


• ARQUITETURA
• ALTA IDADE MÉDIA: Romântica – construção maciça, pesada,

linhas simples, poucas janelas (ideia de segurança e
tranquilidade).
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• BAIXA IDADE MÉDIA: GÓTICA – Leveza, graciosidade, vertical,
grandes janelas, vitrais, luminosidade.



- SÉC. VII e VIII – invasões de bárbaros e árabes;

- SÉC. XI – XIII – alvo das Cruzadas;

- 1453 – Queda de Constantinopla. Conquistados pelos Turcos 

Otomanos (marco histórico que delimita oficialmente o fim da 

Idade Média e início da Idade Moderna. 
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• Construir o conceito de Idade Média,
feudalismo, feudo, servidão e senhorio.

• Qual o motivo da Idade Média ficar
conhecida como a “Idade das Trevas”?

Obrigada a 
TodXs e até a 

próxima aula =) 





DATA: 13 DE NOVEMBRO.

CONTEÚDO :CIVILIZAÇÕES ANTIGAS –INDIA

- Introdução;
- Localização;
- Estrutura política e jurídica;
- Sociedade;
- Cultura;
- Economia;
- Religião;
- Importância do ‘Rio Gandi’;
- Índia atual. 
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VÍDEO: Grandes Civilizações - A Índia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=643&v=SUJMKPQ1yGc
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Localização: Ásia.

Rios: Indo e Ganges.

Povos:
* Harappa e Mohenjo-Daro

(nas margens do Indo) 
* Védica

(nas margens do Ganges).
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Economia: 
Base na agricultura. 
Também tinham destaque 
o comércio e o artesanato.

 A economia da Índia é a 7ª maior do mundo 
em Produto Interno Bruto nominal e a 3ª 
em paridade de poder de compra;

 3ª mais desenvolvida da Ásia em termos de PIB  
atrás apenas das economias do Japão e 
da República Popular da China.

Tem o segundo maior rebanho 
bovino do mundo, perdendo 
apenas para o Brasil.

 Índia, Brasil, República Popular da 
China e República da Coreia lideram 
o G-21 (grupo dos 21 países em 
desenvolvimento do mundo).
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_nominal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_do_Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_da_Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul


Civilização Hindu ou Védica:
Idioma Sânscrito; 

Formação do Hinduísmo.
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Política da Índia Antiga: Império, depois dividido em vários
reinos governados pelos marajás.

Política Atual: A República da Índia é 
uma democracia parlamentar centrada 
no federalismo. 

O presidente é o chefe de Estado enquanto 
o primeiro-ministro é o chefe de governo. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia_parlamentar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-ministro_da_%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_governo


• Mahatma Gandhi foi um indiano ativista que era o 
líder do movimento de 
independência da Índia contra o domínio britânico .

• Empregando desobediência civil não-violenta , Gandhi 
levou a Índia à independência (1947) e inspirou 
movimentos para direitos civis e liberdade em todo o 
mundo.

• 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado a tiros, 
em Nova Déli.  Antigo seguidor de Gandhi, Godse
discordava da liberação de recursos financeiros da 
Índia para o Paquistão. 

• O corpo do Mahatma foi cremado, e suas cinzas foram 
jogadas no rio Ganges.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_disobedience
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolence
https://en.wikipedia.org/wiki/Independence
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movements
https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assassinato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_D%C3%A9li
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crema%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinzas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Ganges


O sistema de castas foi abolido
oficialmente da Índia na Constituição
de 1950. Porém, por razões culturais e
religiosas ela ainda faz parte da vida
dos indianos. Hoje são cerca de 160
milhões de dalits- discriminação.
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HINDUÍSMO:

O Hinduísmo é a terceira maior religião do mundo (cerca de 1
bilhão de fiéis);
Politeísta (não apresentava um fundador único);
É de origem persa para denominar o rio Indo (Hindu);
Entre as práticas hindus está incluído o Yoga, o tantra e a
meditação, como formas de harmonizar a energia entre o corpo e a
mente;
A palavra Carma literalmente significa ações ou títulos. Refere-se à
nossas boas ações que podem levar a um futuro bom e benéfico ou
nossas más ações que podem levar a um futuro doloroso.
Brahma: é o deus da criação e representa o equilíbrio e mente
universal. Normalmente ele é representado na forma de homem
velho, com quatro braços e quatro rosots, sentado sobre uma flor de
lótus.
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Varanasi é uma das principais cidades de peregrinação hindu. De acordo com a
mitologia, a mão esquerda de Sati (esposa do deus Shiva, que se matou no
fogo) caiu na cidade.
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A sujeira do rio não impede as pessoas
de nadarem, se banharem e até
beberem daquela água, que eles
acreditam ser purificadora. Todos os
anos milhares de indianos vão para
Varanasi. Muitos para celebrar e rezar
aos deuses, e muitos outros para
morrer.
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Um dos lugares mais famosos de
Varanasi são os degraus perto do
centro da cidade. Ali estão os
sadhus, eremitas manchados de
fuligem que ficam horas e horas
meditando (na verdade eles
podem ficar anos).
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Cremam cerca de 200 corpos por dia. Famílias trazem seus mortos para cá, na
esperança que o morto interrompa o ciclo de reencarnações.

O volume de mortos é tão grande que chega a formar filas. Eles aguardam até que
os corpos sejam totalmente consumidos pelo fogo. O cheiro de carne humana
queimada pode ser sentido há quilômetros.
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Por que a vaca é sagrada na Índia?

 A tradição nasceu com o hinduísmo. Respeitam a
fertilidade do animal e o associam a várias divindades

 No sistema de castas que ainda vigora na sociedade
indiana, a vaca é considerada mais “pura” até do que
os brâmanes (indivíduos pertencentes à casta mais
elevada, dos sacerdotes) – por isso, não pode ser
morta nem ferida e tem passe livre para circular pelas
ruas sem ser incomodada.

 O leite do animal, sua urina e até mesmo suas fezes
são utilizados em rituais de purificação.
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http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-rezam-as-diferentes-religioes-do-mundo
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-as-vacas-lambem-sal
http://mundoestranho.abril.com.br/blogs/index/2015/07/30/8-refrigerantes-com-sabores-bizarros/


A Índia é o país mais perigoso do mundo para mulheres, ameaçadas pelo alto
risco de sofrerem violência sexual e de serem forçadas ao trabalho escravo. A
constatação é de uma pesquisa com 550 especialistas em questões da mulher
realizada pela Fundação Thomson Reuters. O Afeganistão e a Síria, países
submersos em guerra, são segundo e terceiro colocados no ranking. Em
seguida, estão a Somália e a Arábia Saudita.
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https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/india/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/abuso-sexual/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/afeganistao/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/siria/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/somalia/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/arabia-saudita/


Em 2012, o mundo todo ficou chocado com o caso do estupro
coletivo e tortura de uma estudante de 23 anos em um ônibus de
Nova Délhi. A jovem Jyoti Singh Pandey morreu em decorrência
das agressões. Na época, o combate à violência contra a mulher
tornou-se prioridade do governo indiano.

Em 10 de setembro de 2013, os quatro réus adultos restantes
foram considerados culpados de estupro e assassinato e três dias
depois foram condenados à morte por enforcamento

27



28



O QUE MAIS LHE CHAMOU 

ATENÇÃO SOBRE A Civilização 

Indiana? 

até a próxima aula
=) 
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