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O que a História estuda? 

 

• A História estuda o processo de mudanças 
ocorridas nas sociedades. Mudanças no 
campo da comunicação, da moda, da 
alimentação, da construção de moradias, do 
lazer, entre outras. 

• A História estuda também as permanências, 
ou seja, aquilo que, mesmo com o passar 
dos anos, não mudou ou mudou pouco. 

• A História estuda o tempo passado e 
também o presente. Por isso, pode-se dizer 
que a História é o estudo dos seres 
humanos no tempo. 

 



Tempo 

 

• Para escrever a História, os seres 
humanos tiveram de resolver o problema 
de situar os acontecimentos no tempo. 
Por isso, ao longo do tempo, criaram 
diferentes calendários, isto é, diferentes 
modos de contar e dividir o tempo. 

 



Os judeus 

     Começaram a contar o tempo a 
partir da criação do mundo, que 
para eles se deu no ano 3760 antes 
do nascimento de Cristo. 



Os muçulmanos 
     Os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do 
fundador da sua religião, Maomé, da cidade de Meca 
para Medina. No ano 622 depois de Cristo. 

 



Os cristãos 

     Os cristãos, contam o 
tempo a partir do 
nascimento de Cristo. 



O calendário cristão 

• O calendário cristão é o mais 
usado no Brasil. Contamos o 
tempo a partir do nascimento 
de Jesus Cristo. Para nós, há os 
fatos ocorridos antes e depois 
de Cristo nascer. 
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Tempo  

 

 

• O tempo histórico está relacionado às mudanças e 
permanências na trajetória dos seres humanos na Terra. 
O tempo histórico tem como agentes os grupos 
humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao 
mesmo tempo em que são modificados por elas. 

• O tempo cronológico é tempo medido pelos relógios ou 
calendários. 



Periodização 

 

 

• Para facilitar o estudo a História, 
os historiadores do século XIX 
dividiram a longa trajetória 
humana sobre a Terra em cinco 
grandes períodos. 

 





• Vestígios deixados pelos seres humanos ao 
longo do tempo. 



Links: 

 

 

• https://youtu.be/DI3st_yUtW0 - PEDAGODROPS - 
fevereiro/2016 - Por que estudar História? 

• https://youtu.be/dPB0gB-oAL8 - Telecurso – Ensino Médio 
– História – Aula 01 

• https://youtu.be/KG2SGN7KXoM - Os calendários ao longo 
da história 
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