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Conteúdos:
- História da EAD no Brasil e no Mundo;
- Conceito de História;
- Importância de compreender a História.

OBJETIVO da aula:
- Apresentar a disciplina e conhecer os

alunos e professores presenciais.

DATA: 27/02/2019
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HISTORIOGRAFIA

1. VISÃO POSITIVISTA (AUGUSTO CONTE)

Valoriza os heróis e datas, além de documentos escritos.

Enaltece os grandes acontecimentos políticos, as guerras...

Valoriza os grandes  heróis e fortalece o nacionalismo.
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Estabelece diferenças econômico-sociais ao longo da história

Defende a luta de classes como forma de transformação.

Valoriza as estruturas: política – econômica – social - religiosa.

2. VISÃO MARXISTA (KARL MARX)
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3.VISÃO DA NOVA HISTÓRIA (MARC BLOCH)

Investiga o sexo, o gênero, a família, o futebol, a moda etc.

Exemplo: a condição da mulher ao longo do século xx.

Valoriza as mentalidades, o imaginário, o macro e o micro, os
vencedores e os vencidos.
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DIVISÃO TRADICIONAL DA HISTÓRIA
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DIVISÃO TRADICIONAL DA HISTÓRIA
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Pré-história
Conceito: “período da história do homem anterior à 

invenção da escrita e do uso dos metais”. 

Crânio de Luzia.                                                                                               

Parque Nacional da Serra da 
Capivara, município de São 

Raimundo Nonato-PI
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Pesquisador e arqueóloga Niède Guidon com um
vestígio fóssil no Museu do Homem Americano –
Piauí.

Cena do cinema do A Gerra Do Fogo - 1981
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• Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada – do surgimento dos primeiros
seres humanos até 8000 a.C.. Caracterizado por instrumentos rústicos não
polidos.

• Neolítico ou Nova Idade da Pedra – de 8000 a.C. a 5000 a.C..
Caracterizado por instrumento de pedra polida agricultura e sedentarizarão.

• Idade dos Metais – 5000 a.C. a invenção da escrita.
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•Homo Habilis: 

 Capacidade de adaptação cultura e social.
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•Homo Erectus:

 Grande capacidade mental;

 Fabricava utensílios

 Domínio do fogo.
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