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1 INTRODUÇÃO 
 

Em atendimento às diretrizes estabelecidas pela UFBA, no documento Vestibular 2003: Proposta de 
Reformulação, no sentido de serem adotados "...programas que sejam coerentes com os princípios, 
explícitos ou subjacentes, do novo modelo, bem como adequados à nova sistemática de seleção" (p.25), 
propomos os programas para a área de Ciências Humanas e de História fundamentados nos princípios de 
"relevância e pertinência dos assuntos abordados, gradação da dificuldade (...) e exigência de raciocínios 
complexos..." (p.11-2). 
 

A compreensão do papel das Ciências Humanas e da História como base para a formação do indivíduo, 
mormente no estágio de juventude, verifica-se no que concerne à: formação da consciência de identidade 
(o eu) e de alteridade (o outro) como bases do relacionamento social; formação da cidadania 
compreendida como elo nas relações entre os seres sociais e destes com o Estado; compreensão da 
cultura como processo contínuo e plural que ao mesmo tempo, aproxima e afasta os homens, resultando 
daí a necessidade de conhecer e respeitar as diferentes culturas do passado e do presente. 
 

A compreensão dessas questões apresenta-se registrada nos textos dos PCNEM – Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Ensino Médio1, em trechos onde fica claro o papel que o estudo da História pode 
desempenhar, "...ao incorporar a reflexão sobre a atuação do indivíduo nas suas relações pessoais com o 
grupo de convívio, suas afetividades (...), culturas, valores e com gerações do passado e do futuro" (p.46). 
 

Nas articulações possíveis entre as áreas contidas ou contempladas neste programa destaca-se a que liga 
a história à cultura, como bem expressa o texto dos PCNEM ao afirmar que  "...é preciso igualmente que o 
tempo histórico seja entendido como objeto da cultura, como criação de povos em diversos momentos e 
espaços" (p.47). 
 

De forma semelhante, a inter-relação dos temas abordados pela Sociologia e pela Política demonstra as 
diferentes instâncias em que as instituições atuam numa mesma sociedade. É o caso, por exemplo, da 
família e do Estado, sofrendo ambas a pressão das mudanças estruturais que vêm atingindo a primeira 
(com a perda de espaço da família nuclear) e o segundo, questionado crescentemente pela ampliação dos 
limites da cidadania (p.73). 
 

Tendo-se em vista que todo processo histórico e cultural ocorre no âmbito do espaço social e que todos 
eles estão articulados a um espaço físico, concreto, delimitado nas regiões do planeta Terra, têm-se como 
ponto de referência os estudos de Geografia, visto que as relações sociais e as relações do homem com a 
natureza são projetadas no espaço geográfico. "O espaço geográfico é, portanto, uma construção humana  
e as suas diferenças são as marcas da história vivida por cada sociedade" (LUCCI, Elian A. Geografia: o 
homem no espaço global, p.1).  Dentro dessa visão espacial, a Geografia é entendida como ciência do 
presente, que permite melhor compreender o Brasil e o mundo atual, a apropriação dos lugares pelo 
homem e as organizações espaciais, na perspectiva relacional de espaço geográfico, já definido por Milton 
Santos como “o conjunto indissociável de sistemas de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de 
sistemas de ações (organizações do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações 
familiares e cotidianas), que procura revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele produzem, 
lutam, sonham, vivem e fazem a vida caminhar” (PCNEM, p.60). 
 

Partindo desse entendimento, apresentamos a seguir a proposta para os programas de Ciências Humanas 
(1ª fase) e História (2ª fase). Considerando a amplitude dos conteúdos abordados e a conhecida diversidade 
de interpretações nesses ramos do saber, procuramos estar sempre atentos à recomendação dos PCNEM 
quanto à seleção de conteúdos significativos: “...identificar e selecionar conteúdos significativos são 
tarefas fundamentais dos professores, uma vez que (...) é impossível ensinar toda a história da humanidade, 
exigindo a escolha de temas que possam responder às problemáticas contundentes vividas pela nossa 
sociedade...” (p.52). 
 
