclopédias: 

O aluno será orientado na consulta de enciclopédias, atentando 
para: 

as convenções usadas; 
índices por assunto; 
O'i verbetes c sua inter-relação. 

Observação: A utilização de enciclopédias pelo aluno é de grande valor 
educativo, desde que o professor oriente minuciosamente a 
consulta at ravés de questões que exijam respostas precisas de 
caráter informativo, evitando-se assim, cópias infrutíferas. 

OI 

02 

03 

04 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 

BLACHE, Jules, L'Hommc ct la Montagnc, Paris, Gallimard, 1950. 

DERRUAU, Max, L'Europe, Paris, Hachettc, s/d (Coleção Hachette 
Université). 

FAUCHER, Daniel, Geografia Agrária, Trad. Esp., Barcelona, 
Ediciones Omega, 1956. 

FEBVRE, Lucien, A Terra c a Evolução Humana, Lisboa, Editora 
Cosmos, s/d. (Coleção Panorama de Geografia). 

-53-
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Subtema 1 - HISTóRIA: - O LEGADO DOS POVOS 
ANTIGOS E A FORMAÇÃO DA CIVILIZA
ÇÃO OCIDENTAL - (7.a série) 



Subtema I - HISTóRIA: O Legado dos Povos Antigos e a Formação 
da Ch·ilização Ocidental - (7.a série) 

OBJETIVOS: 

Ao desenvolver o subtema o professor deve: 

Demonstrar que desde o aparecimento do Homem, surgiu a necessi
dade de assoctação c cooperação familiar, grupal e comunitária para 
garantia da preservação da espécie c da efetivação de tarefas crescen
temente complexas, que se constituíram nos fundamentas que explicam 
o aparecimento dos primeiros Estado~. 

- Ressaltar que o primeiro legado importante para a formação da 
cultura ocidental foi aquele transmitido pelos povos do Oriente Próximo, 
berço das mais antigas civilizações históricas. 

- Demonstrar que os gregos c romnnos lançaram os fundamentos da 
ciência, a rte, pensamento c concepções políticas do mundo moderno, 
legando modelos que ainda influenciam a nossa cultura. 

- Apontar as bases da civilização ocidental, destacando que a fusão dos 
legados culturais de diferentes povos resultou na civilização medieval, 
a primeira a englobar quase todo o continente europeu, dando-lhe 
uma identidade essencial que se convencionou chamar de ocidentnl, n 
despeito das variações loca is. 
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APRESENTAÇÃO DA SUGESTÃO 
PROGRAMA TICA 

A sugestão programática de História Geral está centrada na idéia 
de que o mundo atual é a síntese de culturas e civilizações anteriores, 
elaborada num processo de complexidade crescente em que as civilizações 
surgem, aperfeiçoam-se, expandem-se na b4sca de uma unidade cada vez 
mais ampla e desaparecem, legando as suas realizações. 

A sugestão programática para a 7.a série que apresenta cronologica
mente o passado. desde o aparecimento do Homem c das primeira:, 
-.ociedadcs até o final da Idade Média. foi dividido em quatro grandes 
itens que obedecem a unidadcl> temporais c culturais relativamente homo
gêneas c inter-atuantes, período em que se criam as bases da c i\ ilização 
ocidental. 

A temática inicia-se com o estudo tia~ tlifcrcnlcs etapas de evolução 
atingida'> pelo homem no período pré-histórico, caracterizada!> pelas inven
ções que se multiplicam c aperfeiçoam com vistas à sobrevivência, c aind..t 
pela progressiva organização social e o aparecimento das artes e crenças. 

Prossegue com o estudo de povos do Oriente Próximo, os primeiros 
a organizar Estados que apresentam características comuns expressas em 
tendências autocráticas c expansionistas c uma contínua atividade comercial. 
de que resultaram intensas trocas culturais grandemente importantes para 
as c i\ ilizações posteriores. 

Há, por outro lado, aspectos difercnciadores que devem ser ressal
tatlos, como no campo da religião em que, ao invés da descrição minuciosa 
de ritos c crenças, é importante destacar o contraste entre o politeísmo 
micntal c o monoteísmo hebraico, original contribuição às civilizações 
posteriores. 

O estudo do pO\ o grego deve pnvlicglal uma vt~ao geral, sem demorar 
na descrição dos !.ucessivo" pcnodos de sua história. O mesmo se aplica 
ao estudo de Roma, onde a evolução romana deve ser encarada nos 
aspectos que expliquem a originalidade de sua contribuição cultural c sua 
forma de transmissão para o mundo moderno. 

