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O QUE É EDUCAÇÃO?

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de

um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para

aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser

ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com educação. Com uma ou

com várias: educação? Educações.



 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
IDADE CONTEMPORÂNEA:

•Iniciando-se em 1789 e estendendo-se até os nossos dias.
•Prevalece o capitalismo como estrutura econômica.

5



6

O QUE ESTUDAMOS NO 1º SEMESTRE?

 HISTÓRIA GERAL: 

• IMAPERIALISMO;

• PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL;

• TOTALITARISMO; 

• GUERRA FRIA. 

 HISTÓRIA DO BRASIL:

• BRASIL IMPÉRIO;

• REPÚBLICA VELHA;

• A ERA VARGAS;
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• Processo de expansão das grandes potências

industrializadas, em busca de colônias e áreas

de exploração econômica, impulsionadas

pelos interesses do capital financeiro e

industrial, a partir da segunda metade do

século XIX.
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Choque de imperialismos:

• Disputa por matérias primas;

• Disputa por mercados consumidores;

• Disputa na partilha colonial da África e da Ásia.

Lembrete:

• Imperialismo como causa Inicial da I Guerra Mundial.

•O FORTE NACIONALISMO E A CORRIDA POR MAIS COLÔNIAS, ACENTUAVA
ANTIGOS RESSENTIMENTOS E INSTIGAVA A RIVALIDADE ENTRE AS NAÇÕES.

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 
CAUSAS: RESSENTIMENTOS E RIVALIDADES



PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL: 
ALIANÇAS 
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•Um partido único de massa dirigido por um ditador, de forma hierárquica, com uma

posição de superioridade;

•Um sistema de terrorismo policial que apoia e controla o partido;

•Monopólio absoluto dos meios de comunicação de massa, como rádio, imprensa, cinema;

•Monopólio absoluto de todos os instrumentos de luta armada;

•Controle e direção central de toda a economia.

•FASCISMO NA ITÁLIA – MUSSOLINE ;
•NAZISMO NA ALEMANHA – HITLER;
•STALINISMO NA RÚSSIA – STALLIN;
•FRANQUISMO NA ESPANHA – FRANCO.
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GUERRA FRIA 
Teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial (1945) até a 

dissolução da União Soviética (1991).
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BRASIL IMPÉRIO:
O Brasil Império compreende o período de 1822 a 1889 quando o país foi
governado por uma monarquia constitucional. Esta época teve início com a
aclamação do Imperador D. Pedro I, em 1822, e se prolongou até a
Proclamação da República, em 1889.

• DEZEMBRO/1822: D. Pedro é coroado ( DOM PEDRO I);
• Dependência econômica em relação a Inglaterra e Portugal;
• Manutenção das estruturas sociais e econômicas:

- LATIFÚNDIO;
- AGROEXPORTAÇÃO
- MONOCULTURA
- ESCRAVISMO.

• SEM PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE INDEPENDÊNCIA;
• Aliança entre D. Pedro I e as elites brasileiras com o objetivo de manterem seus privilégios. 
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BRASIL REPÚBLICA (1889-1930)

Em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca PROCLAMOU A
REPÚBLICA brasileira.

-D. Pedro II e a família real foram expulsos; e o
Brasil passou a ser governado por presidentes militares,
apoiados pela elite dominante e envolvidos no ideal
positivista.

1 – A República da Espada ( 1889 – 1894): Período em que o Brasil foi
governado por dois presidentes militares: Marechal Deodoro da
Fonseca (1889 – 1891) e Marechal Floriano Peixoto (1891 – 1894).
2 – República Oligárquica: Poder concentrado em um pequeno grupo
(elite).
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A ERA VARGAS (1930-1945)
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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