                                                      
1 Edição da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, v.4. Salvador, 2000.  

  

 
2 ESTRUTURA DO PROGRAMA 
 
Tomamos por base a distribuição e classificação das áreas que integram os estudos de Ciências Humanas 
para organizar os conteúdos do programa. Assim, foram compostos 5 núcleos temáticos, que passarão a 
agrupar os assuntos que convergem para as Ciências Sociais (Economia, Sociologia, Política e 
Antropologia), para a Filosofia, a História e a Geografia. Esses núcleos, embora contenham os 
conhecimentos específicos de seus respectivos campos, não estão isolados. Ao contrário, estão 
articulados no seu conjunto, pois têm como centro de convergência os Homens em suas semelhanças e 
diferenças, suas relações com os bens materiais e espirituais em diferentes regiões do planeta, tanto no 
passado quanto no presente. Os núcleos temáticos, portanto, destinam-se à verticalização dos assuntos 
de cada área, interligando-se pelos caminhos da História, sobretudo no que se refere às articulações entre 
Economia, Política e Cultura. 
 
 
3 DESCRIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS 
 
I. O espaço social 
 

Visa à compreensão do corpo social como espaço de realização das relações sociais, dos papéis e dos 
movimentos sociais. Uma oportunidade para o estudo das organizações sociais, da família como 
instituição, dos direitos humanos e dos aspectos relativos ao exercício da cidadania. 
 
II. O Estado como instituição política 
 

Estudo das teorias explicativas das origens e formação do Estado; categorias de Estado quanto ao regime 
político, às formas e sistemas de governo; análise da relação entre Estado, Nação e Povo no mundo 
contemporâneo; a evolução do Estado brasileiro à luz das categorias estudadas. 
 
III. Os sistemas econômicos – a propriedade e a produção 
 

Estudo das teorias explicativas das origens da propriedade privada; formas de utilização da propriedade, 
dos bens materiais e do trabalho ao longo do processo histórico; as relações de dominação econômica; o 
modelo capitalista, o socialista e as crises associadas; o Brasil nos quadros da evolução econômica 
mundial. 
 
IV. Universo cultural e pensamento filosófico 
 

Estudo de conceitos e fenômenos necessários à compreensão da cultura, da diversidade cultural e das 
relações entre cultura, sociedade e cotidiano; evolução das formas de difusão cultural – da escrita à 
Internet; o continente americano como espaço de observação de relações interculturais. O pensamento 
filosófico ocidental como resultado de contextos culturais específicos iniciados com as civilizações 
clássicas e atingindo a filosofia contemporânea. 
 
V. O homem no espaço geográfico: o espaço mundial e o espaço brasileiro 
 

Estudo das relações entre o homem e o espaço: exploração, preservação e desenvolvimento sustentável.  
O sistema solar: o Sol e a vida do homem na Terra; o planeta Terra e os grandes subsistemas terrestres.  
Espaço geográfico, paisagem, território – singularidade e pluralidade; populações, espaço urbano e rural.  
As fontes de energia e seu controle político.  A nova ordem mundial: conflitos internacionais, fronteiras 
nacionais, minorias étnicas e culturais, blocos econômicos, globalização.  O espaço brasileiro: diversidade, 
contradições e inserção no mundo globalizado. 
 
 
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
I. Objetivo Geral 
 
Propiciar a análise comparada e específica dos conteúdos intra e internúcleos, possibilitando uma 
articulação interdisciplinar dos temas indicados. 
 



  

II. Conteúdo Geral e Objetivos Específicos 
 
Núcleo Temático I (espaço social) 
 

1. Sociedade: conceitos, origens e tipos 
• identificar as origens da sociedade  
• conceituar sociedades simples e sociedades complexas 
• caracterizar grupo social e comunidade 
• caracterizar sociedade rural e sociedade urbana 

 

2. A organização social: classes, hierarquia e mobilidade social 
• desenvolver o conceito de classe social  
• analisar o significado de hierarquia social 
• conceituar e caracterizar mobilidade social 
• conceituar e caracterizar norma e papel social 

 

3. A família como instituição social 
• identificar as origens da família 
• identificar e caracterizar as estruturas familiares 
• caracterizar o papel da mulher, da criança e do idoso no contexto familiar e no social 

 

4. Os movimentos sociais: categorias e características 
• conceituar movimento social 
• caracterizar movimentos sociais 
• identificar movimentos sociais na história do Brasil 

 

5. Cidadania e direitos humanos 
• conceituar cidadania 
• conceituar direitos humanos 
• identificar situações de quebra e de defesa dos direitos humanos no Brasil 

 
 
Núcleo Temático II (Estado como instituição política) 
 