Este mundo moderno tem suas bases na civilização medieval, síntese 
do legado antigo, transmitido ainda com a colaboração das culturas 
bizantina c islâmica e que, após um longo processo de amadurecimento 
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!mpulsionou a Eur~pa à conquista do mundo. Neste processo de expansão 
mscre-se o dcscohruncnto c o povoamento do Brasil, tornando-o, portanto, 
herdeiro também do lcgadn da civilização ocidental. 

Em relação ao legado cultural propriamente dito, cabe destacar 
especialmente os aspectos que ainda podem ser identificados. Fatos, datas, 
nomes devem ser apresentados em função do esclarecimento e concreti
zação do processo global que se pretende dar e não em detalhes desneces
sários à compreensão do referido processo. 
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SUGESTÃO DE CONTEúDO 
PROGRAMA TICO 

I - O aparecimento das sociedades humanas c a sua luta pela sobrevi
vência (Do paleolítico inferior à idade dos metais): 

O desenvolvimento das atividades básicas: coleta, caça, 
pesca, pastoreio, agricultura. 

2 Surgimento c evolução das tccnicas da vida material. Apri
moramento dos utensílios c instrumentos. A importância da 
utilização do fogo. 

3 - O aperfeiçoamento do vestuário: das peles à tecelagem. 
Necessidade de abrigo c a evolução da habitação. 

4 - Cooperação e organização social da família às primeiras 
cidades. 

5 - Arte, magia c crenças: primeiras manifestações. 

li O legado da Antiguidade Oriental (povos da Mesopotâmia · 
egípcios, hcbrcus, fenícios, crctcnscs): 

Os primeiros E stados: organização e expansão. 

2 Características econômicas e sociais do Oriente Próximo. Os 
vales fluviais c a agricultura. O pastoreio. O comércio c a 
expansão cultural. 

3 Evolução c diversificação das religiões orientais. A origina
lidade da contribuição hebraica. 

4 Sobrevivência<; culturais do Ori ente Próximo. 

I I I - O legado da Antiguidade Clássica: 

1 - Os gregos e os fundamentos da cultura clássica. Formação 
do povo helênico c a origem da c idade-Estado. 

2 - A economia grega e a colonização do Mediterrâneo. 

3 - Esparta e a aristocracia militar. Atenas c a luta pela demo
cracia. De Dracon a Périclcs. 

4 - As guerras greco-pérsicas c o problema da unidade grega. 
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5 - Alexandre e a helenização do mundo antigo. 

6 - Religiã.o e os jogas pan-helênicos. A arte como expressão do 
humanismo grego. Os fundamentos do pensamento moderno. 
F ilosofia, ciências e literatura gregas. 

7 - Os romanos e a unificação do mundo antigo. Formação do 
povo romano. Roma e a realeza. 

8 - A República e as conquistas romanas: evolução econômica 
c política. 

9 l mpério R omano: implantação, transformações c crises. 

I O Roma e o cristianismo. A síntese das culturas anteriores 
e a originalidade da contr ibuição romana. O Direito Romano. 
A arquitetura e os serviços públicos. 

Dcsintegmção do mundo antigo c a formaçíio das bases da civiliza
ção ocidental - o período medieval: 

- r nvasões bárbaras c a quebra da unidade política do Império 
Romano do Ocidente. Os reinos bárbaros. 

:?. - O Império Bizantino e a preservação da cultura antiga. 

3 - expansão árabe e a contribuição da civilização muçulmana. 

4 - O feudalismo. Formação c caractcnsticas. 

5 A economia feuda l. A base agrár ia c a auto-suficiência dos 
feudos. O declínio do comércio. As cidades: cclípses e 
permanências. 

6 - A sociedade feudal. HicrarquiLação. Servidão e vassalagem. 

7 - A organização política. Enfraquecimento do Estado e des
centralização. O poder local c a autonomia dos senhores 
feudais. 

8 - ~ Igreja c ~ sua atuação. A arte como expressão da religio
Sidade medieval. Subordmação do pensamento medieval à 
visão religiosa: o exemplo das ciências, filosofia c literatura. 
As universidades. A Inquisição. 

9 Primeira expansão européia: as CruLadas. Desenvolvimento 
comercial c urbano. I·ormação da burguesia. Expansão e 
ampliação das relaçõc.., comerciai\. 

V - Sugestões de Atividades Didáticas: 

Tendo o aluno sido iniciado nas scncs anteriores em atividades 
preparatórias à compreensão do objeto histórico, o professor desen~ 
volverá outros procedimentos compatíveis com a disciplina, a 
saber: 
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- leitura e compreensão de diversos tipos de textos concernentes 
a épocas históricas diferentes; 

- utilização das artes plásticas como fonte histórica; 

- utilização de enciclopédias. 

