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 HISTÓRIA é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento humano em
sociedade ao longo do tempo. A palavra história é de origem grega e significa
“investigar” .

CONCEITO DE HISTÓRIA E SEU ESTUDO 

PRINCÍPIOS BÁSICOS:
•Refletir sobre si, sobre o seu grupo social e sobre a sociedade.

•Problematizar a realidade, criar questões.

•Criticar diferentes tipos de fontes ( documentos, fotografias, músicas, relatos de
viajantes, diários etc.)

•Analisar os processos históricos, sejam eles: pessoas, fatos, acontecimentos, lugares,
culturas, civilizações, memórias e etc.
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•Saber ONDE e QUANDO ocorreu certo fato.
• Perceber o CONTEXTO HISTÓRICO: conjunto de
acontecimentos que “cercam o fato”.
• ANTECEDENTES: são as CAUSAS que permitem entender o
acontecimento histórico.
• Entender as CARACTERÍSTICAS do evento e sua
IMPORTÂNCIA histórica.
• Perceber as CONSEQUÊNCIAS do fato estudado.

O QUE É IMPORTANTE NA HISTÓRIA? 
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DIVISÃO TRADICIONAL DA HISTÓRIA

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 ANTIGA
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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.

DIVISÃO TRADICIONAL DA HISTÓRIA
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IDADE MÉDIA
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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.

DIVISÃO TRADICIONAL DA HISTÓRIA
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IDADE MODERNA
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O QUE ESTUDAMOS NO 1º SEMESTRE? 

• EVOLUÇÃO HUMANA;
• PRÉ-HISTÓRIA;
• MESOPOTÂMIA;
• EGITO;
• HEBREUS;
• FENÍCIOS;
• PERSAS;
• GRÉCIA;
• ROMA;
• IDADE MÉDIA;
• IMPÉRIO ÁRABE;
• RENASCIMENTO CULTURAL;
• REFORMA E CONTRARREFORMA;



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

Pré-história
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Idade Média – séc. V ao XV
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ALTA IDADE MÉDIA 

Século V ao Século X 

(Império Bizantino / Feudalismo / Árabes) 

BAIXA IDADE MÉDIA 

Século X ao Século XV 

( Decadência do feudalismo / Cruzadas / Monarquias nacionais) 

Reino da RELIGIÃO. 
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CIVILIZAÇÃO ISLÂMICA
Localização
Península Arábica (região desértica);
Arábia do litoral = vida sedentária;
Arábia do deserto = vida nômade (oásis+ beduínos).

Economia
Comércio interno = trigo, tâmaras, açúcar, café e algodão;
Comércio externo = especiarias, seda, joias, porcelana e
tapeçaria.

Política
Governo descentralizado = tribos independentes.

Religião
Monoteísmo = Sincretismo religioso (judaísmo + 
cristianismo + cultura árabe)



O QUE FOI O RENASCIMENTO? 

 O movimento artístico, cultural e científico

que floresceu na Itália a partir do século XIV é

conhecido como Renascimento ou Renascença,

se estendeu até o século XVI. Inspirado na

cultura greco-romana, rejeitava os valores

feudais a ponto de considerar o período

medieval a “Idade das Trevas”. Madalena, de Ticiano.
Nápoles, Itália.
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MOTIVAÇÕES DA REFORMA 
RELIGIOSA

 Venda de indulgências pela Igreja Católica (absolvição dos pecados);

 Venda de “relíquias sagradas”;

Corrupção do Clero;

 Renascimento;

Maior difusão da Bíblia e textos humanistas graças a invenção da imprensa;

 O processo de centralização política: interessava aos reis o enfraquecimento
da autoridade papal;

O desejo em possuir terras leva os campesinos a apoiar a Reforma;

A condenação da usura pela Igreja feria os interesses da burguesia comercial;
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DICA: APROVEITE A SEMANA PARA REVISAR OS CONTEÚDOS VISTOS NO
PRIMEIRO SEMESTRE. PROXIMA AULA INICIAREMOS CONTEÚDO NOVO.

PRÓXIMO CONTEÚDO: DITADURA MILITAR NO BRASIL (1964 – 1985) 

@keuricampelo