1. Origens e formação do Estado 
• identificar as origens do Estado 
• conceituar liberdade e determinismo 
• identificar as teorias explicativas da formação do Estado 

 

2. Categorias de Estado, formas de governo e sistemas de governo 
2.1 Estado teocrático: conceituar, caracterizar, contextualizar 
2.2 Estado monárquico: conceituar, identificar os regimes e os sistemas, contextualizar 
2.3 Estado nacional: conceituar, caracterizar, contextualizar 
2.4 Estado liberal: conceituar, caracterizar, contextualizar 
2.5 Estado democrático: conceituar, caracterizar, contextualizar 
2.6 Estado totalitário: conceituar, caracterizar, contextualizar 
2.7 Estado oligárquico: conceituar, identificar os regimes e contextualizar 
2.8 Estado republicano: conceituar, identificar os regimes e contextualizar 
2.9 A cidade-estado: conceituar, caracterizar, contextualizar 

 

3. Estado, Nação e Povo 
• conceituar Estado, Nação e Povo 
• identificar e caracterizar as contradições e os conflitos no mundo contemporâneo relativos a essas 

categorias 
 

4. O Estado Brasileiro 
• identificar as variadas formas de organização ao longo da sua história – destacar o papel da Cidade 

do Salvador na formação histórica do Brasil: da fundação no século XVI à Independência da Bahia em 
1823 

• identificar a relação entre o público e o privado no Estado Brasileiro 
• relacionar centralização e descentralização na história do Estado Brasileiro 

  

Núcleo Temático III (sistemas econômicos: a propriedade e a produção) 
 

1. Propriedade e produção 
• identificar as origens da propriedade privada 
• caracterizar a produção na comunidade primitiva 
• caracterizar a servidão coletiva nas civilizações do Oriente Próximo 
• identificar as modalidades de escravismo nas civilizações clássicas 
• caracterizar a propriedade e a produção no feudalismo europeu 

 

2. A circulação comercial e a acumulação do capital 
• conceituar e contextualizar a circulação comercial na Baixa Idade Média 
• identificar os fatores motivantes e os efeitos da expansão marítima do século XV 
• caracterizar os impérios coloniais resultantes da expansão mercantil 
• identificar e caracterizar as estruturas econômicas no Brasil Colonial 
• caracterizar e contextualizar o escravismo colonial 
• analisar a exploração colonial como fator favorável à acumulação do capital 

 

3. A propriedade e a produção no capitalismo industrial 
• conceituar e identificar as origens do capitalismo industrial 
• identificar e caracterizar a Revolução Industrial 
• caracterizar capital, meio de produção e mão-de-obra 
• identificar as mudanças ocorridas  nos mercados mundiais com a presença do capitalismo industrial 
• identificar e analisar a presença de interesses capitalistas no Brasil do século XIX 
• caracterizar e contextualizar o imperialismo colonial a partir do século XIX 
• caracterizar a passagem do Brasil da esfera do imperialismo europeu para o imperialismo norte-

americano 
• caracterizar as relações econômicas que permearam a história da Cidade do Salvador do início do 

século XIX ao início do século XX, relacionando-as com as estruturas sociais e políticas do mesmo 
período 

 

4. Teorias explicativas da propriedade e da produção 
• caracterizar capitalismo 
• caracterizar socialismo 
• caracterizar anarquismo e sindicalismo 
• caracterizar socialdemocracia 

 

5. A propriedade e a produção no socialismo real 
• identificar os fundamentos econômicos do socialismo soviético 
• caracterizar os modelos socialistas: chinês e cubano 

 

6. Tendências econômicas do mundo atual 
• caracterizar neoliberalismo relacionando-o com a globalização 
• caracterizar a posição do Brasil no contexto político-econômico do mundo atual 

 
Núcleo Temático IV (universo cultural e pensamento filosófico) 
 

1. Conceitos de cultura 
• identificar as teorias explicativas da origem da cultura 
• conceituar cultura e diversidade 
• relacionar cultura e sociedade 
• relacionar cultura e cotidiano 

 

2. A difusão cultural 
• identificar o papel da tradição oral na difusão cultural 
• identificar o papel da escrita e da imprensa na difusão cultural 
• identificar as mudanças propiciadas pelos meios de comunicação (rádio, telefone, telégrafo, televisão, 

Internet) na difusão cultural 
 

3. O continente americano como espaço integrador de culturas: indígenas pré-colombianas, negro-
africanas e européias 
• identificar as culturas indígenas pré-colombianas 