Quanto à leitura c compreensão de dh ersos tipos de te"':tos concer
nentes a épocas históricas diferentes: 

- O aluno deverá ler c interpretar textos que contenham, de pre
ferência, depoimentos representativos de situações humanas, de 
forma a apresentar o homem do passado, vivo no seu próprio 
tempo (vide s.a série - Etapas de treinamento da leitura e 
6.a série - Comparação de dois textos). 

O professor deverá cuidar que o aluno ao tratar o documento 
do passado atente para: 

- o vocabulário próprio da época; 
- as referências cronológicas e geográficas; 

a situação do depoente na hierarquia social (na dependên
cia do tipo de documento tratado); 
as afirmações do texto em relação ao momento histórico; 

- os limites da credibilidade dos diversos tipos de fontes. 

Quanto à utilização das artes plásticas como fonte histórica : 

A partir da observação de gravuras, fotografias, slidcs das mais 
diferentes origens, o aluno deverá redigir relatórios, confeccio
nar colagens, cartazes, jorna is murais, sendo orientado na 
percepção de que: 

a obra de arte é um testemunho histórico de uma determi
nada época; 
dependendo de sua natureza revela uma interpretação 
pessoal, de classe ou coletiva. 

Quanto à utilização de enciclopédias: 

O aluno será orientado na consulta de enciclopédias aten
tando para: 
- as convenções usadas; 
- índices por assuntos; 
- os verbetes e sua inter-relação. 

Observação: A uti lização de enciclopédias pelo aluno é de grande valor 
educativo, desde que o professor oriente minuciosamente a 
consulla através de questões que exijam respostas precisas 
de caráter informativo, cvitando-<;c assim, cópia<> infrutíferas. 
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Subtema 2 

OBJETIVOS: 

GEOGRAFIA: Quadro Político do Mundo Atual -
(8. a série) 

Ao desenvolver o subtema o professor deve: 

Identificar os grandes conjuntos políticos do Globo, analisando 
o significado das suas condições naturais e a contribuição da herança 
histórica para a explicação da situação atual. 

- Classificar os países do Globo segundo sua localização, condições 
naturais, aspectos demográficos, econômicos, políticos e culturais, sele
cionando os exemplos mais representativos. 

- Apontar as diferentes organizações internacionais como um esforço 
para a solução dos problemas econômicos, sociais e políticos na tenta
tiva de um equilíbrio de poderes, salientando, dentro da complexidade 
da realidade atual a necessidade de estabelecer laços sempre mais vigo

rosos entre os povos da Terra. 
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APRESENTAÇÃO DA SUGESTÃO 
PROGRAMÁTICA 

Preparados os alunos na série anterior, através da visualização dos 

traços geográficas essenciais a toda superfície terrestre, estudará a 

configuração de quadros políticos c econômicos, através de regiões 

representativas entre os países industrializados e as áreas considerada~ 

subdesenvolvidas. 

A preocupação inicial deve estar relacionada, não só com a evolução 

histórica como também com as condições naturais no sentido de funda

mentar os conceitos gerais mais significativos para a compreensão do 

panorama pohtico mundial da atualidade. 

Em continuidade, o conteúdo programático sugere estudos regionais, 

através de exemplos que devem fornecer uma síntese dos aspectos geográ

ficos com a finalidade de caracterizar os países que constam no item li 
(Países industrializados do hemisfério norte) c no item UI (A América 

Latina e as novas nações Africanas e Asiáticas. A luta pelo desenvolvi

mento) como pertencentes a quadros econômicos e políticos com deter

minadas características específicas e distintas. 

Deverão ser mostradas ac; relações entre os grandes quadros apresen

tados, como também a tentativa de solucionar os problemas através de 

pactos c organizações políticas c econômicas de âmbito internacional. 
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SUGESTÃO DE CONTEúDO 
PROGRAMÁTICO 

I - Panorama político mundial da atuaJidadc: 

A herança histórica e o panorama político atual. As condi
ções naturais c a relatividade de seu significado. 

2 Os principais centros de influência internacional, do ponto 
de vista econômico, cultural c político. Os países industria
lizados do hemisfério norte e a importância do comércio 
internacional. 

3 - Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. Bases históricas 
dos desequilíbrios econômicos e do desenvolvimento econô
mico e social. Subdesenvolvimento como condição histórica 
e, portanto, transitória. 

