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• TEORIAS DA HISTÓRIA;
• PERÍODOS PRÉ-HISTÓRICOS;
• A ORIGEM DA HUMANIDADE;
• DIVISÃO TRADICIONAL DA HISTÓRIA

OBJETIVOS:
COMPREENDER AS TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS NA SOCIEDADE, A
ORGANIZAÇÃO DE SUAS DIFERENTES ATIVIDADES NO PROCESSO
HISTÓRICO E SUA DINÂMICA NA SOCIEDADE..



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.
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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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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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Pesquisadora e arqueóloga Niède
Guidon com um vestígio fóssil no
Museu do Homem Americano – Piauí.

Cena do cinema do A Guerra Do Fogo - 1981
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VÍDEO: Discovery Channel e a Evolução Humana

https://www.youtube.com/watch?v=bCdMGS4jJd4&t=56s



• 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;

• Seu cérebro é 50% maior que da sua

espécie antecessora, o australopithecus;

• Inventor (a) da ferramenta de pedra.
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•Homo Erectus:

• Grande capacidade mental;

• Fabricava utensílios 

• Domínio do fogo.

OBS.: De acordo com os paleontólogos, os Homo erectus teriam
sido os primeiros a começarem o processo de migração do
continente africano para as demais regiões do mundo, visto que
os seus fósseis já foram encontrados na Europa e Ásia.
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•Homo sapiens sapiens:
• capacidade de pensamento e raciocínio lógico 

que permite a execução de habilidades que são 

chamadas de comportamento humano,

• “Homo sapiens moderno”                                                    

espécie da qual fazemos parte.
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A evolução das ferramentas pré-históricas.
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• Parque Nacional da Serra da Capivara, São 
Raimundo Nonato – PI
• Patrimônio cultural da humanidade.

• Abrangência Canto do Buriti, Coronel José Dias, 
São João do Piauí e São Raimundo Nonato.

• A região da Serra da Capivara abriga 1.334 sítios 
arqueológicos, 172 deles abertos a turistas.
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• Sítio Arqueológico de Lagoa Santa – MG

• Um dos principais sítios arqueológicos do país;

• Ali foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo 
fóssil humano das Américas. 

• Mais de 12000 fragmentos de ossos fossilizados 
de animais.
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• Sambaquis – Trechos do Litoral Brasileiro.
• “Amontoados de mariscos” em tupi. Também chamados de concheiros.

• Costumes em guardar as conchas dos moluscos coletados e empilhá-las
juntamente com restos de comida, ossos de animais e ferramentas.
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• A Idade Antiga ou Antiguidade:

• Iniciando-se desde a invenção da escrita (4000 a.C.) até a queda do Império
Romano (476 d.C.).

• Diferentes povos se desenvolveram na Idade Antiga, entre elas as civilizações
do Egito, Mesopotâmia, China, as civilizações clássicas como Grécia e Roma, os
Persas, os Hebreus, os Fenícios, além dos Celtas, entre outros.

• A Antiguidade foi um período importantíssimo da história, pois nessa época
teve início a formação de Estados constituídos com certo grau de
nacionalidade, territórios e organização mais complexas que outras cidades
encontradas antes desse período da história.
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• IDADE MÉDIA:

• Iniciando-se em 476(século V) e estendendo-se ate 1453 (século XV), quando
a cidade de Constantinopla é tomada pelos turcos otomanos.

• Esse período, pelas inúmeras invasões territoriais, frequentes guerras e ampla
intervenção da Igreja ficou conhecido pelos renascentistas, no século XVI,
como a “Idade das Trevas”, a “Idade da Fé” ou a “Espessa noite gótica”.

• Prevaleceu a estrutura socioeconômica feudal no Ocidente.
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• IDADE MODERNA:

• Iniciando-se em 1453 e estendendo-se até 1789, quando teve inicio a Revolução
francesa.

• A expansão marítima europeia, proporcionada pela formação dos Estados
Modernos Europeus, como Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda,
provocou a descoberta e integração com o chamado “Novo Mundo”, o continente
americano. Esse acontecimento é um dos mais importantes da história da
humanidade e está no centro dos conteúdos relativos à Idade Moderna.

• Prevaleceu o capitalismo comercial como estrutura econômica.
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• IDADE CONTEMPORÂNEA:
• Iniciando-se em 1789 e estendendo-se até os nossos dias.
• Prevalece o capitalismo como estrutura econômica.
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• Por que o conceito de “pré-história” deve ser usado com ressalvas?

• Explique por que na pré-história as pessoas produziam pinturas em
cavernas. Em sua opinião, elas constituem obras de arte? Por quê?
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1º CONTEÚDOS: 

HISTÓRIA GERAL:  IMPERIALISMO 

HISTÓRIA DO BRASIL: REPÚBLICA OLIGÁRQUICA 