  

• identificar as culturas negro-africanas e européias que se instalaram no Novo Mundo 
• identificar as formas de integração entre as culturas indígenas, negro-africanas e européias no Novo 

Mundo 
• identificar as características culturais da Cidade do Salvador, relacionando-as com as experiências 

herdadas dos indígenas, africanos e europeus 
 

4. A religião como expressão da cultura 
• caracterizar a religião como expressão da cultura: judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, 

hinduísmo e religiões afro-brasileiras 
• estabelecer as diferenças entre mito e religião 
• comparar seita e igreja 
• identificar o papel da religião como instrumento de dominação 

 

5. O belo e a obra de arte 
• conceituar arte e beleza 
• identificar a diversidade das manifestações artísticas 
• identificar características significativas dos principais estilos e movimentos artísticos da cultura 

ocidental que influenciaram a arte brasileira 
 

6. A construção do pensamento filosófico ocidental 
• identificar a contribuição das civilizações clássicas para a filosofia ocidental 
• caracterizar o pensamento renascentista, o racionalista e o iluminista 
• caracterizar o pensamento liberal, idealista e socialista como expressão da complexidade social 
• identificar as principais características da filosofia contemporânea 
• conceituar pós-modernidade 

 
Núcleo Temático V  (homem no espaço geográfico: espaço mundial e brasileiro) 
 

1. Espaço geográfico 
• identificar os elementos fundamentais da análise científica do espaço 
• conceituar espaço geográfico, paisagem, lugar, região, território e territorialidade 
• relacionar espaço geográfico e sociedade humana – onde as sociedades humanas se organizam, se 

reproduzem e promovem grandes mudanças na natureza 
 

2. O planeta Terra 
• identificar as características fundamentais do Universo  e da Terra no sistema solar 
• identificar e caracterizar o dinamismo terrestre – agentes endógenos e exógenos 
• identificar e caracterizar as estruturas, as formas e as unidades do relevo brasileiro 
• relacionar irradiação solar, zoneamento terrestre e atividades humanas 
• interpretar representações cartográficas da Terra 
• utilizar escalas cartográficas e geográficas 
• caracterizar os subsistemas terrestres identificando suas interações 

 

3. As relações entre o homem e o espaço 
• conceituar e tipificar clima: a atmosfera e a vida terrestre 
• caracterizar os tipos climáticos do território brasileiro, identificando suas implicações nas atividades 

humanas 
• avaliar previsões meteorológicas e suas implicações 
• identificar e avaliar os recursos hídricos e as formas de sua utilização pelo homem, particularizando o 

Nordeste brasileiro 
• identificar as principais fontes de energia, associadas ao seu controle político 
• analisar os fatores responsáveis pela crise energética no mundo e particularmente no Brasil 
• caracterizar exploração, poluição e preservação como formas de relacionamento entre o homem e o 

espaço 
• relacionar educação ambiental e desenvolvimento sustentável 

4. Populações e espaço geográfico 
• identificar e analisar a distribuição populacional no espaço mundial e brasileiro 
• analisar as principais características das populações – indicadores sociais e econômicos 
• identificar e analisar os principais movimentos migratórios e sua implicações, no mundo atual e 

particularmente no Brasil 

  

• analisar o processo de urbanização: situação, expansão e funções urbanas de Salvador e das demais 
metrópoles e capitais regionais brasileiras; metropolização e problemas urbanos 

• relacionar e caracterizar os movimentos sociais no campo e a reforma agrária no Brasil 
• relacionar e avaliar o processo de industrialização e o uso do espaço geográfico, no mundo e no Brasil 
• analisar os modernos meios de comunicação e transporte, especialmente no Brasil 
• avaliar e caracterizar a diversidade cultural no espaço geográfico da Bahia e do Brasil 

 

5. A nova ordem mundial 
• conceituar e inter-relacionar neoliberalismo, desequilíbrios regionais, blocos econômicos, globalização 
• identificar e analisar os principais conflitos étnicos, políticos, culturais e religiosos do mundo atual; 

nacionalismo e internacionalismo 
• identificar e analisar os principais problemas da nova ordem mundial: desemprego, crises financeiras, 

privatização e desnacionalização das infra-estruturas, baixa qualidade de vida das populações 
• analisar o Brasil atual, as contradições internas de suas regiões, destacando o Nordeste, e sua 

inserção no mundo globalizado 
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