JI - Países industrializados do hemisfério norte: 

1 - Estados Unidos e Canadá: aspectos físicos, humanos e 
econômicos. 

2 - União Soviética: aspectos físicos, humanos e econômicos. 

3 - Arquipélago japonês: aspectos ffsicos, humanos e econô
n:llcos. 

4 - Aspectos gerais físicos, humanos c cconôn:llcos de países 
europeus com destaque para a Península Ibérica, Grã-Bre
tanha, França, Alemanha Ocidental c Itália. 

III A América Latina e as novas nações africanas c asiáticas. A luta 
pelo desenvolvimento: 

- Bases históricas da formação dos Estados latino-americanos. 

2 - Os países da América Central e o Méx1co: aspectos físicos, 
humanos e econômicos. 

3 - Os países da América Andina: aspectos físicos. humanos c 
econômicos. 
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4 

5 

6 

Os países platinas: aspectos físicos, humanos e econômicos. 

Os grandes Impérios Coloniais até a Segunda Guerra Mundial. 

Os novos países africano~ c asiát icos c seus problemas. 

1\ - Organizações políticas e econômicas internacionais: 

v 

Organizações político-militares: o Tratado do Atlântico 
Norte c o Pacto de Varsóvia. 

::! Organizações Econômicas: o Mercado Comum Europeu c 
o Comccon. 

3 As organizações internacionais na América. 

4 Organizaçao da Unidade Africana. 

5 - A Organização das Naçõc., Unidas. 

Sugestões de Athidades Didática'>: 

Considera-se importante qlll. o aluno adquira independência perante 
a disciplina. de forma a dominar O'> instrumentos de que necessita 
para orientar os seus estudos. O professor deve averiguar se 0 

desempenho d~ alunos nas atividade\ didáticas sugeridas nas séries 
precedentes é satisfatório c. se necessário, refazer as etapas anter io
res encaminhando-os para que sejam capazes de: 

- sugerir temas para estudos; 
- fazer I e\ antamentos b ihliograficos: 
- redigir trabalhos que envolvam atividades diversas tais como: 

consulta bibliográfica, análise de textos c outras (vide 5.a série 
-Etapas de treinamento da leitura; 6.a série: Comparação de 
dois textos; 7.a série: Leitura c compreensão de textos geográ
ficos c superposição de mapas). 

Quanto à sugestão de temas pam estudo: 

Todas as ati,idades didáticas propostas pelo professor - análise 
de textos, trabalho em equipe, estudo dirigido, elaboração de mapas 
c gráfico.;, utilização de recursos audio-visuais, etc. - devem 
propiciar ao aluno a oportunidade de estudar temas de seu próprio 
interesse. O estudo de temas poso;ibilita ao professor a introdução 
de noções de pcsqui'>J que de\ c ser vista como uma seqüência de 
~tapas, já em grande parte conhcc•c.las através das atividades didá
ticas sugeridas desde a 5.a série. 

É importante: 

Compreender que a pesquisa deve orientar-se para a solução 
ou proposição de problemas. 

-74-

Ressaltar a idéia de que todo resultado de pesquic;a deve ser 
submetido a uma critica rigorosa, não podendo ser considerado 
definitivo. 

Observação: O aluno rcalinrá pesquisa, de preferência, na própria sala 
de aula ou na biblioteca do colégio sob a orientação direta 
do professor, sendo estimulado a emitir um parecer funda
mentado. 

Quanto ao levantamento bibliográfico: 

- O aluno deverá: 

saber consultar diferentes tipos de fichários de bibliotecac;, direta
mente assistido pelo professor; 

fazer levantamentos bibliográficos sobre o tema que se propôs 
estudar, cabendo ao professor selecionar o material mais adequado. 

Quanto à redação de trabalho\: 

O aluno sistematizará os re~ultados de '>Ua pcsqui<;a atravc-; da redação 
de um trabalho onde estejam d~:•.tacadao; as seg.uintcs partes: 

Introdução: apresentação de todas as etapas percorridas para a 
elaboração do trabalho. 

Desenvolvimento: apresentaçao do assunto em itens, observando 
a periodização. 

- Conclusão: sintetizar o que foi apresentado e emitir parecer 
fundamentado. 

- Bibliografia: indicação dos livros consultados. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: 

OI - BIROT, Picrre cl DRESH, Jean, La l\léditcrranéc et lc l\to)Cn· 
-Oricnt, Tome Premiér - La 1\féditerrance Occidentalc -, 
Paris, P.U.F., 1953. 

02 - BIROT, Picrre et DRESII, Jean, La Méditcrranéc Orientalc ct lc 
Mo,en-Orient, Tome Second - La Méditcrranéc Orientalc ct 
Jc Moycn-Oricnt -, Paris, P.U.F., J 956. 

03 - BRYAN, P. W. RODWELL. L ., America del Norte- Geografia 
Histórica Económica y Regional, Trad. E sp., Barcelona, Edicio
ncs Omega, 1951. 

04 - CASTRO, Terezinha. Atlas dus Relações Internacionais, IBGE / 
CNG, s d. 
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05 - DEFFONTAINES, Piern:, El 1\lediterraneo, la Terra, cl Mar, los 
Hombres, Barcelona, Editorial Juventud, 1972. 

06 - DEFFONTAINES, Pierre, H Mecliterraneo, Estudio de Geografia 
Humana, Barcelona, Editorial Juventud, s. d. 

07 - DENIAU, J. F., O Mercado Comum, Trad. Port., São Paulo, Difusão 
Européia do Livro, 1967. 

08 - FlSCHER, W. B., EI Oriente Médio - Geografia Fisica, Social ) 
Regional, Trad. Esp. Barcelona, Ediciooes Omega, 1952. 

09 - Fl1ZGERALD, W., Africa - Geografia Social, Económica y Po
litica, Trad. Esp. Barcelona, Ediciones Omega, 1950. 

1 O - GEORGE, Pierre, Geografia dos Estados Unidos, Trad. Port., 
Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1971. 

li - GEORGE, Piem:, URSS, llautc Asie, Iran, Paris, U.P.F., 1947. 
12 - GEORGE, Pierre et TRICART, Jean, L'Europe Centrale, Tome 

Premiér- Géographie Phisiquc et Humaioc -, Paris, P.U.F., 
1954. 

13 - GOTTMAK:-J", Jean, La Amer'ico, Trad. Esp. Barcelona, Editora 
Labor, 1966. 

14 - LOBO, Eulália Maria L., América Latina Contemporânea: moder· 
nização, desenvolvimento, dependência, Rio de Janeiro. Zahar 
Editores, 1970. 

15 - MONBEIG. Pierre, O Brasil, São Paulo, DIFEL, 1975, 5.a edição 
(Coleção Saber Atual). 

16 - NEWBIGIK I\1. 1.. Europa dcl Sur, Geografia Económica .} 
Regional de los paises dcl Mcditcrraneo, Trad. Esp., Barcelona. 
Edicioncs Omega. 195:!. 

17 - SAINTE LORETTE, L. de., L'idée d'Union Féderale Européennc, 
Paris, Armand Colin, 1955. 

18 - SHANAHAN, E. W., America del Sul - Geografia Económica .} 
Regional, Trnd. Esp., Barcelona, Edicioncs Omega, 1950. 

19 - SOTO, Jean de, La C.E.C.A., Paric;, P.U.F, 1965. 
20 - USA, URSS, o Grande Desafio, Trad. Port., Rio de Janeiro, Editora 

Expresão c Cultura, s d. 
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Subtema 2 - HISTóRIA: - EXPANSÃO DA CIVILI
ZAÇÃO OCIDENTAL E SUA CONTRI
BUIÇÃO PARA O MUNDO ATUAL -
(8.a série) 



Subtema 2 

OBJETIVOS: 

HISTóRIA: Expansão da Civilização Ocidenlal e a sua 
conlribuição para o mundo aCuai - (8.a série) 

Ao desenvolver o subtema o professor deve: 

Interrelacionar a formação dos Lstados Nacionais, as transformações 
culturais do início da ldade Moderna, o processo de expansão da 
civilização ocidental, sua penctraç..lo em novas áreas c a conquista c 
exploração das mesmas em benefício da l:.uropa. 

- Relacionar as transformações tecnológicas c científicas européias, a 
fermentação intelectual c política do século XVIII, os movimentoc; 
revolucionários da América ao fortalecimento da burguesia. 

- Relacionar o apogeu da hegemonia européia ao recrudescimento do 
expansionismo resultante da competição entre as potências industriali
zadas c exacerbado pelos nacionalismos, hegemonia cujo declínio se 
prenuncia com a primeira guerra mundial. 

Analisar os movimentos de emancipação pohtica, econômica e cultural 
das áreas submetidas à hegemonia européia, fundamentados, em grande 
parte, nos mesmos valores difundidos pelos europeus, ressaltando ainda 

o surgimento de novas hegemonias. 
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APRESENTAÇÃO DA SUGESTÃO 
PROGRAMA TICA 

Adotando as diretrizes c prosseguindo no desenvolvimento dos con
teúdos sugeridos para a 7.a série, necessário é que se apresente os aspectos 
mais significativos das transformações e da expansão da civilização ocidental, 
a partir do início dos tempos modernos. 

A sugestão programática para a s.a série está dividida em quatro 
grandes itens que procuram, numa seqüência lógica e cronológica, explicar 
os mecanismos que levaram a Europa a sua posição hegemônica. 

A temática inicia-se com a caracterização do mundo moderno, onde 
a formação de Estados Nacionais, o surgimento de uma área colonial, as 
novas visões do Homem e do mundo propiciadas pelo Renascimento e 
Reforma devem ser vistas de maneira global. 

Em prosseguimento, deve ser destacada a ação da burguesia que, após 
apoiar o surgimento do absolutismo volta-se contra ela, adquirindo predo
mínio político e, formulando uma ideologia própria haurida no liberalismo 
da Ilustração. A expressão econômica desse predomínio será a importante 
transformação no sistema produtivo expressa na Revolução Industrial. 

Ao tratar os séculos XIX e XX deve ser enfatizado o processo global 
em que se destacam os novos Estados e os conflitos pela corrida colonial, 
criadora de tensões insuperáveis que resultaram na primeira e segunda 
guerras mundiais, responsáveis pela perda da hegemonia política da Europa 
ocidental e pelo aparecimento de novas forças que polarizaram o mundo 
contemporâneo. 
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SUGESTÃO DE CONTEúDO 
PROGRAMA TICO 

I - A Europa e o início de sua hegemonia: 

1 - A formação do Estado Moderno. O confronto entre monar

quia e nobreza feudal em suas diferentes manifestações. A 

burguesia e a luta pela consolidação do poder real. Os 

instrumentos da centralização monárquica. 

2 - Renascimento e Reforma: o questionamento do pensamento 

e valores medievais. As cidades italianas e as origens do 

Renascimento. Os novos valores: papel do humanismo no 

Renascimento e na Reforma. O Renascimento na ciência, 

na literatura e nas artes. 

A crise da Igreía e o cisma protestante: as Reformas. Reação 

católica: a Contra-Reforma. 

3 - Expansão comercial européia e a formação do mundo colonial. 

A busca de novos mercados e a atuação de Portugal e Espa

nha na expansão marítima: Africa, América e Ásia. Ten

tativas de monopolização do mundo colonial. Tordesilhas. 

As culturas pré-colombianas. Conquista da América. Carac

terísticas da colonização espanhola, portuguesa, inglesa e 

francesa. 

4 - O papel das colônias no desenvolvimento do capitalismo 

comercial. O pacto colonial. As Companhias de Comércio 

c sua importância. A atividade comercial, o crescimento de 

capitais e o desenvolvimento manufatureiro. 

II - Fortalecimento econômico da burguesia c a luta pela ampliação das 

liberdades políticas: 

1 - As revoluções inglesas e o início da luta contra o absolutismo. 

2 - A Ilustração e o Liberalismo. 

3 - As revoluções americanas c francesa. 

4 - A independência dos países latino-americanos e o conflito 

franco-inglês. 
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IH 

5 - ~ Revoluçã? Industrial: antecedentes, características e difu
~ao. A~ .?1ver~as formas de acumulação de capital. A 
rev~luçao .agncola. ~ases da evolução tecnológica. For
maç~o do Sistema fabril e suas repercussões sociais. Os 
movimentos sociais do século XIX. 

O Nacionnlismo do século XIX c o apogeu da hegemonia européia: 

1 - Os nacionalismos europeus e a unificação da Itália e Ale
manha. 

2 O imperialismo europeu. Nova expansão colonial c a partilha 
afro-asiática. 

3 O expansionismo russo-americano. 

4 - A Primeira Guerra Mundial. 

IV - A perda da hegemonia européia c as novas condições internacionais: 

1 - A Revolução Russa. 

v 

2 - A posição econômica dos Estados Unidos. A Grande De
pressão e suas repercussões. 

3 - A crise europcia do período entre-guerras. O nazismo e o 
fascismo. 

4 A Segunda Guerra \lundial. As alianças políticas e a criação 
da ONU. A guerra fria. 

5 O processo de dcscolonização. Os conflitos contemporâneos 
nas antigas áreas coloniais. 

6 - As grandes linhas dil evolução cultural. 

Sugestões de Atividades Didáticas: 

~o~si~er.a-sc importante que o aluno adquira independência perante 
a dJsc•p!tna, de forma a dominar os instrumentos de que necessita 
para onentar os seus estudos. O professor deve averiguar se 0 
desci?penh? do.s al~n?s nas atividades didáticas sugeridas nas séries 
antcn~res c sat1sfatono c, se necessário, refazer as etapas anteriores 
encaminhando-os para que sejam capazes de: 

- sugerir temas para estudo; 

- fazer levantamentos bibliográficos; 

- redigir trabalhos que envolvam atividades diversas tais como· 
consulta bibliográfica, análise de textos e outras (vide s.a séri~ 
-.Etapas de trei~mento da leitura; 6.a série: Comparação de 
do1s textos; 7. a séne: Leitura e compreensão de textos concer
nentes a ópocas históricas diferentes). 
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Quanto à sugestão de temas para estudo: 

Todas as atividades didáticas propostas pelo professor - análise 
de textos, trabalho em equipe, estudo dirigido, elaboração de mapas 
e gráficos, utilização de recursos audio-visuais, etc. - devem 
propiciar ao aluno a oportunidade de estudar temas de seu próprio 
interesse. O estudo de temas possibilita ao professor a introdução 
de noções de pesquisa que deve ser vista como uma seqüência de 
etapas, já em grande parte conhecidas através das atividades didá
ticas sugeridas desde a s.a série. 
:a importante: 

Compreender que a pesquisa deve orientar-se para a solução 
ou proposição de problemas. 

Ressaltar a idéia de que todo o resultado de pesquisa deve ser 
submetido a uma crítica rigorosa, não podendo ser considerado 
definitivo. 

Observação: O aluno realizará pesquisa, de preferência, na própria sala 
de aula ou na biblioteca do colégio sob a orientação direta 
do professor, sendo estimulado a emitir um parecer fun
damentado. 

Quanto ao levantamento bibliográfico: 

- O aluno deverá: 

saber consultar diferentes tipos de fichários de bibliotecas, 
diretamente assistido pelo professor; 

- fazer levantamentos bibliográficos sobre o tema que se 
propôs a estudar, cabendo ao professor selecionar o material 
mais adequado. 

Quanto à redação de trabalhos: 

O aluno sistematizará os resultados de sua pesquisa através 
da redação de um trabalho onde estejam destacadas as seguintes 
partes: 

- Introdução: apresentação de todas as etapas percorridas, 
para a elaboração do trabalho. 

Desenvohimento: apresentação do assunto em itens, obser
vando a pcriodização. 

Conclusão: sintetizar o que foi apresentado e emitir parecer 
fundamentado. 

- Bibliografia: indicação dos livros consultados. 
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SUGESTÃO BIBLIOGRAFICA: 

01 - ASHTON, T. S., A Revolução Industrial, Trad. Port., Rio de Janei
ro, Zahar Editores, 1969. 

02 - BARRACHOUGH, Ge?ffrey, lntr:odução à História Contemporâ
nea, Trad. Port., Rio de Janetro, Zahar Editores, 1976. 

03 - BAUER, F., Fascismo, Trad. Port., Rio de Janeiro, Editora Eldo
rado, 1974. 

04 - BEA~MONT~ Maurice, L'essor lndustriel et L'imperialisme Colo· 
mal, Pans, P.U.F., 1965, 3.a edição. 

05 - BIELER, A., O Humanismo Social do Calvm· o, Trad. Part s., ao 
Paulo, Editora Quikoumene, 1970. 

06 - BRAUDEL, F., Civilização Material e Capitalismo - Século 
XV-XVID, Trad. Port., Lisboa, Editora Cosm,os, 1970 (Cole
ção Rumos do Munda). 

07 - BRAUDEL, F., El Mediterraneo y el Mundo Mediterraneo en la 
ll:poca de Felipe 11, Trad. Esp., México, Editora Pondo de 
Cultura Económica, 1965. 

08 - BRETANO, F., Martim Lutero, Trad. Port., Rio de Janeiro, 
Editora Vecbi, s/d. 

09 - BUCHAT, J., História da URSS, Trad. Port., São Paula, Difusão 
Européia do Livro, 1961 (Coleção Saber Atual). 

1 O - BRUNSCHWIG, Henry, Le partage de L' Afrique Noire Paris 
Flammarion, 1971. ' ' 

1 I - BURCKHARDT, J ., A Civilização da Renascença na Itália, Trad. 
Port., São Paulo, Editora das Américas, s/d. 

12 - BUSHRELL, G. H. S., Peru, Trad. Port., Lisboa, Editorial Verbo 
1972. ' 

13 - CARBONELL, C., El gran Octobre Russo, Trad. Esp., Madrid, 
Ediciones Guadarrama, 1968. 

14 - CARMICHAEL, J., História Resumida da Revolução Russa, Trad. 
Port., Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1967. 

l 5 - CHAUNU, Pierr, A América c as Américas, Trad. Port., Editora 
Cosmos, 1969 (Coleção Rumos do Mundo). 

16 - CHESNEAUX, J ., A Ásia Ocidental nos Séculos XIX e XX, Trad. 
Part., São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1976. 

17 - CIPOLLA, C., História Económica de la población Mundial, Trad. 
Esp., Buenos Aires, Eudba Editora, 1969. 
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18 - CLARK, G., La Europa Moderna (1450-1720), Trad. Esp., México, 
Editora Fondo de Cultura Económica, 1970. 

19 - CLOUGH, S., História Económica de Europa, Trad. Esp., Buenos 
Aires, Editora Paídos, 1968. 

20 - COHEN, Benjamin, A Questão do Imperialismo - A Economia 
Política de Dominação e Dependência, Trad. Port., Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1976. 

21 - CORNEVIN, R. e M., História de África, Trad. Esp., Bilbao, 
Ediciones Moreton, 1969. 

22 - CORVISIER, André, História Moderna, Trad. Port. São Paulo, 
DIFEL, 1976. 

23 - COE, Michel, Os Maias, Trad. Port., Lisboa, Editorial Verbo, 1970. 

24 - COE, Michel, O México, Trad. Port., Lisboa, Editorial Verbo, 1970. 

25 - DEANE, P., A Revolução Industrial, Trad. Port., Ria de Janeiro, 
Zahar Editores, 1969. 

26 - DEYON, P., O Mercantilismo, Trad. Port., São Paulo, Editora 
Perspectiva, 1973. 

27 - DONCHI, T. H., História da América Latina, Trad. Part., Rio de 
Janeiro, Editora Paz e Terra, 1975. 

28 - FEBVRE, Lucien, Martim Lutero, Trad. Esp., México, Pondo de 
Cultura Económica, 1956. 

29 - FEBVRE, Lucieo, O problema da descrença no século XVI, Trad. 
Port. Lisboa, Editora Inicio, 1971. 

30 - FIORANI, M., Breve História do Fascismo, Trad. Port., Rio de 
Janeiro, Editara Civilização Brasileira, 1967. 

31 - FOHLEM, C., La América Angloxajona de 1815 hasta nuestros 
dias, Trad. Esp., Barcelona Editora Labor, 1967 (Coleção 
Nueva Clio). 

32 - FREDERICI, G., Caráter da Descoberta e Conquista da América 
pelos Europeus, Trad. Port., Rio de Janeiro, Instituto Nacional 
da Livro, 1967. 

33 - GENET, Jacques, O mundo Chinês, Trad. Port., Lisboa, Editora 
Cosmos, 1975 (Coleção Rumos do Mundo). 

34 - GEORGE, Pierre, O Mundo Contemporâneo, Trad. Port., São 
Paulo, DIFEL, 1974. 

35 - GODECHOT, J. , Europa y America eu la Época Napoleónica, 
Trad. Esp., Barcelona, Editora Labor, 1969 (Coleção Rumos 
do Mundo). 

36 - GODECHOT, J., As Revoluções (1770-1729), Trad. Port., São 
Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1976. 
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37 - GODINHO, Vitorino Magalhães, Os descobrimentos e a Economia Mundial, Lisboa, 1963/ 65, s/d. 
38 - GOLEWITZER, H., O Imperialismo Europeu (1880-1914), Trad. Port., Lisboa, Editorial Verbo, 1969. 
39 - GUINAL, H., La Descolonizatión (1919-1963), Paris, Armand Colin, 1965. 

40 - HAMILTON, E. El Florescimento dei Capitalismo, Trad. Esp., México, Fondo de Cultura Económica, 1950. 
41 - HAMPSON, Norman, O lluminismo, Trad. Port., Lisboa, Editora Ulisseia, 1973. 
42 - HAZARD, Paul, O pensamento Europeu no Século XVIII, Trad. Port., Lisboa, Editora Presença - Livraria Martins Fontes, 1974. 

43 - HEERS, Jacques, Ocidente durante los siglos XIV e XV, Trad Esp., Barcelona, Editora Labor, 1968. 
44 - HECKSHER, E ., La t.poca Mercantilista, Trad. Esp., Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1943. 
45 - HOFFNER, Joseph, Colonialismo e Evangelho - :ttica do Colo· nialismo Espanhol no Século do Ouro, Trad. Port., Rio de Janeiro, Editora Presença - EDUSP, 1973. 
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